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1

Gezinsopvoeding als politiek probleem

De probleemstelling

1.1 Goede gezinsopvoeding: een persoonlijk, maatschappelijk en 
politiek belang

Ik zat in de wachtkamer van het consultatiebureau. Tegenover mij een prille moeder, haren in 
de war. Ze hield haar acht weken oude baby in haar armen, keek mij even aan en zei: “Voor 
alles moet je een diploma hebben en dit ...” Ze knikte even met haar hoofd naar haar kind. 
“Een kind grootbrengen, dat moet je gewoon maar kunnen.” 

Terwijl ik naar huis liep, zag ik een man met een peuter op de arm voor een kapperszaak 
staan. Hij praatte zacht tegen zijn zoon, liep de zaak binnen en zette zijn kind op een kapper-
stoel. Het jongetje protesteerde luidkeels, ging op de stoel staan en probeerde te ontsnappen. Ik 
bleef even staan kijken. De vader ging nu zelf op de stoel zitten en nam zijn tegenstribbelende 
zoon op schoot. Gillend stond de jongen op zijn vaders benen en ondertussen pakte de kapper 
lachend een kapmantel. Ik liep door.
 
Dit zijn twee observaties van pril ouderschap en in beide gevallen voel ik me betrokken. In 
het eerste geval roept de opmerking van de moeder mijn betrokkenheid op. Met haar zou 
ik een gesprek kunnen beginnen over het wel en wee van het ouderschap. Haar opmerking 
over een ontbrekende opleiding biedt aanknopingspunten om ervaringen uit te wisselen. 
Ik kan haar constatering volmondig bevestigen en haar misschien ook wat moed inspre-
ken. Haar opmerking kan ik ook zien als een behoefte aan informatie. Misschien heeft zij 
een specifieke vraag waarop ik een antwoord kan geven. Ik zou haar kunnen wijzen op een 
informatief en inspirerend boek. 
Mijn betrokkenheid bij de vader wordt opgeroepen omdat ik de situatie én het luidkeelse 
protest van het kind herken. Een gesprek aangaan met deze vader ligt wat ingewikkelder. 
Hij zou best vragen kunnen hebben, maar ik kan niet zomaar de kapperszaak instappen en 
hem aanspreken. Wij zijn immers vreemden voor elkaar en daarbij merk ik dat het eigen-
lijk mijn behoefte is om deze vader wat tips te geven. Van zijn beleving heb ik echter geen 
idee. Bovendien staat nergens vermeld hoe je zo’n gesprek nu het beste vorm zou kunnen 
geven. Kortom, deze vader zou mij hoogstwaarschijnlijk een betweterige buitenstaander 
vinden als ik me ongevraagd met hem en zijn kind zou bezig houden. Hoe andere ouders 
omgaan met hun kinderen, daar bemoeien wij ons liever niet mee. Deze neiging tot terug-
houdendheid staat op gespannen voet met mijn gevoel van betrokkenheid.
Deze spanning tussen betrokkenheid en terughoudendheid, die ik hier als persoonlijke er-
varing beschrijf, is kenmerkend voor het regeringsbeleid dat gericht is op de ondersteuning 
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van ouders bij het grootbrengen van hun kinderen. Ik zal dit spanningsveld illustreren aan 
de hand het beleidsdebat over waarden en normen dat minister-president Balkenende 
(CDA) op de politieke agenda heeft gezet. Dit debat valt buiten de onderzochte periode. 
Het is echter wel onderdeel van een doorgaande beleidsdiscussie over het grootbrengen 
van kinderen als een maatschappelijk en politiek belang. Volgens Balkenende spelen in-
stituties een belangrijke rol in het overbrengen van waarden en normen. Hierbij wijst hij 
op de cruciale functie van de opvoeding, waarin ‘basale noties van waarden, normen en 
acceptabel gedrag worden gevormd’.1 De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid 
(WRR) stelt in haar rapport Waarden, normen en de last van het gedrag (2003, pp.197-
198) dat een groot deel van het probleem van waarden en normen te vinden is in de veran-
derende opvoedingspatronen. Opvoeding is een deel van het probleem en een deel van de 
oplossing, aldus de WRR. Tegelijkertijd is dit een maatschappelijke sfeer waar de overheid 
het minst in kan en wil interveniëren.2 
Een deel van het probleem en ook een deel van de oplossing: zo schetst de WRR de kern 
van een beleidsverhaal over het grootbrengen van kinderen door ouders. Dit beleidsverhaal 
bevat een sociaal probleem dat in verband wordt gebracht met een wenselijke oplossing. 
Tevens maakt de raad duidelijk dat overheidsbetrokkenheid bij ouders niet eenvoudig is 
omdat de overheid idealiter in gezinspraktijken een buitenstaander is. De WWR explici-
teert een spanning tussen wenselijke betrokkenheid bij opvoeding binnen gezinnen en 
een ideaal van terughoudendheid. Dit spanningsveld heeft invloed op wat publieke zorg 
voor het grootbrengen van kinderen door ouders zou kunnen zijn en op de verdeling van 
verantwoordelijkheid voor deze opvoeding. Eén van de aanbevelingen van de WRR is dat 
opvoedingsondersteuning algemener beschikbaar moet komen voor ouders die dit nodig 
hebben. Zij vindt ook dat ouders op vrijwillige basis opvoedingsondersteuning moeten 
kunnen krijgen.3 
De term opvoedingsondersteuning is pas vanaf 1992 in zwang (Hermanns, Leseman, Erp 
van, & Berkenbosch, 1994, p. 2). De ontwikkeling rond opvoedingsondersteuning is mede 
gestimuleerd door het landelijke overheidsbeleid. Zo vormen opvoedingsondersteuning 
en onderzoek naar de ondersteuning van de gezinsopvoeding begin jaren negentig de cen-
trale thema’s in het jeugdbeleid van het toenmalige Ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur (PCOJ, Wilbrink-Griffioen, 1992). Jo Hermanns, hoogleraar Algemene 
Opvoedkunde wijst op deze landelijke beleidsontwikkelingen in zijn oratie Het sociale 
kapitaal van jonge kinderen. Jonge kinderen, opvoeder en opvoedingsondersteuning. Naar 
aanleiding van het landelijke overheidsbeleid rond opvoedingsondersteuning verwacht hij 
dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding niet meer alleen bij ouders gelegd zal wor-
den. Hermanns vindt dat een dusdanige verandering in verantwoordelijkheid onderwerp 
moet zijn van een maatschappelijke discussie waarin die verantwoordelijkheden precies 
zouden moeten worden gedefinieerd en verdeeld. Hij noemt een dergelijke maatschap-
pelijke discussie zelfs revolutionair omdat de exclusiviteit van de gezinsopvoeding wordt 
doorbroken (1992a, p. 9). 
Hermanns draagt met zijn oratie bij aan de discussies over het grootbrengen van kinderen 
door ouders, opvoedingsondersteuning en overheidsbeleid. Hij wijst op de wenselijkheid 
om opvoeding in de publieke ruimte te bespreken en heeft duidelijke ideeën over de cen-
trale vragen van deze gedachtewisseling. Volgens hem moet er publiekelijk gediscussieerd 
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worden over wat het belang van het jonge kind is, hoe diens opvoeding eruit moet zien, 
wat de opvoedingsdoelen zijn en welke opvoedingsmethoden de voorkeur hebben (1992a, 
p. 10). 
Deze discussie is gedeeltelijk gevoerd bij een debat over gezin en gezinsbeleid tijdens de 
eerste regeringsperiode (1994-1998) van het Paarse kabinet (PvdA, D’66, VVD). Dit debat 
is aangezwengeld door het CDA dat toen voor het eerst sinds lange tijd in de oppositieban-
ken zat. Partijleider Heerma (CDA) hield tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, 
september 1995, in de Tweede Kamer een pleidooi voor modern gezinsbeleid. Zijn betoog 
voor een ‘samenhangend gezinsbeleid’ had midden jaren negentig een korte openbare 
strijd over de betekenissen van gezinsbeleid tot gevolg. Het eerste Paarse kabinet bestem-
pelde opvoedingsondersteuning als voorbeeld van gezinsbeleid.4 
Het grootbrengen van kinderen is midden jaren negentig een politiek probleem en onder-
werp van wat de Amerikaanse politicologe Nancy Fraser (1989) een politiek van behoefte-
interpretatie heeft genoemd. Zij onderscheidt drie momenten in de politiek van behoef-
te-interpretatie die niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Het eerste moment is de 
erkenning of ontkenning dat een behoefte een politiek probleem is. Het tweede moment 
is de interpretatiestrijd over de precieze inhoud van deze behoefte. Het derde moment 
betreft de interpretatiestrijd over de manier waarop deze behoefte tegemoet zou moeten 
worden getreden. 
Een deel van deze strijd om behoefte-interpretatie gaat volgens Fraser over wie de behoef-
ten interpreteert en hoe ze worden geïnterpreteerd. Zo zijn de bovengenoemde vragen 
van Hermanns gericht op het verzamelen van informatie over de betekenissen van zorg 
en op de verdeling van verantwoordelijkheid. Zijn vragen zijn niet neutraal: zij zijn gefor-
muleerd vanuit een specifiek perspectief. Hermanns richt zich op ‘het’ kind. Zijn vragen 
impliceren een visie op wenselijke zorg, want hij wil meer weten over het belang van het 
kind, opvoedingsdoelen en -methoden. Met deze richtinggevende vragen probeert hij de 
maatschappelijke discussie over het grootbrengen van kinderen te beïnvloeden. 
De term wenselijke zorg gebruik ik veelvuldig, en behoeft wellicht enige toelichting. Tij-
dens mijn analyse van het hedendaagse regeringsbeleid dat gericht is op de ondersteuning 
van ouders bij het grootbrengen bleek dat het soms mogelijk was om fragmenten uit be-
leidsteksten te typeren als ideevorming over wenselijke private of wenselijke publieke zorg. 
Veelal bleek de grens tussen openbaar en privé niet eenvoudig te trekken. Wat eigenlijk niet 
hoeft te verbazen omdat mijn onderzoeksmateriaal bestaat uit publieke uitspraken over 
een activiteit – het grootbrengen van kinderen – die plaats vindt in de private sfeer. Neem 
nu de vraag van Hermanns over ‘het’ belang van ‘het’ kind. In beleidsteksten wordt dit 
belang regelmatig genoemd en wordt daaraan een publieke invulling gegeven. Hermans 
vragen over opvoedingsdoelen en methoden roepen uitspraken op over gezinspraktijken, 
een privaat terrein. Een tekstfragment over bijvoorbeeld ouders die veel met hun kinderen 
spelen en zo de ontwikkeling van hun kinderen stimuleren is een uitspraak over wenselijke 
private zorg. In een beleidstekst impliceert deze uitspraak mogelijk ook ideevorming over 
wenselijke publieke zorg voor ouders en kinderen. 
Ook de politiekfilosofe Selma Sevenhuijsen (1996, pp. 33-36) heeft oog voor de politiek 
van behoefte-interpretatie. Zij ziet zorg als een sociale praktijk, waarin deelnemers zorg-
behoeften waarnemen, interpreteren, waarderen en er al dan niet naar handelen. Zij vindt 

Hoofdstuk 1 Gezinsopvoeding als politiek probleem
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het belangrijk om morele ervaringen rond zorg ook aan de orde te stellen vanuit het per-
spectief van de verleners en ontvangers van zorg. Volgens de Amerikaanse politiekfilosofe 
Joan Tronto (1995b) is het mogelijke gevolg dat het morele vocabulaire verandert en ook 
de definiëring van problemen en oplossingen. De doelstelling van dit onderzoek is om 
vanuit zorgethisch perspectief een bijdrage te leveren aan de politieke oordeelsvorming 
over het grootbrengen van kinderen. 
In dit proefschrift analyseer ik welke invloed de spanning tussen betrokkenheid en terug-
houdendheid heeft op de ideevorming over wenselijke zorg en over de verdeling van ver-
antwoordelijkheid voor het grootbrengen van kinderen bij een regeringsbeleid dat ouders 
wil steunen. Dit doe ik door het beleid opvoedingsondersteuning net als het eerste Paarse 
kabinet te presenteren als een voorbeeld van Nederlands gezinsbeleid. Allereerst analyseer 
ik deze betekenisverandering. Vervolgens richt ik mij op beleidsteksten opvoedingsonder-
steuning. Daarin traceer ik betekenissen van opvoeden, ouderschap en ondersteuning die 
ik vervolgens analyseer. Na deze analyse volgt een evaluatie, die de opmaat vormt voor een 
aanzet tot aanscherpen van het denken over het steunen van ouders bij het grootbrengen 
van hun kinderen.

1.2 Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning is een recente term maar valt te plaatsen in een langere traditie. 
De opvoedkundige Ina Bakker (1993, pp. 142-143) wijst er op dat opvoedingsvoorlichting 
zich heeft ontwikkeld tot opvoedingsondersteuning. Deze betekenisverschuiving plaatst 
zij binnen een veranderende visie op effectieve voorlichting. In de jaren zestig van de 
twintigste eeuw verzorgden voorlichters van de stichting Kinderverzorging en -opvoeding 
ouderavonden en oudercursussen in het hele land. Daarnaast verstrekten ook wijkver-
pleegkundigen informatie aan ouders over kinderverzorging en opvoeding. Toentertijd 
gaven deskundigen voorlichting om een boodschap over te dragen en was er sprake van 
éénrichtingsverkeer, aldus Bakker. Begin jaren zeventig groeide echter het besef dat deze 
voorlichtingsmethodes niet effectief genoeg waren. Ouders kregen dan ook meer inbreng 
in het voorlichtingsproces. Een voorbeeld daarvan is de ouderpraatgroep waar ouders 
discussieerden over de opvoeding van hun kinderen. In de jaren tachtig werden ouders 
steeds meer zelf als deskundigen gezien. Deze verandering was onder meer zichtbaar in 
een andere werkwijze en organisatie van de stichting Spel en Opvoedingsvoorlichting. In 
1985 transformeerde de stichting van een uitvoerende organisatie naar een serviceverle-
nende organisatie. Zij streefde ernaar dat ouders en andere opvoeders van kinderen van 
nul tot twaalf jaar bij de opvoeding in hun eigen omgeving ondersteuning konden vinden 
bij beroepskrachten, vrijwilligers en andere ouders, aldus Bakker.

1.2.1 Wetenschappelijke definities van opvoedingsondersteuning 

Het betoog van Bakker verheldert hoe de betekenis van opvoedingsondersteuning ver-
andert, en hoe deze veranderingen verbonden zijn met ideeën over wenselijke voorlich-
ting. Opvoedingsondersteuning kan echter meer zijn dan voorlichting aan ouders. Deze 
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bredere betekenis van opvoedingsondersteuning maak ik in deze alinea zichtbaar aan de 
hand van wetenschappelijke definities van opvoedingsondersteuning die de hoogleraren 
Hermanns, Gerris en Janssens in de jaren negentig formuleerden. Om duidelijk te maken 
dat de betekenis van opvoedingsondersteuning niet vastligt en verschillende invalshoeken 
mogelijk zijn, bespreek ik hieronder kort hun omschrijvingen van opvoedingsondersteu-
ning. 
Eén omschrijving is te vinden in de oratie van Hermanns, die ik al eerder aanhaalde. 

Opvoedingsondersteuning omvat die activiteiten die specifiek tot doel hebben de 
opvoedingssituatie van kinderen te verbeteren. Kort samengevat heeft opvoedings-
ondersteuning tot doel ouders te helpen met opvoeden. Deze activiteiten richten 
zich op de opvoeders maar ook op de context waarin de opvoeding plaatsvindt. 
Het gezin, de kinderopvang, de buurt, de media enzovoorts (Hermanns, 1992a,  
p. 21).

Hermanns wijst op de ecologie van het gezin. In deze visie wordt het gezin niet als op 
zichzelf staand beschouwd. De ecologische visie onderkent juist dat de specifieke situatie 
en positie van het gezin in de samenleving grote invloed heeft op ontwikkeling en opvoe-
ding van kinderen (1992a, p. 16). Dit betekent dat opvoedingsondersteuning veel breder is 
dan de ondersteuning gericht op ouders en de ouder-kind-relatie. Deze brede visie is ook 
zichtbaar in de vier concrete activiteiten van opvoedingsondersteuning die Hermanns in 
zijn oratie noemt. Deze activiteiten zijn: 
–  voorlichting geven over processen en factoren die bij het opvoeden van belang zijn, 
–  adviezen geven aan ouders, 
–  projecten opzetten die tot doel hebben opvoedingsproblemen te voorkomen en
–  de sociale en fysieke context beïnvloeden waarin kinderen zich ontwikkelen (1992a,  

p. 21).

Hermanns is niet de enige die begin jaren negentig een wetenschappelijke omschrijving 
van opvoedingsondersteuning formuleert. Ook Jan Gerris, hoogleraar Orthopedagogiek, 
geeft een omschrijving. 

‘Opvoedingsondersteuning is het (…) verschaffen of versterken van materiële en/
of persoonlijke hulpbronnen en/of omgevingscondities van opvoeder en/of kind.’ 
Opvoedingsondersteuning richt zich op het beïnvloeden van ‘de opvoeding-con-
stituerende processen van affectie en responsiviteit enerzijds en anderzijds contro-
le en sturing’. Dit gebeurt zodanig dat deze processen ‘in toenemende mate geken-
merkt worden door wederkerigheid (aangepast aan het ontwikkelingsniveau van 
het kind) en daarmee in toenemende mate gekenmerkt worden door een gelijk-
waardige autonomie in en verantwoordelijkheid voor de onderlinge relatie zowel 
bij ouder-opvoeder als bij de kind-jeugdige’. (Gerris, 1992, p. 15). 

Gerris ziet, net als Hermanns, het helpen van ouders bij de opvoeding als het doel van 
opvoedingsondersteuning. Gerris’ definitie is gebaseerd op een bepaalde visie op gezin en 
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opvoeding: hij beschrijft het gezin als een systeem-ecologisch persoon-proces model. In 
dit model staat de wisselwerking en wederkerigheid van betrekkingen tussen de gezinsle-
den centraal (1992, p. 13). Hij spitst de betekenis van opvoeding expliciet toe door te ver-
wijzen naar affectie en controle. In zijn definitie komt ook een opvoedingsdoel ter sprake, 
namelijk meer autonomie en verantwoordelijkheid van het kind binnen de relatie met de 
ouders. Tevens geeft hij een idee over de invulling van opvoedingsondersteuning. Volgens 
hem kunnen ouders in staat worden gesteld om de gezin- en opvoedingsinteracties vanuit 
een pedagogisch systeemperspectief te zien (1992, p. 15). Kortom, zijn definitie is gekleurd 
vanuit ideevorming over wenselijke zorg.
Een andere definitie van opvoedingsondersteuning is geformuleerd door Jan Janssens, 
hoogleraar Opvoeding- en Gezinsondersteuning in zijn oratie Opvoedingshulp: doel, me-
thoden en effecten. Volgens Janssens is opvoedingsondersteuning ‘een verzamelterm voor 
een aantal preventieve activiteiten en interventies die tot doel hebben de opvoedingcom-
petenties van ouders te vergroten en het gezinsfunctioneren te verbeteren’ (Janssens, 1998, 
p. 1). Hij wijst op drie paradigma’s van waaruit problematisch gedrag van kinderen kan 
worden verklaard. In het eerste paradigma worden problemen bij kinderen gezien als af-
hankelijk van opvoedingsgedrag en gezinsfunctioneren. In het tweede paradigma is het 
gedrag van de ouders afhankelijk van het gedrag van de kinderen. Sinds de jaren tachtig is 
een derde paradigma ontstaan dat uitgaat van een voortdurende wisselwerking en onder-
linge beïnvloeding tussen ouder en kind (1998, p. 4). 
Volgens Janssens is opvoedingsondersteuning er niet alleen op gericht om inadequaat op-
voedingsgedrag of disfunctionele communicatie in het gezin te veranderen. Om drie rede-
nen noemt hij dit een beperkte voorstelling van zaken. Ten eerste is het uiteindelijke doel 
van opvoedingsondersteuning de ontwikkeling van het kind te bevorderen en de proble-
men die het kind veroorzaakt te verminderen. Ten tweede is een aantal projecten niet zo 
zeer gericht op gedragsveranderingen bij ouders, maar op veranderingen van denkbeelden 
van ouders over opvoeding en op het verwerven van een groter inzicht in hoe kinderen 
zich ontwikkelen. Ten derde pretenderen met name gezinsprogramma’s meer dan alleen 
hulp geven bij opvoeding. Zij richten zich ook op individuele, relationele, materiële en 
maatschappelijke problemen die in het gezin spelen (1998, p. 9). 
Bovenstaande wetenschappelijk geïnspireerde omschrijvingen geven aan dat opvoedings-
ondersteuning een containerbegrip is. Elke definitie heeft wortels binnen een visie op 
opvoeding. Ondanks de verschillen onderschrijven de definities allemaal hetzelfde doel: 
de opvoedingspositie van ouders versterken. De manieren waarop dit bereikt kan wor-
den, verschillen. De opvoedingspositie van ouders kan worden versterkt door adviezen en 
voorlichting aan ouders te geven over processen en factoren die bij het grootbrengen van 
kinderen van belang zijn. Ook projecten bedoeld om opvoedingsproblemen te voorko-
men, bijvoorbeeld door de aandacht te richten op individuele, relationele en maatschap-
pelijke problemen in het gezin, kunnen de opvoedingspositie van ouders versterken. Dit 
geldt evenzeer voor het beïnvloeden van de sociale en fysieke context waarin kinderen 
zich ontwikkelen. Kortom, de betekenis van opvoedingsondersteuning ligt niet vast, zij 
kan vele gedaanten aannemen en impliceert ideeën over wenselijke zorg. In de volgende 
paragraaf concretiseer ik de mogelijke invulling van opvoedingsondersteuning verder aan 
de hand van een diversiteit aan initiatieven op dit gebied. 
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1.2.2 Voorbeelden van opvoedingsondersteuning 

Alle ouders hebben wel eens vragen over de opvoeding van hun kinderen, aldus het Exper-
tisecentrum Opvoedingsondersteuning van het Nederlands Jeugd Instituut (het voorma-
lige NIZW). Ouders stellen deze vragen het liefst aan andere ouders, vrienden of familie 
(Bolt, 2000). Meestal krijgen zij van hen een bevredigend antwoord. Een andere manier 
van informele informatievergaring is internet. Een voorbeeld van zo’n succesvol, en in dit 
geval particulier, initiatief is de website Ouders online. De site is bedoeld voor toekomstige 
ouders en ouders van baby’s tot en met pubers. Ouders kunnen met elkaar discussiëren 
en er is informatie beschikbaar over opvoeding, gedrag, voeding, kinderopvang, school 
en uitjes. 
Ouders kunnen tevens opvoedkundige informatie krijgen via de diverse opvoedtelefoons 
en opvoedwinkels. De website www.opvoedtelefoon.nl meldt dat ouders hun vragen of 
verhaal kwijt kunnen aan iemand die meedenkt en advies kan geven. Sinds 2 juli 2001 
kunnen allochtone ouders met hun vragen terecht bij een eigen landelijke lijn. De bel-
lers mogen anoniem blijven en de gesprekken kunnen in het Nederlands of in de eigen 
taal gevoerd worden. Ook kunnen ouders met hun vragen terecht bij de Opvoedwinkels 
in onder meer Zaandam en Purmerend. Ouders kunnen er boeken inzien over bijvoor-
beeld zindelijkheid, angsten, pubers en rouwverwerking of diverse informatiefolders mee-
nemen. Of ze kunnen een cursus volgen, bijvoorbeeld een Peutercursus, Drukke kinderen, 
Puber in huis en Kinderen bij echtscheiding. Tijdens deze cursussen krijgen zij informatie 
over de ontwikkelingsfase van hun kind, leren zij omgaan met lastig gedrag of moeilijke 
situaties en is er aandacht voor grenzen stellen, consequent zijn, positief stimuleren en 
straffen en belonen. Een cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur waaraan tien 
ouders deelnemen.5 
Naast cursussen zijn er allerlei projecten waarbij ervaringsdeskundigen de ouders thuis 
bezoeken. Dit gebeurt onder meer bij Home-Start en Moeders informeren Moeders. Deze 
projecten zijn gericht op ondersteuning tijdens ingrijpende veranderingen en zijn lang-
duriger dan een cursus. Moeders Informeren Moeders bijvoorbeeld is bedoeld voor iedere 
moeder die haar eerste baby heeft gekregen. Zij krijgt in de eerste achttien maanden van 
haar moederschap maandelijks bezoek van een vrijwillige bezoekmoeder. De prille moe-
der kan praten over de baby en het moederschap en bepaalt zelf het gespreksonderwerp. 
De bezoekmoeder geeft geen advies, wel informatie of tips en moedigt de jonge moeder 
aan om op haar eigen manier met haar baby om te gaan. Zij kent haar eigen kind nu een-
maal het beste.6 Home-Start werkt ook met bezoekvrijwilligers aan huis. Home-Start richt 
zich op gezinnen met kinderen tot zes jaar. Uitgangspunt is dat elke ouder in principe in 
staat is zijn of haar kinderen op te voeden. Maar soms kan het ouders wel eens te veel wor-
den, bijvoorbeeld door ziekte, gedrag van de kinderen, werkloosheid, relatieproblemen 
of eenzaamheid. Op zulke momenten kunnen ouders geholpen worden door een vrijwil-
liger met tijd en aandacht. De vrijwilliger komt elke week langs en kan praktische tips en 
ideeën aandragen en ouders stimuleren zelf nieuwe activiteiten te ontplooien. Zo hoopt 
Home-Start ernstige problemen te voorkomen. Home-Start wordt door de landelijke vrij-
willigersvereniging Humanitas georganiseerd in diverse plaatsen in Nederland.7
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De tot nu toe genoemde voorbeelden van opvoedingsondersteuning zijn vooral gericht 
op ouders. De cursus Opstap richt zich op ouder en kind en is een tweejarig, intensief 
programma met een strakke structuur. Opstap is bedoeld voor kinderen van vier tot zes 
jaar, in groep 1 en 2 van de basisschool. De ouders worden begeleid zodat zij hun kinde-
ren kunnen voorbereiden op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3. De ouder, 
meestal de moeder, krijgt kennis aangereikt over ontwikkeling, opvoeding en onderwijs, 
en oefent vaardigheden. Ouders leren onder meer op een positieve manier om te gaan 
met signalen van het kind. Iedere week ontvangt de ouder een boekje met daarin tien 
activiteiten en neemt dat samen met de Opstap-medewerkster door. De ene week gebeurt 
dit tijdens een huisbezoek, de andere week tijdens een bijeenkomst van alle deelnemende 
ouders. Thuis doen ouder en kind samen verschillende activiteiten zoals: liedjes zingen, 
spelletjes spelen, verhaaltjes voorlezen en rijmpjes opzeggen. Het kind leert onder meer 
vormen, letters en getallen, knippen, plakken kleuren en schrijfbewegingen. De activitei-
ten, verspreid over vijf dagen in de week, duren een kwartier tot een half uur per dag. Om 
deze activiteiten te kunnen uitvoeren, leent de ouder een materialendoos.8 
Ook de ontwikkeling van de Voorschoolse educatie valt onder opvoedingsondersteuning 
(I. Bakker, Bakker, Dijke van, & Terpstra, 1997). De Voorschoolse educatie is net als Opstap 
bedoeld om onderwijsachterstand te voorkomen, alleen worden kinderen al in de peu-
terleeftijd benaderd. Zij zouden idealiter op tweejarige leeftijd twee dagen per week naar 
de voorschool moeten gaan. Daar én thuis worden zij gestimuleerd in hun taalontwikke-
ling. Dit gebeurt onder meer met behulp van de piramidemethode, ontwikkeld door de 
Citogroep in Arnhem. Volgens de ontwikkelaars lopen kinderen die deze methode vanaf 
hun derde tot hun zesde jaar volgen, een deel van hun onderwijsachterstand in. Om dit te 
bereiken moet al op de peuterspeelzaal met deze piramidemethode worden begonnen.9

Ouders kunnen zelf op zoek gaan naar opvoedkundige informatie, maar ook instellingen 
kunnen actief bepaalde doelgroepen benaderen die in aanmerking komen voor opvoe-
dingsondersteuning. Zo is FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling in 2002 
betrokken bij een landelijke voorlichtingscampagne om de voor- en vroegschoolse edu-
catie bij allochtone ouders onder de aandacht te brengen. In de campagne die twee jaar 
duurt, trekt FORUM met een speciale schoolbus door het land. Zes consulenten gaan op 
verzoek van gemeenten langs scholen, peuterspeelzalen en buurtcentra.10 
Verder kunnen consultatiebureaus actief mensen aanspreken die in aanmerking zouden 
kunnen komen voor opvoedingsondersteuning. Een voorbeeld hiervan is het project Sa-
men Sterk waaraan de consultatiebureaus in Breda, Maastricht, Rheden en Amsterdam 
Zuid-Oost deelnemen. Als het kind zes weken oud is, krijgt iedere ouder bij een bezoek 
aan het consultatiebureau vragen over de sociale en financiële omstandigheden van het 
gezin. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de gezondheid van het kind. Moeders krijgen 
de vraag hoe zij het moederschap beleven en hoe de vader bijdraagt aan het gezinsleven. 
Tevens wordt gevraagd of zij problemen, bijvoorbeeld schulden, hebben. Als er problemen 
zijn op één van deze gebieden dan gaat de wijkverpleegkundige op huisbezoek en maakt 
zij samen met de ouders een plan. Soms worden de ouders gericht doorverwezen. In dat 
geval wordt met de ouders besproken welke instellingen geschikt zijn en wat zij zelf kun-
nen en moeten doen.11
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Naast het consultatiebureau is ook de politie betrokken bij het doorverwijzen naar op-
voedingsondersteuning. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het project Stop-reactie, gericht op 
kinderen onder de twaalf jaar die een delict hebben gepleegd, bijvoorbeeld winkeldiefstal 
of vandalisme. In het project krijgen ouders een vrijblijvend aanbod van opvoedingson-
dersteuning, bestaand uit een aantal gesprekken en huiswerktaken. De nadruk ligt op het 
opvoedingsgedrag van de ouders. Stop-reactie is op 1 augustus 2001 landelijk ingevoerd 
door staatssecretaris Kalsbeek van Justitie (PvdA). Maart 2002 blijkt dat staatssecretaris 
Kalsbeek het vrijwillige karakter van Stop-reactie wil veranderen. Zij wil ouders van crimi-
nele jongeren er actief bij betrekken om hun kinderen weer op het rechte pad te krijgen, 
bijvoorbeeld met een cursus opvoeden. Ouders die weigeren, moeten wettelijk worden 
verplicht aan zo’n cursus mee te doen.12 

1.3  Publieke debatten over opvoedingsondersteuning

Onder de verzamelnaam opvoedingsondersteuning gaat dus een diversiteit aan initiatie-
ven, doelstellingen, visies en methoden schuil. Opvoedingsondersteuning is in ontwik-
keling. Zo zijn in de media regelmatig pleidooien te horen voor nieuwe activiteiten. In 
deze publieke debatten worden verschillende sociale problemen benoemd waarvoor op-
voedingsondersteuning een oplossing zou kunnen bieden. Een voorbeeld van zo’n publiek 
betoog is afkomstig van de Landelijke Federatie van Consultatiebureau-artsenverenigin-
gen (LFC). De federatie pleit maart 2001 voor de terugkeer van de wijkverpleegkundige 
die per fiets huisbezoeken in de wijk aflegt omdat twee procent van de pasgeborenen niet 
verschijnt op het consultatiebureau. De LFC vindt dit te veel want deze kleine groep zijn 
kinderen die in risicovolle omstandigheden opgroeien zoals armoede en werkloosheid, 
ouders met drug- , drank- of psychiatrische problemen, allochtone ouders en asielzoekers. 
Juist deze groep kinderen heeft op zeer jonge leeftijd extra aandacht nodig om gedrags-
problemen, leerproblemen en criminaliteit op latere leeftijd te voorkomen. Dit pleidooi 
was te horen tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van het instituut consulta-
tiebureau.13 
November 2002 staan drie publieke pleidooien voor opvoedingsondersteuning in de lan-
delijke dagbladen. ‘Opvoedcursus voor iedere ouder in probleemwijk’ kopt Trouw op 16 
november 2002. De hoogleraar Jeugdcriminologie Josine Junger-Tas houdt een betoog 
naar aanleiding van een onderzoek naar probleemgedrag van allochtone jongeren in Rot-
terdam. Uit het onderzoek blijkt volgens haar dat een aantal ouders van allochtone kin-
deren niet in staat is hun kinderen zo op te voeden, dat ze geen delinquent gedrag verto-
nen. Zo hebben allochtone jongeren veel conflicten met hun ouders en krijgen ze weinig 
steun. Ze worden vaker door hun ouders mishandeld dan Nederlandse leeftijdgenoten en 
geven vaker aan een slechte relatie te hebben met hun ouders. Dit is volgens Junger-Tas 
zorgwekkend omdat deze jongeren niet alleen ongelukkiger zijn, maar vooral omdat een 
goede band met de ouders nodig is om kinderen op het rechte pad te houden. Ook gaan 
problemen op school vaak samen met moeilijkheden thuis. Kinderen, vooral jongens, die 
op beide fronten niets te verliezen hebben, slaan gemakkelijk een criminele weg in. Antil-
liaanse, Kaapverdische en Marokkaanse jongens blijken met Antilliaanse en Surinaamse 
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meisjes het vaakst crimineel gedrag te vertonen. Zij staan onvoldoende onder toezicht van 
hun ouders en de sociale controle van hun gemeenschap schiet tekort. Junger-Tas pleit 
ervoor dat elke ouder in een probleemwijk een opvoedcursus volgt, óók Nederlanders en 
óók ouders bij wie nog geen problemen in het oog springen. Op die manier wil zij stigma-
tisering en gezichtsverlies van ouders voorkomen.14 
Hoogleraar Orthopedagogiek Gerris komt in november 2002 met een pleidooi voor op-
voedtelevisie. Televisieprogramma’s zouden ouders kunnen leren hoe ze sociaal gewenst 
gedrag kunnen ontwikkelen bij hun kinderen. Die programma’s zouden moeten worden 
uitgezonden op tijdstippen dat de meeste mensen voor de buis zitten. Opvoedtelevisie en 
speciale lesprogramma’s op scholen kunnen volgens hem de sociale controle, die vroeger 
werd uitgeoefend door kerk, buurt en vereniging, op een moderne manier overnemen. 
Gerris’ pleidooi hield verband met een door hem jaarlijks georganiseerd gezinssympo-
sium van de Katholieke Universiteit Nijmegen.15

In dezelfde maand, 21 november 2002, komt de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kin-
dermishandeling (RAAK) met haar pleidooi voor een opvoedcursus. Aanstaande ouders 
zouden al tijdens de zwangerschap adviezen over de opvoeding moeten krijgen. En con-
sultatiebureaus zouden zich meer moeten bemoeien met de psychische gesteldheid van 
baby’s en peuters en ouders opvoedingsadviezen moeten geven. Op deze wijze kunnen 
kindermishandeling en verwaarlozing worden tegengegaan, aldus RAAK tijdens een ma-
nifestatie tegen kindermishandeling in de Amsterdamse RAI.16

Ook Marianne Junger, hoogleraar Pedagogische Interventies, spreekt zich in haar oratie, 
april 2003, uit over het consultatiebureau. In haar oratie gaat ze in op de oorsprong van 
geweld. Volgens haar is de mens als peuter het agressiefst. Peuters slaan en schoppen om 
zich heen, toch wordt dit zelden agressief genoemd. De omgang met het schoppende en 
slaande kind is volgens Junger essentieel voor de verdere ontwikkeling van het kind. Als 
een corrigerende werking van ouders uitblijft, bestaat de kans dat het mis gaat met het 
kind. Junger meent daarom dat consultatiebureaus ouders van jonge kinderen veel beter 
moeten begeleiden en presenteert dit als een vorm van criminaliteitspreventie.17

Deze publieke pleidooien laten zien dat wetenschappers en belangenorganisaties voor-
stander zijn van meer opvoedingsondersteuning. Het wordt als oplossing gepresenteerd 
voor verschillende sociale problemen zoals leerproblemen, psychische problemen, onwen-
selijk gedrag, verwaarlozing, agressief gedrag en criminaliteit. Vaak bevatten ze een oproep 
aan de politiek om veranderingen. Soms, zijn deze publieke oproepen succesvol en neemt 
een minister of een parlementariër ze op in een beleidsdebat. Oproepen worden nader 
onderzocht en kunnen uitmonden in een uitgewerkt beleidsverhaal. Publieke oproepen 
worden zo onderdeel van een politiek van behoefte-interpretatie. 

1.4 Opvoedingsondersteuning: een succesvol discours

In het parlement wordt gediscussieerd over de vraag of een behoefte al dan niet erkend 
wordt als politiek probleem. In beleidsdebatten wordt gestreden over de precieze inhoud 
van deze behoefte en over de manier waarop deze behoefte tegemoet zou moeten worden 
getreden. De politicologen Henk van de Graaf en Rob Hoppe (1996, pp. 19-21) benoemen 
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in Beleid en politiek de openbare strijd om beleid als politiek. Het resultaat van deze strijd 
is vastgelegd in beleidsteksten. Zij (1996, p. 46) zien beleid als een politiek bekrachtigd 
plan. Dit betekent overigens niet dat beleid opgevat kan worden als een welbewust geko-
zen oplossing voor een beleidsprobleem (1996, p. 257). De totstandkoming en bekend-
making van (regerings)beleid is volgens hen een gebeurtenis, een resultante van politieke 
processen, in een gegeven politieke structuur en cultuur. Beleid is de uitkomst van conflic-
ten, verwarring en compromisvorming van politieke en ambtelijke deelnemers die uiteen-
lopende inzichten en belangen hebben en ongelijke machtsposities bekleden. Wenselijk 
beleid dat uitmondt in regeringsbeleid komt voort uit en is onderhevig aan debat. Ook 
het beleid dat ouders wil steunen bij de opvoeding is het resultaat van zo’n beleidsdebat. 
Ik noem dit het beleidsdebat over opvoedingsondersteuning. 
Het beleidsdebat is breder dan de geanalyseerde beleidsteksten. Mijn onderzoeksmateriaal 
blijft beperkt tot de Kamerstukken die expliciet over opvoedingsondersteuning gaan én 
de daarin genoemde of geciteerde achterliggende beleidsteksten zoals eerder verschenen 
Kamerstukken, beleidsnotities en adviesrapporten. Ik onderzoek niet alle achterliggende 
beleidsnotities en adviesrapporten over opvoedingsondersteuning die zijn verschenen. 
Hoeveel dat er zijn en welke ideevorming daarin plaats heeft gevonden is mij onbekend. 
Mijn bronnen bestaan alleen uit beleidsteksten die genoemd worden in Kamerstukken. Zij 
zijn onderdeel geworden van een geaccepteerde manier van spreken over opvoedingson-
dersteuning. Alleen deze teksten zijn dragers geworden van een succesvol beleidsdiscours 
over opvoedingsondersteuning dat is voorgelegd aan de Tweede Kamer. In paragraaf 3.6 
kom ik hierop terug. 
De vorige paragrafen tonen dat aan het eind van de twintigste en aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw een succesvol discours is ontstaan rond opvoedingsondersteuning. 
Niet alleen binnen de politiek ook daarbuiten – in de media, in wetenschappelijke krin-
gen, bij diverse instellingen en ook in het werkveld – spreken mensen op een specifieke 
manier over opvoedingsondersteuning. Het begrip discours verdient enige toelichting. 
Discours is een concept dat de constructieve kracht van taal zichtbaar maakt: taal wordt 
als een instrument gezien waarmee betekenis wordt gecreëerd. Discoursen bieden vol-
gens de Brits-Jamaicaanse socioloog Stuart Hall (1992) de mogelijkheid om met specifieke 
kennis over een onderwerp te spreken. Het onderwerp wordt daardoor op een bepaalde 
manier waargenomen. Discoursen weerspiegelen categorieën, objecten en gebeurtenissen, 
daarnaast construeren ze ook versies van de sociale werkelijkheid waarbij sommige dingen 
benadrukt worden en andere aspecten juist verdwijnen. Teksten ‘doen’ iets. En beleidstek-
sten die aansturen op veranderingen ‘doen’ meer, ze hebben sociale en politieke gevolgen. 
Discoursen worden zichtbaar als meerdere personen bepaalde uitspraken gebruiken om 
over een onderwerp te spreken. De toegang tot een discours is echter niet gelijk verdeeld. 
Zo is iedereen in staat uitspraken te formuleren, maar niet alle uitspraken worden gehoord, 
laat staan overgenomen door anderen. Uitspraken van bijvoorbeeld een wetenschapper, 
een directrice of een politica worden sneller dominant dan een uitspraak van een secre-
taresse, een groenteboer of een vuilnisman. Zo hebben in het proces van beleidsvorming 
wetenschappers en deskundigen meer kans hun stem te laten horen én meer kans dat zij 
gehoord worden. Zij zijn beter op de hoogte van wat de juiste formuleringen zijn én wat 
effectieve plekken zijn om te worden gehoord. Zij hebben makkelijker toegang tot media, 
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forums, adviesraden, onderzoekscommissies en politieke partijen. Deskundigen bekleden 
een legitieme spreekpositie. Bepaalde uitspraken worden machtiger omdat zij dominanter 
aanwezig zijn in het sociale leven. Zij worden onderdeel van een geaccepteerde manier om 
iets te zeggen, worden genoteerd in onderzoeksrapporten en beleidsnota’s, geciteerd in 
de media, gereproduceerd in studieboeken. Mensen gebruiken dominante discoursen om 
betekenis te geven aan hun wereld.
De politicoloog Maarten Hajer (1990) ziet het veelvuldig gebruik van een bepaald discours 
als een uiting van het succes ervan. Hij stelt dat een succesvol discours institutionaliseert 
in de vorm van georganiseerde handelingspraktijken en geaccepteerde en veelgebruikte 
manieren van redeneren. Deze manieren van redeneren worden versterkt doordat men-
sen geschoold worden in het gebruik van de geïnstitutionaliseerde discoursen en hande-
lingspraktijken. Het succes van het discours rond opvoedingsondersteuning is onder meer 
zichtbaar in de aanstelling van hoogleraren Hermanns en Janssens in de jaren negentig, in 
het onderzoek naar opvoeding binnen gezinnen en opvoedingsondersteuning dat in op-
dracht van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur wordt verricht, in de 
informerende werkzaamheden van het NIZW, in de initiatieven van consultatiebureaus, 
in het oprichten van de opvoedtelefoon, en voorts in de instellingen voor jeugdzorg, in 
peuterspeelzalen, op het politiebureau, en ook in de publieke pleidooien voor nieuwe vor-
men van opvoedingsondersteuning. 
Het succesvolle discours over opvoedingsondersteuning verdient nadere beschouwing. De 
Engelse socioloog John Muncie en psychologe Margaret Wetherell melden in het boek 
Understanding the Family dat sociale wetenschappers een fundamentele taak hebben om 
een analyse te maken van de manier waarop ideeën, uitspraken en beelden van gezin en 
gezinsleven de overheid én rechtvaardiging én reden geeft om in te grijpen bij sociale 
problemen. Ondanks het feit dat ideeën vluchtige gedachten zijn, hebben zij als deel van 
het discours effect op de organisatie en het begrip van het materiële bestaan (1997, p. 53). 
Opvoedingsondersteuning kan bijvoorbeeld worden omschreven als het versterken van de 
opvoedkundige capaciteiten van ouders maar het kan ook veel breder worden geïnterpre-
teerd. Zij kan gericht zijn op kinderen maar ook op zorgverleners die ouders vervangen of 
ouders steunen in hun ouderschap. Zij kan ook betrekking hebben op de fysieke sociale 
omgeving van kinderen. Oftewel: betekenisveranderingen rond de term opvoedingson-
dersteuning in beleidsteksten kunnen gepaard gaan met veranderingen in handelings-
praktijken en in de manier waarop mensen betekenis geven aan hun wereld. 

1.5 Normatieve spanningsvelden in beleidsverhalen

Mijn discoursanalyse bouwt voort op het idee van diverse politicologen dat beleidsverha-
len een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van beleid. Zo ziet Hajer (1990, p. 4) 
politiek als een proces waarin verschillende deelnemers coalities vormen rond specifieke 
verhaallijnen die opgebouwd zijn met verschillende discoursen. De Amerikaanse politico-
loge Debora Stone (1997, pp. 138-145) stelt dat beleidsproblemen in hun beschrijving 
gewoonlijk een narratieve (verhalende) structuur hebben. Elk beleidsprobleem beschrijft 
een beginsituatie, die als onwenselijk wordt benoemd. Vervolgens wordt verduidelijkt dat 
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veranderingen mogelijk zijn: de onwenselijke situatie hoeft niet langer voort te duren. Er is 
een oplossing die leidt tot een nieuwe, meer wenselijke situatie. De Australische politicolo-
ge Carol Lee Bacchi (1999) wijst op de verschillende gezichten die beleidsproblemen kun-
nen krijgen. Problemen worden op een bepaalde manier waargenomen en over problemen 
wordt op een bepaalde manier nagedacht en beide hebben zij effect op de formulering van 
de geëigende reactie of oplossing. Een andere waarneming van het beleidsprobleem zou 
andere oplossingen zichtbaar maken, aldus Bacchi. De Amerikaanse politicologen Rein en 
Schon (1977, p. 240) beargumenteren dat het vaststellen van beleidsproblemen gepaard 
gaat met een ‘normatieve sprong’ van bevindingen naar aanbevelingen. ‘Wat is’ kan of 
moet veranderen in ‘wat zou moeten zijn’. Dit nastreven van veranderingen in beleidstek-
sten kan een verschuiving in verantwoordelijkheden tot gevolg hebben. Stone (1997, pp. 
188-209) besteedt aandacht aan deze samenhang tussen het beleidsverhaal en verandering 
in verantwoordelijkheid. 
In dit onderzoek heb ik beleidsverhalen over opvoedingsondersteuning gereconstrueerd 
om op die manier betekenissen van zorg en de verdeling van verantwoordelijkheid zicht-
baar te maken. Aan de hand van een narratieve analyse van het succesvolle beleidsdiscours 
over opvoedingsondersteuning verhelder ik een deel van de politiek van behoefte-inter-
pretatie rond ondersteuning van ouders bij het grootbrengen van hun kinderen. Beleids-
verhalen bevatten de resultaten van de interpretatiestrijd over de precieze inhoud van 
deze behoefte en de manier waarop deze behoefte tegemoet zou moeten worden getreden. 
In deze interpretatiestrijd spelen normatieve spanningsvelden een rol. Beleidsverhalen 
schetsen een beeld van een wenselijke samenleving en projecteren daarin een wenselijke 
verdeling van verantwoordelijkheden. Sommige problemen worden niet herkend of er-
kend als een beleidsprobleem. En sommige oplossingen worden niet herkend of erkend 
als oplossingen.
Van de Graaf en Hoppe besteden aandacht aan normatieve aspecten die als maatstaven 
naar voren kunnen worden gebracht binnen de beschrijving van een beleidsprobleem. Zij 
noemen normen, waarden, beginselen, idealen en doelen als voorbeelden. Ook Stone wijst 
op maatstaven die traceerbaar zijn in beleidsverhalen. Zij noemt: gelijkheid, efficiëntie, 
veiligheid en vrijheid. Deze concepten zijn volgens haar onderwerp van interpretatiestrijd 
en worden daarmee wat de Amerikaanse filosoof Gallie (1955) ‘wezenlijk betwiste con-
cepten’ heeft genoemd. 
In dit onderzoek analyseer ik de invloed van het spanningsveld tussen betrokkenheid en 
terughoudendheid op de betekenis van zorg en de verdeling van verantwoordelijkheid. De 
invloed van dit normatieve spanningsveld concretiseer ik aan de hand van een uitspraak 
van de toenmalige minister-president (PvdA). In 1996 presenteerde hij de nieuwe beleids-
definitie van het gezin, die ik in hoofdstuk zes analyseer. Hier beperk ik me tot de woorden 
van Kok in de Tweede Kamer: 

Het kabinet heeft (…) een definitie gekozen die de opvoedingsfunctie centraal 
plaatst. Die definitie is uitdrukkelijk niet normatief bedoeld. Het staat iedereen 
vrij om een leefeenheid al dan niet als een gezin te beschouwen. Met de keuze van 
deze definitie is alleen maar tot uitdrukking gebracht waar voor het kabinet aan-
grijpingspunten liggen voor betrokkenheid van de overheid. Ik noem de opvoe-
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dingsfunctie van het gezin, van de kleine eenheid, waarbij zowel het gemeenschap-
pelijke belang als het belang van kinderen aan de orde is. Wie dan de functie van 
opvoeder vervult en wat de juridische status is van de eenheid waar de opvoeding 
plaatsvindt, is daarbij van minder belang dan de kwaliteit van de opvoeding en de 
maatschappelijke omstandigheden waarin de opvoeding tot haar recht komt.18 

In de tweede zin van dit citaat verwijst Kok zelf naar mogelijke normatieve effecten van 
een definitie. Hij maakt duidelijk dat de toenmalige regering de nieuwe definitie niet nor-
matief heeft bedoeld. Normatief krijgt hier een specifieke invulling, namelijk dat de re-
gering niet voorschrijvend wil zijn. Hiermee geeft Kok invulling aan een zekere door het 
kabinet wenselijk geachte terughoudendheid. 
Kok maakt in zijn uitspraak onderscheid tussen de vorm van het gezin en de inhoud, en 
hij benoemt de vorm van het gezin als minder belangrijk dan de inhoud.19 Tevens om-
schrijft hij de inhoud van het gezin: de opvoedingsfunctie. Deze functie staat centraal in 
de nieuwe gezinsdefinitie. Voor de regering is de kwaliteit van de opvoedingsfunctie het 
belangrijkste; oordelen over de kwaliteit van de opvoeding kan aanleiding geven tot het 
ontwikkelen van beleid. Naast de kwaliteit van de opvoeding noemt Kok ook nog het ge-
meenschappelijke belang, het belang van kinderen en de maatschappelijke omstandighe-
den waarin de opvoeding tot haar recht komt. Kortom, allemaal normatieve argumenten 
die in samenhang de betrokkenheid van de overheid bij de opvoeding legitimeren. 
In dit citaat wordt geen van de elementen van het normatieve kader nader uitgewerkt. Kok 
legt niet uit wat nu precies wordt bedoeld met ‘de opvoeding tot haar recht laten komen’ 
en hoe wordt bepaald op welke manier opvoeding tot haar recht komt. Deze zinsnede 
biedt wel ruimte aan politiek gestuurde veranderingen. Verder worden in het citaat zowel 
het belang van de samenleving als het belang van het kind in verband gebracht met de 
kwaliteit van de opvoeding. Ideeën over deze belangen zijn volgens Kok ‘aangrijpingspun-
ten voor betrokkenheid van de overheid’ bij de opvoedingsfunctie van gezinnen. Opval-
lend is dat hij hier zwijgt over het belang van de ouders. 
Het citaat illustreert dat in de beschrijving van de kwaliteit van de opvoeding als politiek 
probleem, een politieke afweging wordt gemaakt tussen verschillende normatieve aspec-
ten. Elk normatief aspect kan op verschillende manieren ingevuld worden. Het belang 
van kinderen bijvoorbeeld kan worden geformuleerd als bescherming van de kwetsbaar-
heid van kinderen of het stimuleren van de zelfstandigheid van kinderen. Het is ook niet 
altijd duidelijk of de ouder, het kind of de overheid het beste in staat is de belangen van 
kinderen te behartigen. De verschillende invullingen van het belang van kinderen kunnen 
strijdig met elkaar zijn. Daarnaast kunnen er strijdigheden optreden tussen de verschil-
lende belangen: het belang van het kind kan strijdig zijn met het belang van de ouders of 
dat van de samenleving. De invulling van het normatieve kader en de afweging van tegen-
strijdigheden daarin kunnen onderwerp worden van een open discussie. 
Het idee dat tegenstrijdige opvattingen aanwezig zijn binnen de normatieve kaders van 
het overheidsbeleid en dat deze aanleiding kunnen geven tot discussie sluit aan bij ideeën 
over het denkproces van de Engelse sociaal psycholoog Michael Billig en zijn collega’s 
(1988). Zij beschrijven denken als een proces van argumenteren aan de hand van een set 
tegengestelde of strijdige ideeën die steeds weer opnieuw aanleiding geven tot discussie, 
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argumentaties en dilemma’s. Muncie en Wetherell (1999) stellen dat de door Billig be-
noemde tegenstrijdigheid ook aanwezig is in het denken over het gezin en invloed heeft 
op het Engelse beleidsdiscours rond gezinnen. Dit beleidsdiscours is georganiseerd rond 
een overtuigende en tegelijkertijd ingewikkelde set strijdige uitspraken. 
In dit onderzoek ga ik er van uit dat beleidsverhalen over opvoedingsondersteuning argu-
mentaties bevatten met betwistbare maatstaven. Deze betwistbare maatstaven, onderdeel 
van een set tegengestelde en strijdige ideeën, noem ik een normatief spanningsveld. Het 
begrip spanningsveld is een verzamelterm voor al dan niet erkende normatieve dilemma’s 
en lacunes. Dit licht ik nader toe in hoofdstuk drie. De analyse van beleidsverhalen maakt 
het mogelijk de invloed te verhelderen van het normatieve spanningsveld tussen betrok-
kenheid en terughoudendheid op de betekenissen van zorg en verantwoordelijkheid in het 
beleidsdebat over opvoedingsondersteuning. 

1.6 Discursieve ruimte voor zorgethiek 

Beleidsdebatten over het grootbrengen van kinderen en opvoedingsondersteuning stimu-
leren mogelijk het ontwikkelen van de publieke zorg voor de opvoeding van kinderen. 
Deze publieke zorg oefent invloed uit op de opvoeding door ouders. Ik illustreer deze twee 
aspecten aan de hand van de voorschoolse educatie, een voorbeeld van publieke zorg voor 
peuters en hun ouders. Als onderdeel van opvoedingsondersteuning krijgen peuters en 
kleuters vanaf twee jaar specifieke begeleiding in de voormalige peuterspeelzaal: leidsters 
stimuleren het leren van de Nederlandse taal en de ontwikkeling van cognitieve vaardig-
heden. De ouders krijgen bijvoorbeeld opvoedcursussen waarin ideeën over wenselijke 
opvoedkundige kennis en vaardigheden worden geïntroduceerd. Het idee is dat ouders 
leren hun kinderen te steunen in hun ontwikkeling. Deze publieke zorgpraktijk voor peu-
ters en kleuters streeft wenselijke veranderingen na binnen gezinspraktijken: ouders wor-
den gestimuleerd om hun kinderen groot te brengen op een manier die wenselijk wordt 
geacht. Dit betekent dat de verdeling van verantwoordelijkheid voor de opvoeding van 
kinderen verschuift tussen ouders, overheid en het maatschappelijke middenveld. 
Deze verschuiving is verbonden met ideeën over wenselijke opvoeding, ondersteuning 
en een interpretatie van zorgbehoeften. Niet iedereen neemt deel aan dit interpretatie-
proces; de toegang tot het discours is ongelijk. Dit is zichtbaar in de hierboven genoemde 
pleidooien rond opvoedingsondersteuning in de media waarin deskundigen laten weten 
dat opvoedingsondersteuning een oplossing is voor bepaalde problemen. Deskundigen 
kunnen een prominente rol spelen in de totstandkoming van een politiek van behoefte-
interpretatie. Zij kunnen vanuit een legitieme spreekpositie deelnemen aan de interpre-
tatiestrijd over zorgbehoeften. Dit ‘deskundigendiscours’ is invloedrijk. Het beïnvloedt 
de discursieve ruimte die aanwezig is om te spreken en te redeneren over zorgbehoeften 
en manieren waarop die tegemoet getreden kunnen worden. Discoursen hebben in- en 
uitsluitende werkingen: bepaalde onderwerpen kunnen als niet relevant terzijde worden 
geschoven. Zij worden geen onderwerp van open debat, de discursieve ruimte voor deze 
issues blijft beperkt. Een mogelijk gevolg van deze interpretatie door deskundigen is dat 
ouders te weinig ruimte wordt geboden om zelf aan het woord te komen en in hun eigen 

Hoofdstuk 1 Gezinsopvoeding als politiek probleem



Ontheemd ouderschap28

woorden hun mogelijke behoeften aan steun bij het grootbrengen van hun kinderen te 
formuleren. 
Zoals gemeld ziet Sevenhuijsen (1996, pp. 33-35) zorg als een sociale praktijk, waarin 
deelnemers zorgbehoeften waarnemen, interpreteren, waarderen en er al dan niet naar 
handelen. Interpretatie van zorg en in het bijzonder de taal waarin over zorg gesproken 
kan worden, is het terrein waarop zij werk heeft verricht. Niet elk discours biedt evenveel 
ruimte voor een open discussie. Waarnemingen van zorg worden volgens Sevenhuijsen 
niet regelrecht bepaald door zorgbehoeften of door een of andere noodzaak, maar komen 
voort uit de taal waarin over zorg en zorgbehoeften kan worden gesproken. Zo wordt in 
de gezondheidszorg over de patiënt gesproken als een klant, een burger of een zieke, al-
dus de filosofe Annemarie Mol (1997). Zij heeft drie vocabulaires in de gezondheidszorg 
getraceerd waarin goede zorg wordt verwoord. Het vocabulaire van de klant is afkomstig 
uit de economische theorie, dat van de burger uit de politieke theorie en dat van de zieke 
uit de biomedische en sociaal-wetenschappelijke disciplines. Deze drie vocabulaires bie-
den ieder een eigen stijl van redeneren over wenselijke publieke zorg en manieren om het 
goede na te streven en handelen te rechtvaardigen. Zij kunnen ook naar hartelust worden 
vermengd, aldus Mol. 
Sevenhuijsen wil discursieve ruimte laten ontstaan voor verhalen van ervaringsdeskun-
digen. Deze nieuwe verhalen kunnen niet in het luchtledige worden geïntroduceerd, zij 
moeten zo veel mogelijk aansluiten bij de argumentaties over zorg in bestaande discussies. 
Argumentaties over zorg worden opgespoord in teksten en onderwerp van een betekenis-
senanalyse. De meeste definities van zorg bevatten volgens Sevenhuijsen (1996, p. 34) in-
terpretaties van goede zorg. Ideeën over deze wenselijke situatie worden echter niet altijd 
expliciet gemaakt maar kunnen als impliciete norm gaan functioneren. Vrijwel alle defi-
nities van zorg worden gekenmerkt door verschillende interpretaties van de zorgbehoefte 
en hebben verschillende normatieve dimensies. Eén aspect is de interpretatie van wat 
wenselijke zorg is en welke waarden daarbij van belang zijn. Daarnaast wordt geoordeeld 
over wie de zorg zou moeten ontvangen en wie de wenselijke zorg zou moeten verlenen 
(Cameron, 2003). Het besef dat definities van zorg normatief geladen zijn, kan de morele 
en politieke discussies versterken en maakt het mogelijk om verschillende perspectieven 
van zorg daarin te belichten, aldus Sevenhuijsen. Zo kan discursieve ruimte ontstaan voor 
een alternatief moreel discours over de verantwoordelijkheid voor en de kwaliteit van de 
opvoeding binnen gezinnen.
Politieke oordelen over het grootbrengen van kinderen worden geformuleerd met behulp 
van verschillende vocabulaires. In de feministische filosofie en de feministische politieke 
theorie is veel kritiek geformuleerd op het toonaangevende politiek-filosofische vocabu-
laire, waarin onder meer rechtvaardigheid, rechten en plichten centraal staan. Dit voca-
bulaire is misschien niet het meest geschikte om te oordelen over zorg (Fisher & Tronto, 
1990, Manschot, 1997, Manschot & Verkerk, 1994b, Sevenhuijsen, 1996, 2000, 2001, 2002, 
Sevenhuijsen, Bozalek, & et.al., 2003, Sevenhuijsen & Svab, 2003, Tronto, 1993, 1995a, 
1995b, 1996). De filosofen Henk Manschot en Marian Verkerk (1994a, p. 8) stellen dat 
zorg als maatschappelijk probleem een discussie noodzakelijk maakt over verantwoor-
delijkheid en betrokkenheid. Zij wijzen erop dat een dergelijke discussie een meer funda-
mentele bezinning op zorg vraagt dan gebruikelijk is in beleidsstukken van de overheid. 
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Sevenhuijsen, Manschot en Verkerk wijzen alle drie op de mogelijkheden van de ontwik-
keling van een ethiek van zorg. Daarvoor is het nodig om discursieve ruimte op te sporen 
voor zorgethiek in het beleidsdebat opvoedingsondersteuning. 

1.7 Probleemstelling

Het hoofddoel van dit onderzoek is om vanuit zorgethisch perspectief een bijdrage te 
leveren aan het beleidsdebat over de ondersteuning van het grootbrengen van kinderen. 
Daartoe ontwikkel ik een onderzoeksmethode waarmee vanuit zorgethisch perspectief 
relevante argumentaties in beleidsteksten kunnen worden opgespoord zodat aansluiting 
kan worden gevonden bij het dominante discours. In hoofdstuk 2 introduceer ik zorge-
thiek als een politiek-filosofisch vocabulaire dat afwijkt van het toonaangevende liberaal 
politiek-filosofische discours. Zo maak ik zichtbaar vanuit welk perspectief ik een bijdrage 
hoop te kunnen leveren aan het beleidsdebat. Tevens introduceer ik in dat hoofdstuk het 
concept ‘praktijk van verantwoordelijkheid’ zoals de Amerikaanse filosofe Margaret Ur-
ban Walker dat heeft ontwikkeld. Dit concept speelt een centrale rol speelt in mijn ana-
lyse. In de beleidsteksten over opvoedingsondersteuning die ik heb onderzocht, wordt op 
een bepaalde manier over opvoeding, verantwoordelijkheid en wenselijke zorg gesproken. 
Zorg en verantwoordelijkheid krijgen een bepaalde betekenis. Ik traceer deze betekenissen 
door aan de hand van beleidsteksten een reconstructie te maken van beleidsverhalen en 
een daarin vervatte praktijk van verantwoordelijkheid. Vervolgens biedt de ideevorming 
binnen de politiek-filosofische zorgethiek een perspectief vanwaar uit de argumenten over 
zorg en de inhoud en de verdeling van verantwoordelijkheid kunnen worden geëvalueerd. 
De bestaande argumenten kunnen in meerdere of mindere mate aansluiten bij de ideeën 
van de politiek-filosofische zorgethiek. Ook kan de zorgethiek een andere visie geven op 
de invulling van het spanningsveld tussen betrokkenheid en terughoudendheid. Boven-
dien kan zij bijdragen aan een aanscherping van de bestaande argumenten of alternatieve 
visies bieden. Op deze manier kan een alternatieve zienswijze en een zorgethische bijdrage 
aan het bestaande beleidsdebat ontstaan. Tegen deze achtergrond zoek ik in dit proef-
schrift naar antwoorden op de volgende tweeledige probleemstelling:
 
Welke invloed heeft het spanningsveld tussen terughoudendheid en betrokkenheid op de idee-
vorming over wenselijke zorg en de verdeling van verantwoordelijkheid in beleidsverhalen 
over opvoedingsondersteuning? 

Wat kan de politiek-filosofische zorgethiek bijdragen aan een vernieuwing van het beleidsde-
bat over opvoedingsondersteuning? 

Deze onderzoeksvragen werk ik in hoofdstuk drie nader uit.

Hoofdstuk 1 Gezinsopvoeding als politiek probleem
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1.8 Opbouw van het proefschrift

In dit proefschrift presenteer ik de resultaten van mijn analyse van beleidsteksten over 
opvoedingsondersteuning die geworteld is in de zorgethiek, een politiek-filosofisch voca-
bulaire. Het gedachtegoed van de zorgethiek introduceer ik in hoofdstuk twee. Daarnaast 
introduceer ik het idee dat de betekenissen van zorg en de verdeling van verantwoordelijk-
heid kunnen worden geanalyseerd aan de hand van het concept praktijk van verantwoor-
delijkheid. Vervolgens werk ik in hoofdstuk drie het idee uit dat beleidsmakers, politici, 
deskundigen en belangenbehartigers onderhandelen over de verdeling van zorgverant-
woordelijkheid bij de gezinsopvoeding. De resultaten van deze onderhandelingen zijn on-
der meer zichtbaar in beleidsteksten. De totstandgekomen verdeling van verantwoorde-
lijkheid kan worden opgespoord door beleidsverhalen en de daarin vervatte praktijk van 
verantwoordelijkheid te reconstrueren aan de hand van beleidsteksten. 
In dit proefschrift presenteer ik een analyse van het beleidsdebat opvoedingsondersteu-
ning als voorbeeld van Nederlands gezinsbeleid. Voordat ik een kleine episode uit de ont-
wikkeling van opvoedingsondersteuning uitlicht, namelijk de laatste twee decennia van 
de twintigste eeuw, belicht ik in hoofdstuk vier de voorliggende periode. In grote lijnen 
schets ik een historisch overzicht van de betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij 
gezinnen die begint aan het einde van de negentiende eeuw. Deze afbakening baseer ik op 
het historisch vergelijkend onderzoek van de Canadese sociologe Anne Hélène Gauthier 
(1996). Zo maak ik een geschiedenis van gefragmenteerd en verborgen gezinsbeleid zicht-
baar. 
Midden jaren negentig wordt dat verborgen beleid kort onderwerp van debat in de media, 
binnen sommige politieke partijen en in het parlement. In deze discussies over het belang 
van het gezin en gezinsbeleid worden uiteenlopende betekennissen toegekend aan het ver-
schijnsel gezin en gezinsbeleid. Deze betekenissenstrijd is het onderwerp van hoofdstuk 
vijf. Het parlementaire debat had twee betekenisveranderingen tot gevolg. 
Ten eerste ontstond een consensus tussen politieke partijen over een nieuwe beleidsde-
finitie van ‘het’ gezin. Ik analyseer deze definitie en de daarmee verbonden praktijk van 
verantwoordelijkheid in hoofdstuk zes. 
Ten tweede wordt opvoedingsondersteuning in het parlementaire debat naar voren ge-
schoven als een voorbeeld van gezinsbeleid. Deze beleidsontwikkeling staat in het reste-
rende proefschrift centraal. In hoofdstuk zeven tot en met tien presenteer ik de resultaten 
van mijn analyse van beleidsteksten opvoedingsondersteuning. Ik laat zien dat in de loop 
van de jaren tachtig en negentig vier beleidsverhalen zijn ontwikkeld over opvoedingson-
dersteuning. Dit zijn achtereenvolgens het ontplooiingsverhaal, het gelijke kansenverhaal, 
het preventieverhaal en het controleverhaal. Deze beleidsverhalen laten zien dat opvoe-
dingsondersteuning op diverse manieren aan ouders kan worden geboden. Het aanbod 
kan variëren van een algemeen beschikbare, vrijblijvende opvoedingsondersteuning voor 
alle ouders tot een verplichtend aanbod dat ouders onder drang of eventueel dwang zou-
den moeten accepteren. 
In hoofdstuk elf evalueer ik de vier beleidsverhalen vanuit het perspectief van de zor-
gethiek. Zo verhelder ik de invloed van het spanningsveld tussen terughoudendheid en 
betrokkenheid op betekenissen van zorg en de verdeling van verantwoordelijkheid in be-



31

leidsteksten opvoedingsondersteuning. Ik constateer onder meer dat opvoeden impliciet 
een aspect is van burgerschap en dat de stem van ouders ontbreekt in de diverse beleids-
teksten. 
Vervolgens introduceer ik in hoofdstuk twaalf hun stem in het beleidsdebat. Vernieuwin-
gen in het denken over overheidsbetrokkenheid bij het grootbrengen van kinderen zijn 
mogelijk als beleidsmakers ervaringen van ouders als uitgangspunt nemen bij hun beleid. 
Ten slotte presenteer ik aanzetten tot beleid dat ouders steunt bij het grootbrengen van 
hun kinderen. Ik introduceer ontheemd ouderschap als nieuw beleidsprobleem en ouder-
schapsondersteuning als beleidsoplossing. 

Hoofdstuk 1 Gezinsopvoeding als politiek probleem
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2

Zorgethiek: een politiek filosofisch vocabulaire

Het theoretische kader

2.1 Inleiding

Dit onderzoek heeft tot doel om vanuit zorgethisch perspectief een bijdrage te leveren aan 
het beleidsdebat over de ondersteuning van het grootbrengen van kinderen. In dit hoofd-
stuk wordt het vocabulaire van de politiek-filosofische zorgethiek nader geïntroduceerd. 
De introductie begint met een presentatie van een definitie van zorg waarin zorg zowel een 
activiteit als een morele houding is (2.2). In zorgethiek (2.3) gaat de aandacht uit naar de 
wijze waarop relaties en daarmee verbonden conflicterende verantwoordelijkheden aan-
leiding geven tot moreel redeneren en handelen (2.3.1). Moreel redeneren in de traditie 
van de zorgethiek wijkt op verschillende punten af van een moreel redeneren waarin het 
afwegen van verschillende principes centraal staan (2.3.2). Zo veronderstelt de zorgethiek 
een relationeel mensbeeld (2.3.3) en wordt een aandachtige houding bij het verwerven van 
kennis over anderen als een cruciale morele activiteit beschouwd. Zorgethiek heeft dan 
ook een specifieke visie op de totstandkoming van moreel relevante kennis. Kennis ont-
staat door communicatie en het vertellen van en luisteren naar (levens)verhalen (2.3.4). 
Aan de hand van de zorgethiek kan een visie worden ontwikkeld op politiek oordelen en 
politiek gezag (2.3.5). Na deze introductie van het vocabulaire van de politiek-filosofische 
zorgethiek bespreek ik het concept praktijk van verantwoordelijkheid zoals Walker (1998) 
dat heeft ontwikkeld (2.4). In dit proefschrift worden Walkers ideeën over moraal ingezet 
om vanuit zorgethisch perspectief relevante argumentaties in beleidsteksten te traceren 
(2.5). 

2.2 Zorg, naar een definitie 

Binnen de liberaalpolitieke en filosofische tradities gaat volgens Fisher en Tronto (1990) 
maar weinig aandacht uit naar het conceptualiseren van zorg. Deze wetenschappelijke 
tradities verdelen de wereld in tweeën, in die van de rationele, autonome man en die 
van de afhankelijke, zorgzame vrouw. De aandacht bij de ontwikkeling van theorieën is 
voornamelijk gericht op de rationele autonome man/mens en zijn levensvervulling in het 
openbare leven. Zorg is in deze visie vrijwel onzichtbaar omdat ervan wordt uitgegaan 
dat vrouwen van nature gemotiveerd en geschikt zouden zijn tot het verlenen van zorg. 
Door de veronderstelling dat het individu onafhankelijk is van anderen, wordt de weten-
schappelijke en filosofische aandacht voor zorg gemarginaliseerd. Dit ‘autonome individu’ 
staat niet alleen los van anderen maar ook van zijn activiteiten. Eerst is daar de aanwezig-
heid van het individu en vandaaruit komen activiteiten en relaties met anderen tot stand. 
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Binnen dit perspectief moeten mensen worden gemotiveerd om tot moreel handelen te 
komen. Motivaties zijn dan ook volgens Fisher en Tronto het centrale onderwerp van de 
morele filosofie. 
Deze nadruk op motivatie is ook zichtbaar in veel definities van zorg. De Amerikaanse eco-
nome Nancy Folbre (1995, p. 75) omschrijft zorg als werk ondernomen uit affectie of een 
verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen zonder een verwachting van een onmiddellijke 
geldelijke beloning. Een zorgende motivatie, zoals bezorgdheid, affectie en betrokkenheid, 
is echter niet de enige reden waarom mensen zorg verlenen (Sevenhuijsen, 1996). Zorg 
geven kan voortkomen uit betrokkenheid of verantwoordelijkheid maar zorg kan ook 
gegeven worden omdat het wordt verwacht of om verkommering tegen te gaan, relaties 
draaiende te houden, of vanuit religieuze motieven. Verzorging bieden kan een bron van 
zingeving zijn omdat het welbevinden van de zorgbehoevende een gevoel van voldoening 
geeft aan de zorgverlener. Het verzorgen kan bevrediging verschaffen aan de zorgverlener, 
maar kan net zo goed ook een bron zijn van gevoelens van onmacht en kwetsbaarheid. 
Verder kan zorg voortkomen uit disciplineringmotieven of paternalisme en overmatige 
bescherming. Kortom, verschillende motivaties kunnen leiden tot zorgactiviteiten en een 
zorgende motivatie biedt geen garantie voor ‘goede’ zorg. 

2.2.1 Zorg als sociale praktijk

De nadruk in de zorgdefinities op een zorgende motivatie heeft volgens Fisher en Tronto 
tot gevolg dat er weinig aandacht was voor zorg als concrete handeling en activiteit. Om 
tegemoet te komen aan deze tekortkoming beschouwen zij zorg als een sociale praktijk. 
Het idee dat zorg een sociale praktijk is, is afkomstig van de Amerikaanse filosofe Sara 
Ruddick (1989) en door haar geïntroduceerd binnen de feministische ethiek. Het belang-
rijkste kenmerk van dit idee is dat denken en handelen met elkaar zijn verweven. Ruddick 
stelt dat praktijken van zorg voor anderen kunnen leiden tot een specifieke manier van 
denken. Zij werkt dit concreet uit voor de sociale praktijk van het zorgen voor kinderen. 
In deze gezinspraktijk worden volgens haar drie eisen gesteld. De eerste is het streven 
naar het behoud van het leven. De tweede is het stimuleren of steunen van de groei van 
het kind. De laatste vereiste is dat het kind zich (sociaal) aanvaardbaar ontwikkelt. Deze 
drie vereisten in de zorg voor kinderen kunnen met elkaar conflicteren en leiden volgens 
haar tot een concrete en contextuele manier van denken bij de verzorgers van kinderen. In 
dit denken zijn waarden aanwezig zoals behoud en bescherming van leven, openheid en 
flexibiliteit ten aanzien van veranderingen, liefdevolle aandacht voor de ander als ander, 
en leren door ervaring. 
Het streven naar het behoud van leven in de zorg voor kinderen sluit aan bij de definitie 
van zorg die Fisher en Tronto formuleren. Zij omschrijven zorg als: 

On the most general level, we suggest that caring be viewed as a species activity that 
includes everything that we do to maintain, continue, and repair our “world” so 
that we can live in it as well as possible. That world includes our bodies, our selves, 
and our environment, all of which we seek to interweave in a complex, life-sustai-
ning web (Fisher & Tronto, 1990, p. 40).
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Dat zorg als een sociale praktijk wordt gezien is het belangrijkste aspect van deze definitie, 
aldus Tronto (1993). Deze benadering impliceert dat het geven van zorg zowel uit denken 
als handelen bestaat, dat denken en handelen met elkaar verweven zijn en gericht zijn op 
een doel. De specifieke zorgactiviteit en zijn doel stellen grenzen aan wat als redelijk wordt 
gezien binnen de betreffende praktijk. Een ander belangrijk aspect van deze definitie is 
dat zorg gericht is op het overleven van de menselijke soort en niet alleen op het overleven 
van geïsoleerde individuen, aldus Fisher en Tronto (1990). Zorg wordt zo ontrokken aan 
de beperkende een-op-een relatie en wordt herkenbaar als een doorgaand sociaal proces 
dat zich afspeelt in dagelijkse praktijken binnen een sociale context. Zo wordt zichtbaar 
dat zorgverantwoordelijkheid niet voor iedereen hetzelfde is maar dat deze bijvoorbeeld 
ongelijk verdeeld kan zijn naar sekse, klasse en etniciteit. 
De ongelijke verdeling van zorgverantwoordelijkheid heeft grote gevolgen: zorgverant-
woordelijkheid gaat vaak gepaard met economische kwetsbaarheid, aldus de Amerikaanse 
filosofe Eva Feder Kittay (1999). In haar boek Love’s Labor maakt zij een analyse van af-
hankelijkheid, kwetsbaarheid, zorg en verantwoordelijkheid binnen verzorgend werk en 
introduceert zij de term afhankelijkheidswerk. Afhankelijkheidswerkers zijn mensen die 
zorg geven aan afhankelijke naasten – een (gehandicapt) kind, een zieke moeder of een in-
valide echtgenoot – en daardoor niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen onderhoud kun-
nen voorzien. De meeste welvaartstaten, met uitzondering van de Scandinavische, hebben 
geen of gebrekkige voorzieningen voor afhankelijkheidswerkers. Als de samenleving wordt 
beschouwd als een vereniging van gelijken maskeert dat de afhankelijkheid van kinderen 
en minderjarigen, ouderen, zieken en invaliden en ook van de afhankelijkheidswerkers. 
Wederkerigheid is niet de adequate term waarmee deze zorg kan worden omschreven. 
Kittay heeft vooral oog voor de kwetsbaarheid van degenen die zorg verlenen: afhanke-
lijkheidswerkers steunen de afhankelijken bij het leven en overleven en om dit te kunnen 
doen hebben ook zij ondersteuning nodig zodat ook zij kunnen floreren, aldus Kittay.
De Amerikaanse sociologe Michele Moody-Adams (1997) focust op de materiële en psy-
chologische kwetsbaarheid van kinderen die het gevolg is van de afwezigheid van wel-
vaartsvoorzieningen voor afhankelijkheidswerkers. Net als Kittay houdt zij een pleidooi 
voor betere sociale voorzieningen voor mensen die zorgverantwoordelijkheid dragen. 
Moody-Adams stelt dat veel Amerikaanse politieke aandacht gericht is op de interne dy-
namiek van gezinnen en de kwetsbaarheid van kinderen. Daarmee verdwijnt volgens haar 
uit beeld dat kinderen kwetsbaar zijn voor de slechte sociale en economische omgeving 
van gezinnen. Armoede en spanningen zijn volgens haar belangrijke stressfactoren bij het 
opvoeden. Tegelijkertijd begrenzen financiële beperkingen het bieden van ontwikkelings-
mogelijkheden aan kinderen in de vorm van cursussen, scholing, ontspanning, speelma-
teriaal, et cetera. 
Volgens deze auteurs gaat het dragen van zorgverantwoordelijkheid gepaard met kwets-
baarheid. Dit geldt ook voor het grootbrengen van kinderen dat plaats vindt binnen soci-
ale structuren die al dan niet steunend functioneren. Een deel van deze sociale structuren 
is een gevolg van collectieve politieke keuzes. Een voordeel van de hierboven geïntrodu-
ceerde definitie van zorg is dat de culturele context en de inbedding van het grootbrengen 
van kinderen manifest wordt. Het grootbrengen wordt een politiek probleem en onder-
werp van een politiek van behoefte-interpretatie. Kinderen grootbrengen is één van de ac-
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tiviteiten die plaats vindt binnen een web van onderlinge afhankelijkheid. Het (ver)delen 
van deze zorg met anderen en de afhankelijk van de ondersteuning van anderen kan zo 
tot onderwerp van discussie worden gemaakt. Kinderen grootbrengen gaat gepaard met 
macht, conflicten en afhankelijkheid. Deze zijn in de definitie niet gemaskeerd en de bo-
venstaande auteurs maken duidelijk dat er grote verschillen zijn in mate van afhankelijk-
heid in de diverse zorgpraktijken. Gezinspraktijken hebben vaak te maken met beper-
kingen en belemmeringen bijvoorbeeld omdat noodzakelijke materiële zaken niet voor 
iedereen even eenvoudig verkrijgbaar zijn. Kinderen grootbrengen is vanuit dit gezichts-
punt een complex proces waarin machtsprocessen, de economische orde, de scheiding 
publiek- en privéleven en onze noties van autonomie en gelijkheid worden weerspiegeld 
(zie ook: Tronto, 1995a). 

2.2.2 Morele oriëntaties van zorg

Vanuit bovenstaande definitie onderscheiden Fisher en Tronto vier fasen van zorg: zorgen 
om, zorgen voor, verzorgen en zorg ontvangen. Aan de fasen verbinden zij verschillende 
morele oriëntaties. 
De eerste fase, zorgen om (caring about) betreft de onderkenning en herkenning dat zorg 
noodzakelijk is in een bepaalde situatie. Zorgen om veronderstelt een verbonden zijn met 
anderen. De centrale morele oriëntatie is hier aandachtigheid voor de factoren die het 
overleven en het welzijn bepalen. 
Zorgen voor (taking care of) is de volgende stap in het zorgproces en betreft stappen 
ondernemen om verzorgende activiteiten in gang te zetten en in stand te houden. Zorgen 
voor impliceert de erkenning dat men kan reageren op een behoefte. De daaraan verbon-
den centrale morele oriëntatie is verantwoordelijkheid.
Verzorgen (caring for) gaat verder dan de verantwoordelijkheid nemen voor de geïdenti-
ficeerde behoefte en heeft betrekking op de directe tegemoetkoming aan de behoeften aan 
zorg. De centrale morele oriëntatie is competentie. 
Zorg ontvangen (care-receiving) heeft betrekking op de reactie op het ontvangen van zorg 
en het zorgproces door de ontvangers van zorg. De centrale morele oriëntatie is ontvanke-
lijkheid. Deze laatste fase van zorg erkent dat de ontvanger van zorg hierop reageert. Dit is 
belangrijk omdat dit de enige manier is om te achterhalen of de zorgbehoefte is vervuld. 
Naast aandachtigheid, verantwoordelijkheid, competentie en ontvankelijkheid wijst Seven-
huijsen (1999) op het belang van vertrouwen voor de zorgethiek. Volgens haar kan ‘goede’ 
zorg niet zonder vertrouwen. Zij wijst erop dat een aanzienlijk deel van de literatuur over 
vertrouwen geschreven is vanuit het perspectief van het autonome individu. De centrale 
vraag in dit perspectief is of dit individu een ander persoon zou kunnen vertrouwen. 
Vertrouwen wordt dan afgeschilderd als een bezit, als iets dat je hebt (1999, p. 210). Het 
overheersende beeld is dat vertrouwen wordt weerhouden door onzekerheid en wantrou-
wen. De bekende uitdrukking ‘onbekend maakt onbemind’ is hier een voorbeeld van. 
In de literatuur over vertrouwen wordt volgens Sevenhuijsen een grens getrokken tus-
sen bekend (en daarmee vertrouwd en betrouwbaar) en onbekend (en daarmee vreemd 
en onbetrouwbaar) (1999, p. 209). Angst voor de potentiële macht van ‘de Ander’ vormt 
de tegenhanger van vertrouwen (1999, p. 211). Het onderliggende mensbeeld is dat het 



37

autonome individu moeite heeft met de kwetsbaarheid die het gevolg is van potentiële 
afhankelijkheid van anderen bij het overleven. 
Vanuit de zorgethiek is, aldus Sevenhuijsen, een andere visie op vertrouwen mogelijk. 
Dit idee van vertrouwen is ontwikkeld door de Amerikaanse filosofe Anette Baier (1994). 
Zij omschrijft vertrouwen als een actief proces waarin iets wat waardevol of dierbaar is, 
wordt toevertrouwd aan een ander (1994, pp. 103, 105, 128). Toevertrouwen is volgens 
haar noodzakelijk wanneer dit waardevols of dierbaars niet kan floreren zonder de in-
spanningen van die ander. Afhankelijkheid tussen mensen is hier de uitgangssituatie. Wat 
waardevol is, verschilt per situatie waarin iets wordt toevertrouwd. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om de ontwikkeling van een kind, om sociale veiligheid maar ook om een geheim. In 
deze relationele visie op vertrouwen spelen drie aspecten een belangrijke rol: het toever-
trouwde (de ontwikkeling van het kind), de toevertrouwer (de ouder) en de vertrouwde 
partij (de oppas/leidster). 
In het toevertrouwen is een persoon afhankelijk van de goede wil van de ander. In die zin 
heeft vertrouwen te maken met macht die zowel productief als destructief kan uitwerken. 
Goede bedoelingen zijn niet genoeg voor het laten gedijen van een kind of het realiseren 
van veiligheid. Naast deze goede wil zijn competenties noodzakelijk. Kennis, ervaringen 
en vaardigheden zijn essentieel om het toevertrouwen tot een succes te maken. Baiers 
theorie over vertrouwen erkent het bestaan van kwetsbaarheid omdat een kind niet kan 
floreren zonder de aandacht én de competenties van een ander. Dit geldt net zo goed voor 
de ervaring van veiligheid op straat. Je kunt in je eentje geen veiligheid creëren. Sevenhuij-
sen (1999) ziet vertrouwen als verbindend aspect tussen de vier fasen van zorg omdat geen 
van de vier fasen tot stand kan komen zonder vertrouwen. Zonder vertrouwen raakt het 
zorgproces gefragmenteerd en vermindert de kwaliteit van zorg. 
Een belangrijk aspect van de zorgethische definitie is dat zorg als een activiteit en als een 
morele houding wordt gezien. De discussie over goede zorg wordt zo niet beperkt tot het 
benoemen van de juiste zorgende motivatie. Door zorg te zien als een morele houding 
wordt de aandacht gevestigd op de totstandkoming van goede zorg bijvoorbeeld bij het 
grootbrengen van kinderen. De morele houdingen van aandachtigheid, verantwoorde-
lijkheid, competentie, ontvankelijkheid en vertrouwen hoeven niet beperkt te blijven tot 
klassieke zorgpraktijken, maar kunnen ook beoefend worden in het bedrijfsleven en de 
politiek. Hiermee kunnen de morele grenzen tussen politiek, moraal en zorg worden ver-
schoven (Tronto, 1993).
Het onderscheid van de vier fasen in het zorgproces maakt duidelijk dat de politiek van 
behoefte-interpretatie over het grootbrengen van kinderen een complex proces is. In be-
leidsverhalen over opvoedingsondersteuning wordt het zorgen om en het zorgen voor 
zichtbaar. Er vindt een interpretatie plaats van een zorgbehoefte en er wordt geoordeeld 
over de politiek wenselijke tegemoetkoming aan een zorgbehoefte. Er worden stappen 
ondernomen om verzorgende activiteiten in gang te zetten en in stand te houden. Het 
verzorgen en zorg ontvangen wordt ondersteund of moet veranderen. Idealiter zou in-
formatie van de zorgverleners en -ontvangers onderdeel moeten zijn van deze behoefte-
interpretatie. Dit is echter niet vanzelfsprekend want niet iedereen neemt deel aan het in-
terpretatieproces. In de inleiding bracht ik dit al naar voren. Ook Fisher en Tronto stellen 
dat de invulling van zorgpraktijken vaak het gevolg is van politiek handelen en politieke 
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interpretaties en oordelen waarvan de zorgontvangers en vaak ook de verzorgers zijn uit-
gesloten. Hun stem weerklinkt niet in beleidsteksten. 

2.3 Zorgethiek

Het uitsluiten van zorgontvangers en verzorgers bij het politieke handelen en oordelen 
heeft volgens Fisher en Tronto tot gevolg dat zorg gefragmenteerd en inadequaat is. Ide-
aliter zijn de vier fasen van zorg nauw met elkaar verweven. De zorgethiek wijst op het 
belang van de participatie van zorggevers en zorgontvangers in de politiek van behoefte-
interpretatie. Daarnaast wijst de zorgethische definitie van zorg op morele houdingen die 
een belangrijke rol spelen in dit interpretatieproces. Het interpreteren van en oordelen 
over zowel de kwaliteit van de gezinsopvoeding als de kwaliteit en werkwijze van de pu-
blieke zorgvoorzieningen vraagt een morele houding van aandachtigheid, verantwoorde-
lijkheid, competenties, ontvankelijkheid en vertrouwen. 

2.3.1 Een moreel vocabulaire in ontwikkeling

Het hedendaagse debat over zorgethiek is in gang gezet door het werk van de Amerikaanse 
ontwikkelingspsychologe Carol Gilligan (1982, 1995). Conflicterende verantwoordelijk-
heden tussen zorg voor zichzelf en zorg voor anderen leiden volgens haar tot morele di-
lemma’s die voortkomen uit concrete dagelijkse situaties. Mensen maken in het dagelijkse 
leven een morele afweging tussen verantwoordelijkheid voor zichzelf, verantwoordelijk-
heid voor anderen en verantwoordelijkheid voor het in stand houden van relaties. 
Gilligan verrichtte onderzoek naar moreel redeneren. Daarmee staat zij in een traditie die 
moraal benadert als een categorie die empirisch onderzocht kan worden. Moraal wordt 
daarbij gezien als een stelsel van intersubjectieve regels en praktijken die de relaties tussen 
mensen vormgeven en de identiteit van de individuen van die groep mede bepalen, aldus 
de filosofe Baukje Prins (1988). 
Gilligan (1982) leverde fundamentele kritiek op het werk van haar leermeester, de Ame-
rikaanse ontwikkelingspsycholoog Lawrence Kohlberg. Hij baseerde zijn universele theo-
rie over morele ontwikkeling op de reacties van respondenten op hypothetische morele 
dilemma’s. Zijn eerste onderzoeksgroep bestond alleen uit hoogopgeleide mannen. Kohl-
bergs theorie over morele ontwikkeling beschrijft verschillende fasen in de ontwikke-
ling van moreel redeneren die mensen in de loop van hun leven kunnen doorlopen. Het 
hoogste stadium van morele ontwikkeling wordt bereikt door personen die zich in hun 
besluitvorming laten leiden door abstracte, universele principes. Pas in later onderzoek 
naar morele ontwikkeling werd ook de morele ontwikkeling van vrouwen onderzocht. 
Zij bleken minder goed te scoren dan mannen: het zijn vooral de hoogopgeleide mannen 
die het hoogste stadium van morele ontwikkeling kunnen bereiken. Gilligan legde een 
verband tussen deze verschillen in moreel redeneren en het ontbreken van vrouwelijke 
respondenten bij de totstandkoming van de onderzoeksresultaten waarop Kohlberg zijn 
theorie baseerde. De morele ontwikkelingstheorie van Kohlberg bleek minder universeel 
dan hij claimde. 
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Gilligan doorbrak Kohlbergs onderzoekstraditie op twee manieren. Ten eerste gebruikte 
zij ook gegevens van vrouwen bij het formuleren van haar theorie over morele ontwikke-
ling. Ten tweede paste zij Kohlbergs onderzoeksmethode aan. De onderzoeksgroep kreeg 
niet alleen hypothetische dilemma’s voorgelegd, de proefpersonen werd ook gevraagd te 
reflecteren op morele dilemma’s uit hun eigen leven. Gilligan publiceerde haar onder-
zoeksresultaten in het spraakmakende boek In a Different Voice, Psychological Theory and 
Women’s Development (1982). Zij claimde dat zij in haar onderzoek naar morele ontwik-
keling ‘een andere morele stem’ had gehoord. Deze stem beschreef morele dilemma’s niet 
zozeer in termen van botsende principes maar als een gevolg van conflicterende verant-
woordelijkheid binnen relaties en in concrete situaties. Hiermee werd een ander moreel 
redeneren zichtbaar dat gesitueerd was binnen relaties en dat niet bestond uit het toepas-
sen van de juiste principes (Blum, 1993). Naar aanleiding van haar werk ontstond het 
zorg-rechtvaardigheidsdebat over de fricties tussen een ethiek van rechtvaardigheid en 
een ethiek van zorg. Dit debat is gevoerd door feministische wetenschappers op het snij-
vlak van psychologie, ethiek, politieke theorie en juridische vrouwenstudies (zie voor een 
overzicht: Krol & Sevenhuijsen, 1992). In Nederland analyseerden Prins en de psychologe 
Kathy Davis ieder dit debat (Davis, 1991, Prins, 1988). Gilligans werk riep veel vragen op 
die nader moesten worden uitgewerkt (Larrabee, 1993). Ook de politiek-filosofische idee-
vorming over zorgethiek raakte door Gilligans werk in een stroomversnelling. 

2.3.2 Zorg en rechtvaardigheid

Kohlberg stelt dat mensen die de hoogste fase van morele ontwikkeling bereiken, in staat 
zijn morele dilemma’s te zien als een conflict tussen abstracte rechten en regels. De door 
Gilligan geïnterviewde jongens en meisjes spraken inderdaad over rechtvaardigheid. Maar 
dat was niet het enige perspectief. Zij spraken ook over een botsing van verantwoordelijk-
heden in concrete situaties waarbij zij een afweging moesten maken tussen verantwoor-
delijkheid voor zichzelf, voor anderen en voor het onderhouden van een relatie. Het rich-
tinggevende idee daarbij was het minimaliseren van pijn en schade bij alle betrokkenen. 
Dit zorgperspectief werd meer gebruikt door de meisjes dan door de jongens. 
Het verschil in redeneren tussen een perspectief van rechtvaardigheid en een perspectief 
van zorg kan worden verduidelijkt aan de hand van het zogenaamde Heinz-dilemma, één 
van de hypothetische dilemma’s die Gilligan aan haar onderzoeksgroep voorlegde. Ove-
rigens is dit dilemma bedacht door Kohlberg. In dit dilemma overweegt Heinz of hij al 
dan niet de onbetaalbare medicijnen die het leven van zijn vrouw zouden kunnen redden 
zal stelen. Tijdens het onderzoek krijgen de proefpersonen een beschrijving van: Heinz’ 
kritieke situatie, de ziekte van zijn vrouw en de weigering van de apotheker om de hoge 
medicijnenprijs te verlagen. De beschrijving eindigt met de vraag of Heinz de noodzake-
lijke medicijnen zou mogen stelen (1982, pp. 25-26).
Gilligan citeert de antwoorden van Jake (11 jaar) om het rechtvaardigheidsperspectief 
te verhelderen. Jake herkent het Heinz-dilemma als een dilemma tussen de waarde van 
het menselijk leven en van het private eigendom. Hij schaalt de waarde van het menselijk 
leven hoger in dan de waarde van privaat eigendom. Het is volgens hem dan ook moreel 
gerechtvaardigd om de medicijnen te stelen. Het morele dilemma wordt in dit perspectief 
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geconstrueerd en ook opgelost als ware het een rekensom. Het heeft de kenmerken van 
een overzichtelijke vergelijking tussen abstracte principes en de oplossing wordt gevonden 
via een rationele afweging. Het gevolg is dat deze oplossing onbetwistbaar is omdat ieder 
ander persoon tot dezelfde oplossing zou komen (1982, pp. 26-27). 
De sociaal psychologe Ine Gremmen (1995, pp. 88-91) stelt dat Kohlbergs hypothetische 
dilemma’s feitelijk geen dilemma’s zijn omdat zij geconstrueerd zijn rond één juiste oplos-
sing. Heinz is moreel gerechtvaardigd de medicijnen te stelen omdat het leven van zijn 
vrouw meer waard is dan het eigendomsrecht van de apotheker. Er is pas sprake van een 
morele keuze als de kans bestaat dat de keuze iets uitmaakt, aldus Gremmen. Als er maar 
één goede keuze is of als het niet uitmaakt of je voor A of B kiest, dan is er geen sprake 
van een dilemma. Met andere woorden, morele overwegingen krijgen pas gewicht wan-
neer een afweging gemaakt kan worden tussen verschillende kansen op bepaalde gebeur-
tenissen en de verschillende gevolgen daarvan. Dergelijke inschattingen en overwegingen 
geven vorm aan het ethisch redeneren. Ethische reflectie impliceert de onderkenning van 
alternatieve ethische visies en de argumentaties daarover zijn te beschouwen als kenmer-
kend voor ethisch denken. Delibereren is dan kenmerkender voor ethisch denken dan het 
maken van keuzes in morele dilemma’s, aldus Gremmen. 
Gilligan laat zien dat binnen het zorgperspectief naar andere oplossingen voor het Heinz-
dilemma wordt gezocht. Amy (11 jaar) beargumenteert de morele afwijzing van de diefstal 
niet met een verwijzing naar eigendomsrecht maar met een verwijzing naar de moge-
lijke consequenties van de diefstal voor de relatie tussen Heinz en zijn vrouw. Wat zijn 
de gevolgen als Heinz wordt betrapt en zijn straf in een gevangenis moet uitzitten? Wie 
moet er dan voor Heinz’ doodzieke vrouw zorgen? Dit wilde Amy allemaal weten bij het 
formuleren van haar morele oordeel. Ook bracht zij allerlei alternatieven naar voren. Zou 
Heinz een lening kunnen afsluiten? Zou de apotheker in dit speciale geval geen lagere prijs 
willen berekenen? De oplossing moet worden gevonden via een gesprek en zich richten op 
een andere manier om aan het benodigde geld te komen. Kortom, binnen het perspectief 
van zorg wordt het morele probleem op een andere manier waargenomen dan in de be-
nadering van Kohlberg. Morele dilemma’s worden geherformuleerd. Het oplossen van het 
morele dilemma wordt niet gezien als een afgebakende situatie maar als een doorlopend 
verhaal waarin sprake is van verschillende afhankelijkheidsrelaties. Binnen deze relaties is 
sprake van kwetsbaarheid en van macht. Het morele dilemma kan dan ook op verschil-
lende manieren worden uitgewerkt die elk weer andere gevolgen hebben. Het probleem 
is in dit geval niet dat de apotheker eigendomsrechten heeft maar dat de apotheker niet 
adequaat reageert op een zorgbehoefte (1982, p. 27). 
Gilligans onderzoek impliceert een uitbreiding van het morele domein. Haar werk vormt 
volgens Prins (1988, p. 279) een fundamentele kritiek op het werk van grote ontwikke-
lingspsychologen als Kohlberg en Jean Piaget. Naast de universele ethiek van rechtvaar-
digheid bestaat volgens Gilligan een gesitueerde of contextuele ethiek van zorg. Verkerk 
(1993, p. 92) stelt dat ethiek start en eindigt bij de vraag ‘hoe moeten wij leven?’. Binnen 
het perspectief van zorg wordt bij het beantwoorden van deze vraag een ander moreel vo-
cabulaire gebruikt dan in het perspectief van rechtvaardigheid. Deze morele vocabulaires 
wijken op diverse punten van elkaar af. Zo is hierboven al gebleken dat morele problemen 
anders worden geformuleerd en dat moreel redeneren op een andere manier verloopt. 
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Beide perspectieven zijn ook gebaseerd op een ander mensbeeld en geven een eigen invul-
ling aan de betekenis van zorg, rechtvaardigheid, afhankelijkheid en relaties. 
In het morele perspectief van rechtvaardigheid staan volgens Gilligan (1995) ideeën over 
ongelijkheid en gelijkheid centraal. De centrale vraag is: wat is rechtvaardig? Conflicteren-
de claims worden in dit perspectief beoordeeld aan de hand van een maatstaf van gelijk-
heid of gelijk respect. Het streven is gericht op het bereiken van overeenstemming over een 
objectief eerlijke en rechtvaardige oplossing voor morele dilemma’s. Het onderliggende 
idee is dat het mogelijk is om via rationele afwegingen tot een juiste morele beslissing te 
komen. Deze morele beslissing wordt ook acceptabel geacht voor anderen omdat zij naar 
verwachting de meest rationele keuze zullen onderschrijven. De morele persoon heeft 
dan ook de gedaante van een rationeel autonoom individu. Moreel volwassen worden is 
hoofdzakelijk een proces van steeds meer afstand kunnen nemen van anderen. Relaties 
worden beschreven als een hiërarchie of iets waarin een balans moet worden gezocht. 
Afhankelijkheid wordt grotendeels waargenomen als een bedreiging van de autonomie en 
van autonoom handelen. Zorg wordt binnen het perspectief van rechtvaardigheid voor-
namelijk omschreven als een instrumenteel middel dat onwenselijke afhankelijkheid op-
heft, aldus Gilligan (1995).
Binnen het perspectief van zorg wordt een ander vocabulaire van zorg en verantwoorde-
lijkheid gebruikt. Het belangrijkste verschil is dat in dit perspectief een relationeel mens-
beeld centraal staat. Relaties worden aangeduid als netwerken en met de metafoor van 
een web omschreven. De aandacht is gericht op verbintenissen aangaan, onderhouden en 
loslaten. Morele volwassenheid wordt gezien als het kunnen aangaan van verbintenissen 
en het leren omgaan met conflicterende verantwoordelijkheden. Deze verbintenissen zijn 
belangrijk voor mensen. Relaties beïnvloeden het beeld dat mensen van zichzelf en van 
anderen hebben. Binnen het zorgperspectief is afhankelijkheid vanzelfsprekend, het vormt 
één van de centrale gegevenheden van het menselijk bestaan.We zijn allemaal afhankelijk 
van de zorg van anderen, de mate waarin verschilt per persoon en per levensfase en wordt 
mede bepaald door sociale positie en sekse. De vraag over het omgaan met afhankelijk-
heid is verbreed. De kwestie is niet het oplossen of opheffen van afhankelijkheid maar 
het omgaan met verschillen en wisselingen daarin. Morele problemen geven aanleiding 
tot communicatie waarin gezocht wordt naar mogelijke alternatieve oplossingen, aldus 
Gilligan (1995). 
De winst van Gilligans werk is dat zij een ander moreel vocabulaire zichtbaar maakte, 
de zorgethiek. Zorgethiek is volgens Sevenhuijsen (1996, pp. 33-34) verbonden met het 
formuleren en interpreteren van een zorgbehoefte en het reageren op deze zorgbehoefte. 
Daarbij wordt gelet op de gevolgen van de verschillende oplossingen voor alle betrokke-
nen. Welke beperkingen zijn verbonden met een bepaalde oplossing en welke conflicten 
ontstaan of blijven onopgelost? De morele taken zijn: hoe te interpreteren, formuleren en 
reageren? En dit binnen concrete situaties waarin sprake is van een kortere of een langere 
periode van morele betrokkenheid. Gilligans werk maakt duidelijk dat de keuze voor een 
bepaald moreel standpunt, het perspectief van rechtvaardigheid of het perspectief van 
zorg op zichzelf al een morele keuze is. 
Verkerk (1994) wijst erop dat het verleidelijk is om een morele arbeidsdeling te maken 
voor beide perspectieven. Het rechtvaardigheidsperspectief zou dan meer geschikt zijn 
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voor institutionele relaties, terwijl voor de persoonlijke relaties het zorgperspectief beter 
van toepassing zou zijn. Het probleem is dat zo de scheiding tussen beide perspectieven 
onaangetast blijft. De moeilijkheid is volgens haar niet dat het rechtvaardigheidsperspec-
tief geen ruimte biedt voor het zorgperspectief, maar dat het zorgperspectief wordt be-
schouwd als niet-essentieel voor de sociale realiteit waarmee het gemarginaliseerd wordt 
in het publieke debat. De vooruitgang zou bij deze arbeidsdeling beperkt blijven tot een 
gelijke waardering van beide perspectieven. De uitdaging is volgens haar het toekennen 
van een zelfstandige plaats aan het zorgperspectief binnen het geheel van de sociale rea-
liteit. 

2.3.3 Zorg en een relationeel mensbeeld 

Gilligans werk binnen de ontwikkelingspsychologie sluit aan bij feministische kritiek 
op het dominante mensbeeld in politiek-filosofische theorieën, zoals die onder meer is 
verwoord door de Amerikaanse filosofe Seyla Benhabib (1987). Zij plaatst een ‘gegene-
raliseerde Ander’ tegenover een ‘concrete Ander’. De hedendaagse morele psychologische 
en morele politiek-filosofische theorieën van rechtvaardigheid stellen volgens haar een 
gegeneraliseerde Ander centraal. Het zorgperspectief hanteert daarentegen een beeld van 
de concrete Ander.
In het gegeneraliseerde mensbeeld is de aandacht gericht op overeenkomsten tussen het 
zelf en de Ander. Ieder individu wordt gezien als een rationeel wezen met dezelfde rechten 
en plichten. Gelijkheid en wederkerigheid zijn de belangrijkste uitgangspunten in relaties 
tussen gegeneraliseerde mensen: als ik recht heb op iets, dan heb jij de plicht mij daarin 
niet te hinderen, en vice versa. Interacties tussen gegeneraliseerde mensen vinden plaats 
in de openbare sfeer en worden vooral vormgegeven aan de hand van publieke en in-
stitutionele normen, zoals wetten, voorschriften, richtlijnen en protocollen. De morele 
categorieën die deze interacties vergezellen zijn die van rechten, verplichtingen en aan-
spraken. De voornaamste morele gevoelens zijn die van respect, plicht en waardigheid, 
aldus Benhabib. 
In het geconcretiseerde mensbeeld staan niet de overeenkomsten centraal maar is de aan-
dacht gericht op verschillen. Dit mensbeeld onderkent dat ieder individu een eigen ge-
schiedenis heeft, een eigen identiteit en emotionele huishouding. In dit perspectief wordt 
geprobeerd zicht te krijgen op de behoeften van de ander, zijn of haar motivaties, waar zij 
naar zoekt of naar verlangt. Het gedrag is erop gericht de ander het gevoel te geven dat zij 
of hij wordt herkend en erkend als een concreet individu met behoeften, talenten en ca-
paciteiten. Verschillen complementeren elkaar en zijn geen reden voor uitsluiting. De uit-
gangspunten voor relaties zijn gelijkheid en complementaire wederkerigheid. Interacties 
worden vooral vormgegeven aan de hand van persoonlijke normen van vriendschap, zorg 
en liefde. Mensen worden zo bevestigd in hun individualiteit en de tegemoetkoming aan 
een behoefte is meer dan alleen een uitdrukking geven aan rechten en plichten. De morele 
categorieën die deze interacties vergezellen zijn die van verantwoordelijkheid, verbinding 
en delen. De corresponderende morele gevoelens zijn volgens Benhabib die van liefde, 
zorg, sympathie en solidariteit (1987, p. 87).
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Benhabib ziet twee belangrijke kritiekpunten op het perspectief van rechtvaardigheid en 
het gegeneraliseerde mensbeeld: ten eerste veronderstelt het dat mensen rationeel en zelf-
standig zijn, en ten tweede blijft de sfeer van rechtvaardigheid beperkt tot de openbare 
sfeer. Het menselijke domein van verzorging, zorg, reproductie en liefde, de privésfeer valt 
daarmee buiten deze sfeer van rechtvaardigheid (1987, p. 83). Tegelijkertijd wordt met de 
veronderstelling dat mensen zelfstandig zijn, ontkend dat mensen een geschiedenis van 
(moederlijke) zorg hebben en blijven de menselijke afhankelijkheid en de zorgbehoeften 
onzichtbaar (1987, p. 84). Ook Manschot (1997) wijst erop dat zorg geen sleutelbegrip is 
in het moderne mensbeeld van vrijheid, autonomie, recht en democratie. Als filosofen al 
een verband leggen tussen zorg en het moderne mensbeeld dan betreft dit meestal een 
relatie van wederzijdse uitsluiting. Hij verwijst naar onderzoek van de Franse filosoof Fou-
cault die erop wees dat autonomie zich pas als waarde aan de samenleving kon opleggen 
nadat eerst alle mensen die niet aan dat mensbeeld voldeden uit het straatbeeld werden 
weggehaald en in inrichtingen werden ondergebracht. 
De dominantie van de gegeneraliseerde Ander in politiek-filosofische theorieën heeft vol-
gens Benhabib tot gevolg dat het privédomein wordt gedefinieerd als persoonlijk en niet 
als politiek. Ook Tronto (1995a) wijst erop dat zorg vaak buiten het politieke domein valt. 
Zorg wordt bijvoorbeeld als voorwaarde gezien voor een politiek bestaan en is niet iets dat 
erin besloten ligt. Zorg is in dat geval pre-politiek, omdat de politicus sommige dingen 
als vanzelfsprekend moet aanvaarden; zorg en het moderne mensbeeld lijken elkaar uit te 
sluiten. Een relationeel mensbeeld biedt een ingang om deze uitsluiting op te heffen. Het 
uitgangspunt van het zorgperspectief is dat mensen functioneren binnen een web van 
relaties en dat zij een geschiedenis hebben van zorg ontvangen. Mensen zijn wat de Cana-
dese filosofe Lorraine Code (1991, p. 82) een ‘tweede persoon’ noemt, zij leren de kunst 
van het menszijn doordat zij lange tijd afhankelijk zijn geweest van andere mensen. 
Dit relationele mensbeeld is gesitueerd binnen een bepaalde visie op het menselijke sa-
menleven, aldus Verkerk (1993). Zij stelt dat het leven gekenmerkt kan worden als kwets-
baar en fragiel en de erkenning van de broosheid van het bestaan is voor haar een kenmerk 
van de zorgethiek. Relaties geven aanleiding tot het voelen en erkennen van zorgverant-
woordelijkheid. Zorg is volgens Verkerk ‘het betrokken antwoord op de kwetsbaarheid en 
behoeften van anderen’ (1993, p. 96). Het formuleren van een betrokken antwoord gaat 
gepaard met moreel redeneren. De centrale morele vraag daarbij is hoe ik het beste die 
zorgverantwoordelijkheid gestalte kan geven, aldus Verkerk. De zorgethiek verbindt aan 
deze vraag een specifieke visie op het verwerven van moreel relevante kennis.

2.3.4 Zorg en gesitueerde kennis

Het zorgperspectief biedt volgens Walker (1995, 1998) een eigen visie op de inhoud én 
de totstandkoming van morele kennis. In het perspectief van rechtvaardigheid is volgens 
haar het ontwikkelen van morele kennis gericht op het uitwerken van universele concep-
ten van rechtvaardigheid. Moreel oordelen gaat gepaard met abstraheren, generaliseren 
en uniformiteit. Zij typeert dit als het theoretisch-juridische model van de moraalfilosofie 
(Walker, 1998). In dit model heeft moraal een specifieke vorm: moreel oordelen gebeurt 
door de juiste principes toe te passen of de juiste procedures te volgen die meestal los van 
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de dagelijkse praktijk door politiek-filosofen zijn ontwikkeld. Moraal krijgt zo vooral een 
theoretische invulling. Een belangrijk kenmerk van deze theoretische principes of proce-
dures is dat zij door elke willekeurige persoon zouden kunnen worden toegepast. 
Dit model heeft volgens de Amerikaanse filosofe en sociologe Kathryn Pyne Addelson 
de pretentie dat één enkel individu op basis van zijn moreel redeneren de morele juist-
heid van zijn besluiten kan garanderen. Dit individu kan, in zijn eentje redenerend, ook 
vaststellen wat moreel goed of fout is voor alle mensen zonder dat er sprake hoeft te zijn 
van het ontwikkelen van een gezamenlijk begrip van de situatie of zonder dat er hoeft te 
worden gekeken hoe de situatie in de praktijk uitwerkt (Addelson, 1991). Kortom, moreel 
oordelen gebeurt wel binnen sociale situaties maar het proces van moreel oordelen staat 
in dit model los van een sociale omgeving, menselijke relaties en identiteiten. Dit moreel 
oordelen mondt echter wel uit in een gerechtvaardigde handelswijze. Zo heeft moreel oor-
delen effect op menselijke relaties en handelen. 
Moreel oordelen is volgens Walker (1998) iets anders dan het juiste principe toepassen of 
de juiste procedure volgen. Zij heeft haar ideeën over moraal uitgewerkt in haar boek Mo-
ral Understanding: daarin formuleert zij een feministische kritiek op het theoretisch-juri-
dische model van de moraalfilosofie. Tevens introduceert zij een alternatief: een ‘expressief 
collaboratief model van moraal’. In dit model komen waarden en verantwoordelijkheden 
tot stand tussen mensen en moeten deze sociaal worden gelegitimeerd. Moraal is in Wal-
kers visie gesitueerd, sociaal, interpersoonlijk en constructief. Deze gesitueerde moraal 
wordt zichtbaar in onderhandelingen over verantwoordelijkheid. Het gaat daarbij om de 
toekenning van wie wat zou moeten doen en om de vraag wie in de positie is om mensen 
ter verantwoording te roepen. In haar ogen is moraal echter veel meer dan de invulling 
van bepaalde waarden. Moraal gaat ook over oordelen en het stellen van grenzen. Zij heeft 
betrekking op beleefde identiteiten en relaties en geeft een indicatie van ‘hoe te leven’. 
Walker (1995) wijst erop dat in de zorgethiek het morele oordelen ingebed is in een so-
ciale omgeving met menselijke relaties en verbonden is met identiteiten. Morele kennis 
heeft binnen het zorgperspectief dan ook een andere inhoud en komt ook op een andere 
manier tot stand. Morele kennis betreft dan niet inzicht hebben in de toepasbaarheid van 
principes en procedures, maar kennis hebben van de concrete situatie en de behoeften van 
de ander. In de totstandkoming van morele kennis kunnen drie aspecten worden onder-
scheiden: morele houding, communicatie en narratieve kennis. Deze aspecten hebben op 
hun beurt gevolgen voor het verwerven van kennis over zorgpraktijken, kennis die nood-
zakelijk is voor politieke oordelen over wenselijke zorg. 
Gilligans werk maakt duidelijk dat de morele houding waarmee kennis wordt verkregen 
een belangrijk aspect is van het morele proces (Blum, 1993). Deze kennisverwerving over 
de concrete ander is volgens Benhabib (1987) gericht op het verhelderen van de behoeften 
van de ander, zijn of haar motivaties, waar zij naar zoekt of verlangt. Zowel het individu 
dat morele kennis verzamelt als het individu waarover kennis wordt verzameld, zijn in-
gebed in een eigen geschiedenis in een dagelijkse context. Morele kennis verkrijgen via 
een proces van introspectie waarbij de positie van de ander wordt ingenomen, voldoet 
in zo’n geval niet. Hetzelfde geldt voor een proces van abstraheren. In de zorgethiek is de 
aandacht dan ook niet naar binnen gericht maar naar buiten, naar de persoon waarop het 
handelen gericht is. 
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Gilligan veronderstelt dat het op deze manier verwerven van morele kennis een complexe 
morele taak is, waarbij diverse morele capaciteiten moeten worden ingezet. Een morele 
houding van zorg, liefde, empathie en compassie maakt het volgens haar mogelijk kennis 
te ontwikkelen over de behoeften en belangen van de ander en de relatie tussen het zelf 
en de ander. Deze morele houding maakt het mogelijk de ander als verschillend van het 
zelf waar te nemen. Zij biedt dan ook een alternatief voor introspectie. Volgens Lawrence 
Blum (1993, p. 51) negeren een groot deel van de onderzoekers van de moraalfilosofie dit 
morele aspect van het verwerven van morele kennis. Zij herkennen en erkennen niet dat 
het verwerven van morele kennis wordt ingegeven vanuit een morele houding. 
Het inzicht dat het verwerven van kennis van en over een ander een morele houding 
veronderstelt, is ook terug te vinden in de definitie van zorg die hierboven besproken is. 
Tronto (1993) ziet aandachtigheid als een belangrijke houding in het proces van zorgen. 
Een zorgproces begint volgens haar met een aandachtige houding waarmee een zorgbe-
hoefte wordt waargenomen. Je moet eerst kennis hebben over een situatie voordat je kunt 
besluiten al dan niet tegemoet te komen aan een zorgbehoefte. Zonder deze waarneming 
kan het zorgproces namelijk niet beginnen. Tronto specificeert aandachtigheid aan de 
hand van het werk van de Franse filosofe Simone Weil (1948).20 Aandachtigheid bestaat 
volgens haar uit het opschorten van de eigen gedachten en het zich openstellen voor de 
ander. Tronto stelt dat de eigen plannen, ambities, belangen moeten worden uitgesteld om 
de ander te kunnen herkennen en erkennen (Tronto 1993, p. 128). Aandachtigheid is een 
belangrijke houding waarmee morele kennis wordt verkregen voor handelen dat gericht 
is op de ander. 
Bij het verwerven van deze morele kennis speelt communicatie een belangrijke rol. De 
Amerikaanse filosofe Iris Marion Young (1997) heeft de theorievorming over communi-
catie en het verwerven van morele kennis nader uitgewerkt. Zij richt haar aandacht met 
name op empathie, het vermogen om je in een ander persoon in te leven. In veel theorieën 
over moreel redeneren in de dagelijkse praktijk wordt aan mensen gevraagd om zich in 
de situatie van de ander te verplaatsen en vanuit haar of zijn ogen naar een gebeurtenis 
te kijken. Vanuit die beginvraag wordt een moreel discours geopend waarin mensen een 
conclusie proberen te formuleren over wat goed en rechtvaardig is. Deze vraag om je in 
de ander te verplaatsen helpt mensen los te komen van hun subjectief ingevulde morele 
oordelen. In principe is deze vraag behulpzaam maar het probleem is wel, zo stelt Young, 
dat het per definitie onmogelijk is om zich exact in elkaars positie te verplaatsen. Mensen 
verschillen gewoonweg te veel van elkaar. Juist deze verschillen zijn volgens haar interes-
sant en belangrijk omdat zij de mogelijkheid bieden iets nieuws te leren. 
Young bepleit dan ook een moreel beraad waarbij mensen respectvol naar elkaar luisteren 
en aandachtige en geïnteresseerde vragen stellen. Zij karakteriseert dit als een vorm van 
‘asymmetrische wederkerigheid’, omdat in elk gesprek sprake is van mensen in een unieke, 
niet geheel kenbare situatie. Een moreel gesprek heeft volgens haar altijd de kenmerken 
van een gift omdat mensen niet verplicht zijn om zo’n gesprek te beginnen of antwoord te 
geven. Zij bepalen zelf hoe, wat en wanneer zij iets willen vertellen. Deze gift kan worden 
beantwoord met de voortzetting van de communicatie, wederom een gift, of niet. Deze 
asymmetrische wederkerigheid krijgt vorm door in openheid elkaar te erkennen en te 
werk te gaan vanuit de intentie om elkaar te begrijpen. Het idee dat het onmogelijk is om 
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in gedachten de positie van een ander in te nemen impliceert een radicale democratische 
visie op de totstandkoming van morele en politieke oordelen. Normatieve oordelen zijn 
het resultaat van een dialoog waarin sprake is van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. 
Idealiter zijn deze normatieve oordelen rechtvaardig en legitiem als alle betrokken perso-
nen een stem hebben gehad, aldus Young. Zij noemt dit ‘communicatieve democratie’. 
In haar ideaal van communicatieve democratie ziet Young mogelijkheden om verhalen 
te vertellen. Conflicten tussen mensen bestaan volgens haar vaak uit misverstanden of 
gebrek aan kennis van en over de ander én het gevoel dat de eigen behoeften, wensen en 
motieven niet worden begrepen. Voor een rechtvaardige oplossing moet zowel begrip ont-
staan voor het bijzondere van de verschillende partijen als een zoekproces plaatsvinden 
naar gedeelde interessen en belangen. In een verhaal kunnen de context en de concreet-
heid van individuen met een specifieke geschiedenis, identiteit en affectief-emotionele 
constitutie worden verhelderd. Gevoelens, behoeften en gedachten vormen knooppunten 
in reeds gestarte en doorgaande levensverhalen die kruisen met andere levensverhalen. In 
het vertellen van verhalen geven mensen uitdrukking aan hun ervaringen en hun waar-
den. Door naar deze verhalen te luisteren kunnen mensen inzicht krijgen in de ervaringen 
en de waarden van de verteller, maar ook in de effecten van hun handelen op de ervarin-
gen van de verteller. 
De zorgethiek heeft een narratieve benadering van morele subjectiviteit. Dit betekent dat 
mensen zelf kennis (kunnen) hebben over hun eigen morele subjectiviteit en in principe 
in staat zijn op competente wijze te uiten wie zij (willen) zijn en wat zij nodig hebben. 
Deze verhalen leveren kennis op en die zou ook bij beleidsvorming gehoord, en serieus 
moeten worden genomen.

2.3.5 Politiek oordelen met zorg

Sevenhuijsen (1996, pp. 15-16) stelt dat politiek oordelen vanuit een zorgperspectief niet 
aansluit bij de cognitieve houdingen die meestal verbonden zijn met rechtvaardigheidsoor-
delen. Oordelen in de publieke sfeer worden gewoonlijk in verband gebracht met distantie 
en onpartijdigheid en met het vermogen het particuliere gezichtspunt te overstijgen. Dit 
idee van afstandelijkheid en onpartijdigheid speelt volgens de Amerikaanse politicologe 
Kathleen Jones (1993, 1996) een belangrijke rol in de constructie van politieke autoriteit. 
Zij heeft als tegenhanger de term ‘meelevend gezag’ geïntroduceerd. 
Hiermee uit Jones kritiek op het idee dat autoriteit gezien kan worden als de legitieme 
macht om anderen aan te sturen. Autoriteit wordt gewoonlijk gedefinieerd als een stelsel 
van regels waarmee het openbare leven wordt geregeld en die is uitgevaardigd door recht-
hebbende sprekers. Een autoriteit is dan een oordeelkundige functionaris met kennis en 
overtuigingskracht die objectief en formeel invulling geeft aan zijn macht om anderen aan 
te sturen. In de westerse liberale traditie zou de politieke autoriteit neutraal, afstandelijk 
en onpartijdig moeten oordelen en de uitgevaardigde regels zouden toepasbaar moeten 
zijn voor iedereen. Een politieke gezaghebber maakt bindende oordelen omdat hij een 
rechthebbende spreker is. Zo construeert dit discours autoriteit als een afstandelijke, on-
partijdige en gedisciplineerde blik. De introductie van het idee van compassie of meeleven 
kan dit doorbreken. In de oordelende praktijk van meelevend gezag staat het herkennen 
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en erkennen van behoeften van een concrete persoon centraal. Een persoon is niet al
leen een drager van universele rechten, maar ook en vooral een persoon met een eigen 
levensverhaal en behoeften. Om meelevend gezag uit te oefenen is het belangrijk om dit 
levensverhaal te leren kennen. 
Sevenhuijsen (1996, p. 28, 183) ziet mogelijkheden voor dit meelevend gezag wanneer dit 
verbonden wordt aan een praktijk van actief burgerschap. Zij is daarbij geïnspireerd door 
de Duitse filosofe Hannah Arendt die de publieke sfeer opvat als een ontmoetingsruimte. 
Daarin geven mensen identiteiten vorm door te handelen, gezichtspunten uit te wisselen, 
te debatteren en te twisten en komen zij samen om gemeenschappelijke normen vast te 
stellen en vorm te geven aan goede manieren van samenleven en handelen. De publieke 
sfeer stelt mensen in staat tot handelen doordat zij steeds nieuwe dingen kunnen begin
nen. En het verschijnen in de publieke sfeer stelt hen in staat een veelheid van posities in 
te nemen zodat het beter mogelijk wordt om te beslissen wat relevante collectieve doelstel
lingen zijn. 

2.4	 Praktijken	van	verantwoordelijkheid

2.4.1	 Een	zorgethisch	concept

Hierboven is beschreven dat Walker (1998) specifieke ideeën heeft over moraal en moreel 
oordelen. Deze ideeën heeft zij niet benoemd als zorgethiek maar sluiten daar wel bij aan. 
In dit proefschrift gebruik ik haar ideeën over moraal om de betekenissen van zorg en 
verdeling van verantwoordelijkheid in beleidsteksten te traceren. Moraal is in de visie van 
Walker gesitueerd in sociale praktijken en wordt met name zichtbaar in de onderhandeling 
rond verantwoordelijkheden. Moraal biedt mensen de mogelijkheid om elkaar en zichzelf 
te begrijpen als dragers van bepaalde identiteiten. In deze constructie van moraal wordt 
zichtbaar dat mensen participeren en actief zijn in diverse relatienetwerken. Relaties wor
den gedefinieerd door bepaalde waarden en tegelijkertijd krijgen waarden hun specifieke 
betekenis in deze relaties. De impliciete of expliciete onderhandeling over verantwoorde
lijkheden is onderdeel van deze relaties. Verantwoordelijkheden kunnen worden toege
kend, afgewezen of geaccepteerd. Verschuivingen in verantwoordelijkheid hebben volgens 
Walker vijf belangrijke aspecten. In een praktijk van verantwoordelijkheid laten mensen 
door het toekennen, accepteren en afwijzen van verantwoordelijkheid zien: 
wat zij belangrijk vinden;
wat zij waardevol vinden; 
wat de grenzen zijn aan hun handelen;
welke relaties zij hebben met andere mensen en welke identiteit belangrijk is;
en wie in de positie is om te oordelen. 

In dit onderzoek wordt het concept praktijk van verantwoordelijkheid gedefinieerd als 
het proces waarin een verdeling van zorgverantwoordelijk tot stand kan komen door
dat verantwoordelijkheden worden toegekend, geaccepteerd of afgewezen voor zaken die 
gevoelig zijn voor menselijke zorg en inspanningen. Dit concept is relevant voor de zorg
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ethiek: het biedt een ingang om verschillende aspecten van de onderhandelingen over 
zorgverantwoordelijkheid manifest te maken die aansluiten bij het moreel vocabulaire van 
de zorgethiek. Deze aspecten zijn het onderliggende relationele mensbeeld, de definiëring 
en verdeling van zorgverantwoordelijkheid, het verhelderen van waarden als een concept 
waarmee mensen betekenis kunnen geven aan hun identiteit en hun handelen en het po
litieke en morele oordelen over zorgverantwoordelijkheden. 

2.4.2	 Onderhandelen	over	verantwoordelijkheid

Walkers visie op moraal biedt een alternatief voor het dominante idee dat verantwoorde
lijkheid en verplichtingen het gevolg zijn van een vrije keuze. De Amerikaanse politicoloog 
Nancy J. Hirschmann (1992, 1996) stelt dat de politicologische aandacht voor verplichting 
voornamelijk gericht is op de vrijwillige totstandkoming daarvan. Een verplichting is in 
deze visie verbonden met instemming op basis van vrijwilligheid. Het achterliggende idee 
is dat verplichtingen idealiter een gevolg zouden moeten zijn van een vrijwillige keuze of 
instemming. Deze vrijwillige instemming krijgt volgens haar de meeste theoretische aan
dacht waardoor de inhoudelijke invulling van de verplichting vaak buiten beschouwing 
blijft. Door de aandacht te richten op keuzevrijheid is er dus te weinig oog voor de sociale 
inbedding waarin verplichtingen tot stand komen. Niet iedereen krijgt bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om in te stemmen met bepaalde verplichtingen. Bij de totstandkoming van 
verplichtingen spelen volgens haar ook sociale verwachtingen en verantwoordelijkheden 
een rol. 
Ook in de filosofische aandacht voor verantwoordelijkheid is een focus op vrijwillige keu
ze en instemming zichtbaar, aldus de Amerikaanse filosoof Samuel Scheffler (1997). Dit 
is de manier waarop binnen het rechtvaardigheidsdiscours aandacht wordt gegeven aan 
verantwoordelijkheid. Scheffler heeft kritiek op deze visie van verantwoordelijkheid. Hij 
wijst erop dat mensen verschillende verantwoordelijkheden voelen en hebben tegenover 
verschillende personen. Deze speciale verantwoordelijkheden kunnen worden verklaard 
op basis van interacties binnen de relatie. Speciale verantwoordelijkheden kunnen ook 
het gevolg zijn van een belofte of een overeenkomst. Verantwoordelijkheid kan verbonden 
zijn met het inlossen van een schuld omdat iemand in het verleden veel voor ons heeft 
gedaan. Het kan ook zijn dat de ander door ons toedoen schade heeft ondervonden en 
we dit willen goed maken. In al deze gevallen is verantwoordelijkheid een gevolg van het 
gedrag van de ander of onszelf en mogelijk ook van een keuzemoment. 
Daarnaast zijn er volgens Scheffler ook verantwoordelijkheden die voortkomen uit relaties 
die als waardevol worden gezien. We kunnen speciale verantwoordelijkheid voelen voor 
een persoon omdat zij een zuster is, een vriendin of een buurvrouw. Verschillende vormen 
van relaties kunnen aanleiding geven tot het voelen van verschillende verantwoordelijk
heden. Een persoon tegenover wie men zich verantwoordelijk voelt, hoeft geen familielid 
te zijn maar bijvoorbeeld een collega, geen vriend maar een teamgenoot, niet een buur 
maar een cliënt. Een speciale relatie kan ook het gevolg zijn van een lidmaatschap van 
een bepaalde groep of gemeenschap zoals een natie. Deze speciale verantwoordelijkhe
den zijn controversieel. Niet iedereen vindt dat deze relaties aanleiding geven tot speciale 
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verantwoordelijkheden, maar als deze relaties als waardevol worden gezien geven zij vaak 
aanleiding tot het voelen en erkennen daarvan. 
Ook de Noorse sociologe Wearness wijst erop dat zorgverantwoordelijkheid tot stand 
kan komen binnen verschillende relaties. Zij maakt een onderscheid tussen zorg voor 
afhankelijken, zorg voor superieuren en zorg binnen symmetrische relaties. Zorg voor 
afhankelijken wordt gegeven aan een persoon die op dat moment zelf niet in staat is om 
deze zorg zelf te verrichten. Hij of zij is daarvoor afhankelijk van de ander. Zorg kan ook 
plaatsvinden tussen twee volwassenen die op basis van gelijkheid elkaar zorg geven en van 
elkaar zorg ontvangen. Hulp, ondersteuning en diensten worden dan verleend binnen een 
symmetrische zorgrelatie. Veel zorgrelaties voldoen volgens haar niet aan deze symmetrie 
omdat de balans tussen zorg ontvangen en zorg geven ongelijk is verdeeld. Personen die in 
principe voor zichzelf zouden kunnen zorgen, krijgen meer zorg dan zij zelf geven. Wear-
ness noemt deze vorm van zorg persoonlijke dienstverlening. 
Tronto (1993, pp.120-122, 146-147, 174) wijst erop dat persoonlijke dienstverlening ertoe 
kan leiden dat bepaalde mensen het ontvangen van zorg als vanzelfsprekend zullen gaan 
ervaren. Deze ongebalanceerde verdeling van zorgrollen en zorgtaken in onze maatschap-
pij heeft volgens Tronto, een ‘geprivilegieerde onverantwoordelijkheid’ tot gevolg. Bepaal-
de groepen mensen, vooral met een hoge status, bezitten het privilege om niet te hoeven 
stilstaan bij hun afhankelijkheid van bepaalde vormen van zorg. Anderen nemen deze 
zorg, betaald of onbetaald, voor hun rekening. ‘Geprivilegieerden’ komen daardoor niet in 
contact met bepaalde vormen van ongemak. Dit kan tot gevolg hebben dat deze ‘geprivile-
gieerden’ niet in staat zijn de noodzaak van bepaalde vormen van zorg te onderkennen. 
Kortom, zorgverantwoordelijkheid is niet alleen een gevolg van een vrijwillige keuze. Zij 
kan op verschillende manieren tot stand komen. Zo nemen sommige mensen zelf verant-
woordelijkheden, zij voelen zich verantwoordelijk voor iets. Anderen daarentegen zijn in 
de positie om bepaalde mensen verantwoordelijkheden toe te wijzen. Deze toegekende 
verantwoordelijkheden kunnen conflicteren met de beleefde verantwoordelijkheid en kan 
hetzij worden geaccepteerd, of afgewezen. 
De Engelse sociologe Janet Finch (1989, Finch & Mason, 1993) heeft onderzoek gedaan 
naar ondersteuning en zorgverlening binnen familierelaties en de daaraan verbonden 
morele overwegingen. In deze morele overwegingen tussen volwassenen spelen verschil-
lende uitgangspunten een rol. Wederkerigheid is één daarvan maar is niet het enige uit-
gangspunt. Daarnaast wordt verzekerd dat elke volwassene een bepaalde zelfstandigheid 
behoudt ten opzichte van andere volwassenen. Volledige afhankelijkheid van één persoon 
verstoort de relatie en wordt dan ook bij voorkeur vermeden. Verder is er gewoonlijk een 
idee van wat het ‘juiste moment’ is in een mensenleven om ondersteuning te vragen of 
te geven. Dit betekent ook dat het ongepast is dit op andere momenten te doen. Deze 
uitgangspunten spelen volgens Finch (1989) een belangrijke rol in de onderhandelingen 
rond verantwoordelijkheid binnen gezin en familierelaties. Deze onderhandelingen vin-
den plaats tussen mensen en binnen specifieke relatie die elk hun geschiedenis hebben en 
een toekomst waarop geanticipeerd wordt. Toezeggingen binnen familierelaties krijgen 
hierdoor een eigen karakter. Zij hebben betrekking op een uniek persoon en op de onver-
gelijkbare relatie die met hem of haar wordt onderhouden, aldus Finch. 
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2.4.3 Verantwoordelijkheid en gesitueerde ethiek

Walker ziet deze onderhandelingen over verantwoordelijkheid als een mogelijkheid om 
een gesitueerde moraal zichtbaar te maken. Zij duidt de onderhandeling over moraal aan 
als een praktijk van verantwoordelijkheid. Tijdens deze onderhandelingen worden verant-
woordelijkheden toegekend, geaccepteerd of afgewezen voor zaken die gevoelig zijn voor 
menselijke zorg en inspanningen (Walker, 1998, p. 201). Een praktijk van verantwoorde-
lijkheid maakt dan ook idealiter duidelijk wie verantwoordelijk is voor wat én ook aan 
wie verantwoording moet worden afgelegd. Tijdens de onderhandelingen over verant-
woordelijkheid kan volgens haar wederzijds begrip over de verantwoordelijkheidsverde-
ling ontstaan.
Het concept praktijk van verantwoordelijkheid biedt een ingang om een specifieke ana-
lyse te maken van ‘al die zorgactiviteiten die alles omvatten wat wij doen om onze wereld 
te onderhouden, te continueren en te repareren, zodanig dat wij er op de best mogelijke 
manier in kunnen leven’. Praktijk van verantwoordelijkheid is een structurerend concept 
waarmee zichtbaar wordt dat de verdeling van zorgverantwoordelijkheid verschillende 
aspecten heeft. Volgens Walker hebben verschuivingen in verantwoordelijkheid vijf be-
langrijke aspecten. Zoals al eerder genoemd laten mensen door het toekennen, accepteren 
en afwijzen van verantwoordelijkheid zien: wat zij belangrijk vinden; wat zij als waardevol 
beschouwen; wat de grenzen zijn aan hun handelen; welke relaties zij hebben met andere 
mensen en welke identiteit voor hen belangrijk is; en wie in de positie is om te oordelen.
Walker concentreert zich in haar boek vooral op de praktijken van verantwoordelijkheid 
op het niveau van interpersoonlijke relaties. Dat in de politiek ook wordt onderhandeld 
over verantwoordelijkheden, benoemt zij niet. Terwijl Walkers analyses wel degelijk in-
gaan op onderwerpen die een politieke dimensie hebben. In het boek zijn zeker enkele 
passages te vinden die een toepassing van de praktijk van verantwoordelijkheid binnen 
het politieke domein suggereren. Zo schrijft Walker (1998, p. 95) dat in de praktijk van 
verantwoordelijkheid bepaalde vormen van handelen en relaties worden gedefinieerd. 
Daarbij worden interpretaties gemaakt van wat er ‘in de wereld gebeurt’. Bij deze interpre-
taties worden volgens Walker soms grenzen tussen gemeenschappen gedefinieerd. Hier-
door wordt een onderscheid gemaakt tussen wie verantwoordelijkheden mag toekennen 
en wie niet. Het toekennen van verantwoordelijkheid gebeurt ook in het beleidsdebat over 
opvoedingsondersteuning.

2.5 Praktijk van verantwoordelijkheid als lens

Voor een succesvolle introductie van het vocabulaire van de zorgethiek is het allereerst 
noodzakelijk om de discursieve ruimte van zorg en verantwoordelijkheid in bestaande 
discoursen op te sporen. Waar wordt over zorg gesproken en welke betekenis krijgt zorg? 
Zijn in het discours argumenten aanwezig die nader kunnen worden uitgewerkt vanuit 
de zorgethiek? Welke onderwerpen blijven onbesproken en zouden met behulp van de 
zorgethiek onderwerp kunnen worden van een publiek debat? De morele beraadslaging 
over zorg en verantwoordelijkheid wordt in dit proefschrift manifest gemaakt door een 
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reconstructie te maken van de praktijk van verantwoordelijkheid in beleidsverhalen. Ver-
volgens worden die beraadslaging vanuit zorgethisch perspectief geëvalueerd en mogelijk 
ook aangevuld. 
De bestudering van morele beraadslagingen hoeft volgens Sevenhuijsen (1996, p. 76) niet 
gericht te zijn op de oplossing van de morele dilemma’s. Zij kan ook worden gebruikt om 
inzicht te krijgen in de verschillende kanten van een kwestie en de eventueel botsende of 
conflicterende morele reacties en morele idiomen. Met behulp van de zorgethiek kunnen 
sociale problemen op een andere manier zichtbaar worden gemaakt, verwoord en geschikt 
gemaakt voor oordeelsvorming. De zorgethiek zoekt een oplossing in het concretiseren, 
niet in het abstraheren. Dit betekent meestal dat andere vragen worden gesteld en soms 
dat problemen complexer worden. Het idee dat er één juiste oplossing zou kunnen zijn, 
wordt losgelaten. Dit concretiseren betekent ook dat meer en andere personen en groepen 
worden betrokken bij het formuleren en interpreteren van problemen en oplossingen. De 
ervaringsdeskundigen zijn in dat geval een belangrijke bron van informatie. 
Het toelaten van andere personen heeft tot gevolg dat een verandering optreedt in het 
morele vocabulaire en ook in welke stemmen gehoord zouden moeten worden (Tronto, 
1995b). Toepassen van de zorgethiek betekent niet alleen dat andere mensen worden toe-
gelaten in een dialoog die gaande is. Zorgethiek betekent vooral dat er een aanpassing 
plaatsvindt in wat als belangrijk wordt gezien, hoe dat wordt waargenomen en door wie 
dat wordt waargenomen, aldus Tronto. Het gevolg is dat probleemdefinities en oplos-
singen beter aansluiten bij de problemen en de belangrijke waarden van de dagelijkse 
praktijk. 
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3

Een analyse van praktijken van verantwoordelijkheid in 
beleidsverhalen

Een invulling van een zorgethische onderzoeksmethode

3.1 Inleiding 

Het concept praktijk van verantwoordelijkheid, zoals ik dat in hoofdstuk twee heb bespro-
ken, vormt het materiaal waarmee ik in dit hoofdstuk mijn methode uiteenzet. Dit concept 
brengt verschillenden kanten van de onderhandelingen over zorgverantwoordelijkheid 
onder de aandacht. De verdelingen van de zorgverantwoordelijkheid tussen mensen staan 
niet vast. In het beleidsdebat over opvoedingsondersteuning onderhandelen beleidsma-
kers, politici, deskundigen en belangenbehartigers over de verdeling van zorgverantwoor-
delijkheid. De vraag is hoe deze verdeling zichtbaar te maken is. Een aanwijzing hiervoor 
vond ik bij de politicologe Stone. Zij wijst erop dat de verdeling van verantwoordelijkheid 
in beleidsteksten verbonden is met de beschrijving van het beleidsprobleem in de vorm 
van een beleidsverhaal (1997, p. 197). Stone is niet de enige die wijst op de mogelijkheid 
om beleidsverhalen te traceren in beleidsteksten. Verschillende politicologen traceerden 
beleidsverhalen in beleidsteksten (Bacchi, 1999, Hajer, 1990, 1995, Stone, 1997). In para-
graaf 3.2 bespreek ik deze vorm van discoursanalyse.
Dat deze verdeling van verantwoordelijkheid verder gereconstrueerd kan worden aan de 
hand van het concept praktijken van verantwoordelijkheid, stel ik in paragraaf 3.3 aan de 
orde. In het vorige hoofdstuk heb ik vijf kenmerken van praktijken van verantwoordelijk-
heid verduidelijkt en in dit hoofdstuk laat ik zien dat deze kenmerken ook traceerbaar zijn 
in beleidsteksten. Door de vijf kenmerken op deze wijze toe te passen heb ik een instru-
ment in handen om de betekenissen van zorg en verantwoordelijkheid in beleidsverhalen 
over opvoedingsondersteuning te analyseren. Deze reconstructie is de in dit proefschrift 
gekozen manier om de morele beraadslaging over zorg en verantwoordelijkheid in be-
leidsteksten over opvoedingsondersteuning manifest te maken. Zo zoek ik antwoord op 
mijn eerste onderzoeksvraag: welke invloed heeft het spanningveld tussen terughoudendheid 
en betrokkenheid op de ideevorming over wenselijke zorg en de verdeling van verantwoorde-
lijkheid in beleidsverhalen over opvoedingsondersteuning?
Betekenissen van zorg en de verdeling van verantwoordelijkheid in beleidsteksten opspo-
ren en analyseren, is volgens Sevenhuijsen (2004) de eerste stap naar een introductie van 
het vocabulaire van de zorgethiek in het beleidsdiscours. Dat legt de basis voor een ant-
woord op mijn tweede onderzoeksvraag: wat kan de politiek-filosofische zorgethiek bijdra-
gen aan het verhelderen van dit normatieve spanningsveld en aan een vernieuwing van het 
beleidsdebat over opvoedingsondersteuning? Om deze vraag te beantwoorden grijp ik terug 
op de TRACE-methode van Sevenhuijsen. In paragraaf 3.4 geef ik een korte introductie 
van TRACE. 



Ontheemd ouderschap54

Ik heb TRACE aangepast aan het idee dat de betekenissen van zorg opgespoord kunnen 
worden met behulp van het concept praktijken van verantwoordelijkheid. Deze aanpas-
sing was noodzakelijk omdat TRACE in eerste instantie is ontwikkeld voor de analyse van 
één tekst. In mijn analyse van het beleidsdebat over opvoedingsondersteuning bestaat het 
onderzoeksmateriaal uit meerdere beleidsteksten. Dit maakte TRACE dan ook minder 
bruikbaar voor dit onderzoek, een vertaalslag was noodzakelijk. Deze vertaling maakte ik 
door aansluiting te zoeken bij de politicologische literatuur waarin de methode van nar-
ratieve analyse van beleidsteksten wordt gepresenteerd. In navolging daarvan analyseer ik 
de verhalende structuur van beleidsteksten: hoe worden in de beschrijving van beleids-
problemen verantwoordelijkheden voor zorg verdeeld en betekenissen aan zorg gegeven? 
In paragraaf 3.5 geef ik aan hoe ik TRACE heb vertaald. Dat is ook de plaats om dieper 
in te gaan op wat ik onder ‘spanningsvelden’ versta, een overkoepelend begrip in dit on-
derzoek. In de laatste paragraaf 3.6 motiveer ik de afbakening van de onderzoeksperiode 
en geef ik een beschrijving van de selectie van relevante beleidsteksten in het beleidsdebat 
over opvoedingsondersteuning.

3.2 Beleidsverhalen en verantwoordelijkheid 

Mijn methode is gebaseerd op het idee dat de beschrijving van beleidsproblemen in be-
leidsteksten een verhalende structuur heeft. Dit idee is afkomstig uit politicologische li-
teratuur waarin gesteld wordt dat de beschrijving van een beleidsprobleem kan worden 
gezien als een beleidsverhaal (Bacchi, 1999, Hajer, 1990, Hajer, Rein & Schon, 1977, Stone, 
1997). Een beleidsprobleem krijgt zijn specifieke betekenis in de bredere context van een 
beleidsverhaal. Beleidsverhalen bestaan volgens Hajer (1990) uit een wetenschappelijke 
onderbouwing, een omschrijving van het beleidsprobleem, de juiste beleidsoplossing en 
de context waarbinnen het probleem moet worden begrepen. 
Binnen één of meerdere beleidsteksten is een beleidsverhaal traceerbaar. Dit traceren ver-
eist enig speurwerk omdat de structuur van een beleidstekst meestal niet synchroon loopt 
met de structuur van het beleidsverhaal. Stone (1997) wijst er bijvoorbeeld op dat een 
beleidsverhaal vaak verscholen ligt in de details van een tekst. In mijn onderzoek ben ik 
er vanuit gegaan dat beleidsverhalen over opvoedingsondersteuning ook een verdeling 
van verantwoordelijkheid impliceren. In beleidsverhalen worden verantwoordelijkheden 
voor het veroorzaken of oplossen van beleidsproblemen toegewezen, geaccepteerd, af-
gewezen of ontkend. Beleidsverhalen tonen de resultaten van een onderhandeling over 
verantwoordelijkheden. Overigens worden tijdens deze onderhandeling niet alle verant-
woordelijkheden ter discussie gesteld. Wat hetzelfde blijft, wordt lang niet altijd benoemd 
en wordt doorgaans als vanzelfsprekend aangenomen. 

3.2.1 De narratieve structuur van het beleidsprobleem 

De Amerikaanse politicologen Martin Rein en Donald Schon (1977) beschrijven hoe een 
beleidsprobleem de vorm van een verhaal aanneemt. Het beleidsproces begint bij een vage 
ongerustheid die zich ontwikkelt tot het besef van een problematische situatie, en die ver-
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volgens wordt geformuleerd als een beleidsprobleem. Dit beleidsprobleem bevat impliciet 
ook een oordeel over de problematische situatie, aldus Rein en Schon. Het vaststellen van 
beleidsproblemen gaat volgens hen gepaard met een ‘normatieve sprong’ van bevindingen 
naar aanbevelingen. ‘Wat is’ kan of moet veranderen in ‘wat zou moeten zijn’. Kortom, een 
beleidsprobleem is een diagnose van een situatie die ook vastlegt hoe verder te handelen. 
Deze diagnose kan volgens Rein en Schon worden onderzocht door de verhalende struc-
tuur zichtbaar te maken. Een beleidsverhaal kent een opeenvolging van gebeurtenissen, 
een aantal hoofdpersonen en een bepaalde invalshoek van de verteller. De bestudering 
van beleidsverhalen kan verhelderen op welke onderliggende veronderstellingen beleids-
problemen zijn gebaseerd, aldus Rein en Schon. De analyse van beleidsteksten over opvoe-
dingsondersteuning en de daarin aanwezige beleidsverhalen biedt mij de mogelijkheid om 
zichtbaar te maken wat in het beleidsdiscours ‘zo belangrijk’ wordt geacht bij het groot-
brengen van kinderen dat het onderwerp is geworden van politieke onderhandelingen. 
Ook Hajer (1990) kent beleidsverhalen een belangrijke rol toe in de politiek. Bij de tot-
standkoming van deze verhalen zijn meerdere participanten betrokken. Er is dus niet één 
verteller van een beleidsverhaal, maar meerdere. Deze verschillende stemmen met diverse 
invalshoeken kunnen samensmelten tot één voor alle deelnemers bevredigend beleids-
verhaal. Zo ontstaan inhoudelijke discourscoalities die politieke steun genereren voor een 
beleidsprobleem en een wenselijke oplossing – de verschillende deelnemers kunnen in-
houdelijke discourscoalities vormen rond specifieke verhaallijnen. 
Doordat er verschillende vertellers zijn, is een beleidsverhaal nooit een uniform geheel. De 
deelnemers kunnen uit de wetenschap afkomstig zijn, of van belangenorganisaties of het 
zijn andere direct betrokkenen en elk hanteren zij een ander discours. Een beleidsverhaal 
is een compositie van diverse discourstypen en onderdeel van een gemengd beleidsdis-
cours.21 Een beleidsverhaal over zure regen (Hajer, 1995) bevat volgens hem fragmenten 
uit een natuurwetenschappelijk discourstype waarmee het probleem wordt gedefinieerd, 
uit het economisch discourstype over de kosten, uit een technisch discourstype over de 
mogelijke technologische oplossingen én van politieke overwegingen die een politieke wil 
kunnen organiseren om een bepaalde oplossing te accepteren. 
Succesvolle beleidsverhalen zijn volgens hem (1990) opgebouwd uit fragmenten afkom-
stig uit diverse wetenschappelijke disciplines. Een succesvol beleidsverhaal brengt volgens 
Hajer niet-verwante fragmenten van verschillende discourstypen samen in een vrucht-
bare bewering. Deze verschillende fragmenten van een verhaallijn worden volgens Hajer 
bij elkaar gehouden door een ‘discursieve affiniteit’. Argumenten van een beleidsverhaal 
zijn afkomstig uit verschillende discoursen die een bepaalde affiniteit delen en bepaalde 
aspecten van ‘de werkelijkheid’ op eenzelfde manier conceptualiseren. Het ontstaan van 
zo’n nieuwe vruchtbare bewering is bijvoorbeeld zichtbaar in het Engelse beleidsdebat 
over zure regen (1990). Hajer onderzocht dit beleidsdebat door de argumentaties te ana-
lyseren in diverse teksten, zoals beleidsteksten, voordrachten en onderzoeksrapporten. In 
het Engelse milieubeleid werden milieuproblemen in eerste instantie gepresenteerd als 
incidenten die op ad-hocbasis werden opgelost. Het veelomvattende probleem van de zure 
regen tartte dat incidentele karakter en de daarbij horende ad-hocstrategie. Burgers kre-
gen een voorkeur voor een anticiperende strategie en natuurwetenschappers stelden dat 
dit ook mogelijk was. Steeds meer mensen onderschreven deze verandering in visie op het 
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ontstaan en het karakter van het milieuprobleem. Binnen het beleidsdebat over zure regen 
deelden de discoursen het idee dat de kosten van niets doen uiteindelijk veel hoger zouden 
zijn dan een duurzame oplossing. Zo ontstond een nieuw beleidsverhaal over milieupro-
blemen dat ook een andere aanpak impliceerde. Samengevat, in het Engelse beleidsdebat 
kwamen uiteindelijk argumenten van milieuorganisaties, natuurwetenschappers en tech-
nisch ingenieurs samen in een nieuw succesvol beleidsverhaal. 
Het succes van een beleidsverhaal is volgens Hajer niet alleen afhankelijk van een discur-
sieve affiniteit. Hij wijst erop dat een beleidsverhaal een vruchtbare bewering is als mensen 
hun kennis over een deel van het onderwerp kunnen inpassen in een breder verband. Hun 
specifieke kennis wordt zo onderdeel van een groter, nieuw, geheel en dit biedt mensen de 
mogelijkheid om bekende verschijnselen op een andere manier te zien en te interpreteren. 
En omdat de waarneming verandert, kunnen ook andere ontwikkelingen in beeld komen 
en andere oplossingen worden aangedragen. 
Hajer is één van de politicologen die wijst op de narratieve structuur van beleidsproble-
men. Zijn onderzoek maakt duidelijk dat het ontstaan van een succesvol beleidsverhaal 
het resultaat is van een debat tussen verschillende participanten. In dit onderzoek maak 
ik gebruik van bepaalde door Hajer ontwikkelde concepten, zoals discursieve affiniteit. Ik 
onderzocht echter niet het ontstaan van beleidsverhalen. Mijn analyse is gericht het trace-
ren van betekenissen van zorg en de verdeling van verantwoordelijkheid in beleidsteksten. 
Het reconstrueren van beleidsverhalen uit beleidsteksten biedt mij de mogelijkheid om 
deze betekenissen te analyseren, een aanpak die ik baseer op Stones ideeën. Zij wijst erop 
dat de verdeling van verantwoordelijkheid in beleidsteksten verbonden is met de beschrij-
ving van het beleidsprobleem in de vorm van een oorzakelijke betooglijn (1997, p. 197). 

3.2.2 Verdeling van verantwoordelijkheid in beleidsverhalen

Stone (1997, pp. 138-145) wijst, net als Hajer, op de verhalende structuur van beleidspro-
blemen. Zij stelt dat een verhaallijn vaak verborgen is in het beleidsdocument en schuil 
gaat onder een overvloed aan details. Wat op het eerste gezicht een conflict over details 
lijkt, blijkt vaak een verschil te zijn in de visie op het fundamentele beleidsverhaal. Beleids-
verhalen kunnen verschillende gedaanten aannemen, maar delen vaak wel een onderlig-
gende verhalende structuur. Stone onderscheidt twee basisverhalen, die kunnen voorko-
men in beleidsteksten: een verhaal van verval en een verhaal van controle. 
De betooglijn van een verhaal van verval is geformuleerd rond het thema ‘vroeger was het 
beter’. Voorheen was het niet alleen anders, maar ook beter, veel beter zelfs. En om één 
of andere reden is er iets gewijzigd en deze wijziging betekent een verslechtering, die zal 
uitmonden in een crisis als er niets verandert. Zo geeft het verhaal van verval voedsel aan 
gevoelens van angst en wanhoop. Deze gevoelens worden gemobiliseerd zodat mensen 
worden verleid om actie te ondernemen. 
Het tweede basisverhaal, dat van controle, richt zich niet op angst of wanhoop, maar geeft 
juist hoop. Het is georganiseerd rond het idee dat ‘het beter kan worden’. Dit beleidsver-
haal begint met de beschrijving van een onbevredigende situatie. De meeste mensen er-
kennen en aanvaarden de vervelende kanten van de zaak, de situatie valt immers toch niet 
te beïnvloeden. Dan volgt het goede nieuws: recente ontwikkelingen hebben invloed op de 
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onwenselijke situatie. Dit geeft hoop om de onwenselijke situatie eindelijk onder controle 
te brengen. Een beleidsverhaal van controle presenteert nieuwe keuzes: het belooft meer 
mogelijkheden of meer vrijheid om het eigen leven te kunnen vormgeven. De meeste 
beleidsverhalen zijn volgens Stone een mengvorm van beide grondvormen. Het verhaal 
van verval vormt dan de opmaat tot de hoopvolle toekomst, het verhaal van controle. Ken-
merkend is dat er een verandering wordt nagestreefd, een verandering die als wenselijk en 
haalbaar wordt omschreven. 
Succesvolle beleidsverhalen geven een overtuigend beeld van hoe mensen invloed kunnen 
uitoefenen op een onwenselijke situatie en veranderingen kunnen bewerkstelligen. Echter, 
niet iedereen kan deze invloed uitoefenen. Beleidsverhalen schetsen namelijk vaak een 
oorzakelijke betooglijn en daarmee worden verantwoordelijkheden toegekend voor het 
veroorzaken en oplossen van problemen. Deze zoektocht naar oorzaken wordt niet alleen 
ingegeven vanuit een behoefte om te begrijpen ‘hoe de wereld zou werken’. Kennis over de 
oorzaak van een probleem wordt onder meer ingezet om te bewerkstelligen dat mensen 
bepaalde problemen niet meer zullen veroorzaken, om te zorgen dat de veroorzakers van 
problemen gedwongen worden de slachtoffers te compenseren, of om mensen te straffen 
voor de problemen die zij veroorzaakt hebben. Kortom, in de oorzakelijke beooglijn speelt 
de toekenning van verantwoordelijkheden een grote rol. Ten grondslag aan politieke con-
flicten ligt volgens Stone (p. 197) dan ook een interpretatiestrijd over de mogelijkheid 
controle uit te oefenen over een situatie, en over de toekenning van verantwoordelijk-
heid. 
Ook de Australische politiek filosoof Robert Goodin (1998, pp. 149-152) wijst er op dat de 
verantwoordelijkheid voor de oplossing van een beleidsprobleem vaak voortvloeit uit ver-
antwoordelijkheid voor de oorzaken. Volgens hem is deze verdeling van verantwoordelijk-
heid niet vanzelfsprekend. Om dit standpunt te verduidelijken maakt hij een onderscheid 
tussen een terugblikkende, schuldtoekennende opvatting van verantwoordelijkheid en 
een vooruitblikkende, taakgeoriënteerde opvatting. 
Goodin ziet in het sociale beleid van de Verenigde Staten een terugblikkende opvatting 
van verantwoordelijkheid. In dit beleid worden mensen persoonlijk verantwoordelijk ge-
houden voor hun eigen welvaart en voor de gevolgen van wat wordt bestempeld als hun 
‘eigen keuzes’ en gedrag. In deze opvatting behoren mensen die door sociaal-economische 
omstandigheden in armoede belanden er zelf een oplossing voor te vinden. Het doel van 
deze terugblikkende verantwoordelijkheid kan volgens Goodin wel degelijk toekomst-
gericht zijn omdat mensen ertoe worden aangezet hun gedrag aan te passen en zo hun 
toekomstige welvaart te vergroten. Echter, in essentie is hier sprake van een schuldtoeken-
nende opvatting van verantwoordelijkheid, omdat mensen worden beloond of bestraft 
voor vroeger gedrag. Zijn belangrijkste kritiekpunt is dat de capaciteiten van mensen om 
daadwerkelijk oplossingen te vinden voor hun situatie niet meetellen. 
De focus op capaciteiten is wel aanwezig bij de vooruitblikkende, taakgerichte opvatting 
van verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid, met de blik op de toekomst, is erop 
gericht te specificeren wie welke taak krijgt. Daarbij wordt zowel teruggeblikt als voor-
uitgeblikt. Het essentiële verschil is dat bij het vaststellen van taakverantwoordelijkheid 
wordt gekeken naar verantwoordelijkheid als capaciteit: wie heeft de meeste en beste ca-
paciteiten om een probleem op te lossen? Bij de vooruitblikkende opvatting wordt on-
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derkend dat het veelal gemakkelijker is om in de problemen te raken dan er weer uit te 
komen. De veroorzaker van het probleem hoeft dus niet altijd degene te zijn die de taak 
krijgt het probleem op te lossen, aldus Goodin. 
Zowel Goodin als Stone laten zien dat de verdeling van verantwoordelijkheid onderwerp 
is van een interpretatiestrijd. Een beleidsverhaal vertelt niet alleen ‘hoe de wereld zou wer-
ken’, maar kent ook verantwoordelijkheid toe voor het veroorzaken van problemen en de 
oplossing daarvan. In beleidsverhalen over opvoedingsondersteuning kan zowel sprake 
zijn van een terugblikkende als een vooruitblikkende verantwoordelijkheid. De resultaten 
van deze interpretatiestrijd over de verdeling van verantwoordelijkheid zijn onder meer 
vastgelegd in beleidsteksten en kunnen daaruit worden gedestilleerd. 

3.2.3 Verantwoordelijkheid en vanzelfsprekendheid

In beleidsverhalen kunnen verantwoordelijkheden voor het veroorzaken of oplossen van 
beleidsproblemen worden toegewezen, geaccepteerd, afgewezen of ontkend. Een deel van 
de bestaande verantwoordelijkheden blijft daarbij onveranderd. Die worden vaak als van-
zelfsprekend beschouwd, zijn daardoor minder zichtbaar en blijven vaak onbesproken. 
Het is niet eenvoudig deze vanzelfsprekendheden te traceren en tot onderwerp van discus-
sie te maken. In een ander verband noemde de psychologe Aafke Komter (1990) dit ‘de 
macht van de vanzelfsprekendheid’. 
Ook Bacchi (1999) bespreekt deze macht van de vanzelfsprekendheid. Haar methode richt 
zich niet op de totstandkoming van beleidsverhalen, maar analyseert de in- en uitslui-
tende effecten van een bepaalde beschrijving van een beleidsprobleem. De onderliggende 
gedachte is dat beleidsproblemen op veel verschillende manieren beschreven kunnen wor-
den, al naar gelang de waarneming en de manier van denken. Deze waarneming en manier 
van denken heeft effect op de formulering van de passende reactie of oplossing. Met haar 
methode wil Bacchi de relatie tussen probleembeschrijving en oplossing verhelderen: een 
andere waarneming van een beleidsprobleem maakt ook andere oplossingen zichtbaar. 
Bacchi (1999, p. 66) illustreert dit onder meer met de speciale trainingsprogramma’s die 
er voor zouden moeten zorgen dat meer vrouwen in managementfuncties terechtkomen. 
Het beleidsprobleem, ondervertegenwoordiging van vrouwen in managementfuncties, is 
hier geconstrueerd als een gebrek aan training bij vrouwen. Als gevolg daarvan vallen ver-
schijnselen als het glazen plafond en de werking van oldboys-netwerken buiten de analyse 
en zijn dus niet betrokken in het vinden van de beleidsoplossing. 
Bacchi ziet uitspraken over het bestaan en de essentie van sociale problemen als betwistba-
re uitspraken (p. 2). Deze uitspraken zijn interpretaties en gaan volgens haar altijd gepaard 
met oordelen en keuzes. Deze oordelen en keuzes zijn niet vrijblijvend. De interpreta-
ties van sociale problemen gaan vaak gepaard met voorstellen voor politiek aangestuurde 
veranderingen. Beleidsvoorstellen hebben dan ook verschillende normatieve effecten. Zij 
scheppen een beeld van een wenselijke samenleving en projecteren daarin een wenselijke 
verdeling van verantwoordelijkheden. 
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3.3 De praktijk van verantwoordelijkheid in een beleidsverhaal

Het concept praktijk van verantwoordelijkheid, ontwikkeld door Walker (1998), intro-
duceerde ik in hoofdstuk twee. Ik definieer in navolging van Walker dit concept als het 
proces waarin een verdeling van verantwoordelijkheid kan ontstaan doordat verantwoor-
delijkheden voor zaken die gevoelig zijn voor menselijke inspanning worden toegekend, 
geaccepteerd of afgewezen. Walker onderscheidt vijf belangrijke aspecten die voor dit on-
derzoek belangrijk zijn. Binnen een praktijk van verantwoordelijkheid tonen mensen: 
wat zij belangrijk vinden;
wat zij als waardevol beschouwen; 
wat de grenzen zijn aan hun handelen;
welke relaties zij hebben met andere mensen en welke identiteit voor hen belangrijk is;
en wie in de positie is om te oordelen. 

Hieronder verduidelijk ik dat de analyse van de verdeling van verantwoordelijkheid in 
beleidsteksten kan worden verdiept aan de hand van deze vijf aspecten. In een praktijk van 
verantwoordelijkheid wordt volgens Walker allereerst zichtbaar wat als belangrijk wordt 
gezien. Dat gaat ook op voor beleidsteksten. Wat belangrijk is, heeft in mijn analyse vooral 
betrekking op een concreet doel. Met name de beschrijving van de nieuwe beleidsdefini-
tie van het gezin en een beleidsprobleem maken concreet wat volgens beleidsmakers zo 
belangrijk is dat verantwoordelijkheden moeten worden beschreven en verdeeld om het 
probleem te kunnen oplossen. De nieuwe beleidsdefinitie benoemt wat zo ‘belangrijk’ is 
aan het gezin dat het onderwerp zou moeten zijn van politiek oordelen: de opvoeding. In 
de beschrijving van het beleidsprobleem worden de doelstelling, de wenselijke maatschap-
pij-inrichting en het gehanteerde mensbeeld zichtbaar maar ook welke goede private en 
publieke zorg als wenselijk wordt gezien. 
Ten tweede kunnen in beleidsteksten indicaties worden gevonden die aangeven welke 
waarden wenselijk zijn. Het gaat om waarden als gelijkheid, bescherming van zwakkeren 
of kwetsbaren, vrijheid of solidariteit. In welke mate overheidsbetrokkenheid wenselijk 
is, hangt mede af van de uitkomst van een afweging tussen nastrevenswaardige waarden 
zoals gelijkheid, solidariteit of vrijheid. 
Het derde belangrijke aspect – waar liggen de grenzen van het handelen? – traceer ik in de 
beleidsteksten over opvoedingsondersteuning aan de hand van de volgende deelvragen: 
welke grenzen worden er gesteld aan de politiek aangestuurde verandering in de publieke 
zorg? Hoe worden interventies in publieke zorgpraktijken en informele gezinspraktijken 
beargumenteerd en gerechtvaardigd? Welke veranderingen worden daarbij beoogd? Welke 
afweging tussen waarden vindt daarbij plaats? Hoe wordt de verantwoordelijkheid van de 
rijksoverheid afgebakend in het beleidsverhaal?
Het vierde aspect van het concept praktijk van verantwoordelijkheid is dat mensen tonen 
welke relaties zij hebben met andere mensen en welke identiteit voor hen belangrijk is. In 
dit onderzoek vertaal ik dit naar de gedachte dat in beleidsteksten interpretaties worden 
gegeven van identiteiten en relaties. Mijn analyse van beleidsteksten maakt de verhalende 
structuur zichtbaar waarin een beeld van de ‘goede burger’ wordt geconstrueerd en waarin 
duidelijk wordt hoe mensen worden aangesproken op wenselijke of onwenselijke aspec-
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ten van hun identiteit, gedrag en relaties. Dit toekennende aspect in beleidsteksten kan 
aanschouwelijk worden gemaakt door het aanwezige mensbeeld te traceren en door te 
traceren wie de verantwoordelijkheid voor de oorzaak en de oplossing van beleidsproble-
men krijgt toegekend. Welke verantwoordelijkheden worden bijvoorbeeld toegeschreven 
aan het werkveld opvoedingsondersteuning? Op welke manier zouden zij moeten omgaan 
met deze verantwoordelijkheid? Welke visies op goede zorgverlening zijn in beleidsteksten 
aanwezig en door wie zijn die geformuleerd? Mijn analyse maakt duidelijk dat in beleids-
teksten, waarin geabstraheerd wordt van mensen en dagelijkse praktijken, toch ideeën 
aanwezig zijn over mensen, identiteiten en relaties. Het onderliggende mensbeeld maak ik 
op deze wijze manifest. 
Het vijfde en laatste aspect van het concept praktijk van verantwoordelijkheid is: wie oor-
deelt? Bacchi wijst erop dat in beleidsteksten groepen mensen vaak op een specifieke ma-
nier worden gerepresenteerd, bijvoorbeeld als ‘behoeftig’ of als ‘achtergesteld’. Maar deze 
groepen mensen zijn vaak niet in de gelegenheid geweest om te onderhandelen over de in-
houd van deze termen. Degenen die betrokken zijn bij het proces van beleidsontwikkeling 
definiëren deze inhoud. Fraser (1989) wijst erop dat ervaringsdeskundigen hun behoeften 
tot een politiek probleem kunnen maken. De interpretatie van de manier waarop aan 
deze behoefte tegemoet moet worden gekomen, vindt volgens Fraser echter meestal plaats 
door professionele deskundigen. Dit ‘deskundigendiscours’ is invloedrijk en vervult vol-
gens Fraser een brugfunctie tussen de uiting van een zorgbehoefte en de tegemoetkoming 
hieraan vanuit de politiek. De behoefte wordt verbonden aan een sociale dienstverlening. 
Het is dus de vraag wie in het beleidsverhaal de positie heeft om het politieke probleem te 
definiëren en wie de positie heeft om te oordelen over de politiek aangestuurde tegemoet-
koming aan behoeften. 

3.4 TRACE en discursieve ruimte voor zorgethiek 

In mijn onderzoeksmethode grijp ik terug op het werk van Sevenhuijsen. Zij heeft eerder 
analyses gemaakt van de betekenissen van zorg in beleid en heeft de zorgethiek ingezet 
bij de analyse en vernieuwing van hedendaagse beleidskwesties: het rapport Keuzen in de 
zorg (1996), het WRR-rapport Generatiebewust beleid (2000) en het Nederlandse eman-
cipatiebeleid (2001). Sevenhuijsen heeft onder de noemer TRACE een eigen methode 
ontwikkeld. De twee uitgangspunten van haar methode gebruik ik voor mijn onderzoek. 
Het eerste is dat de onderzoeker zorgethiek kan gebruiken om betekenissen van zorg en 
verantwoordelijkheid in de toonaangevende discoursen te traceren en te beoordelen. Het 
tweede is dat een onderzoeker het discours van zorgethiek niet in het luchtledige kan 
introduceren. Begrippen krijgen hun betekenis in de context van bredere debatten – als 
onderdeel van benoemen, argumenteren, oordelen en handelen. Niet elk discours biedt 
evenveel ruimte om zorgethische argumentaties te introduceren. De discursieve ruimte 
voor zorgethiek hangt volgens Sevenhuijsen (1996) af van de manier waarop we zorg leren 
kennen en van het normatieve kader en de positie van waaruit zorg gestalte krijgt. 
TRACE heeft als doel de discursieve ruimte voor zorgethiek in beleidsteksten te trace-
ren en deze in te vullen. In beleidsteksten zijn vaak uitspraken over zorg aanwezig, zoals 
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definities van zorg of de beschrijving van een zorgbehoefte en verantwoordelijkheden. 
Deze uitspraken kunnen aanknopingspunten bieden om vanuit een zorgethisch stand-
punt discussies aan te gaan over de interpretatie van zorgbehoeften en de wenselijke tege-
moetkoming daaraan. De opgespoorde aanknopingspunten worden geëvalueerd, beoor-
deeld en aangevuld waarmee de discursieve ruimte voor zorgethiek nader ingevuld wordt. 
Inmiddels is deze methode toegankelijk gemaakt voor anderen (Sevenhuijsen, 2004) en 
in Nederlandse en internationale context op diverse onderwerpen toegepast (Gremmen, 
Sevenhuijsen, Widdershoven, Beekman, & Zuyderhoudt, 2002, Sevenhuijsen et al., 2003, 
Sevenhuijsen & Svab, 2003). 
De TRACE-methode bestaat uit vier stappen. In de eerste stap worden normatieve di-
lemma’s in beleidsteksten verhelderd.22 Op basis van politiek-filosofische literatuur wor-
den deze dilemma’s in stap twee geëvalueerd. Deze evaluatie levert een overzicht op van 
het normatieve kader van de teksten die vanuit zorgethisch perspectief verheldering of 
vernieuwing behoeven. Bij stap drie wordt gekeken of de zorgethiek inspiratie biedt om 
ook daadwerkelijk vernieuwingen te formuleren. In de laatste fase wordt gekeken wat de 
concrete gevolgen van deze politiek-filosofische vernieuwingen zouden kunnen zijn. Deze 
vier stappen worden na elkaar uitgevoerd en elke stap bouwt voort op opgedane kennis en 
inzichten. In de volgende paragraaf verduidelijk ik hoe ik deze vier stappen heb vertaald 
naar mijn onderzoek. 

3.5 De onderzoeksvragen nader uitgewerkt

Tot nu toe introduceerde ik de verschillende ingrediënten van mijn methode elk afzon-
derlijk. In deze paragraaf voeg ik deze samen. Mijn methode bestaat net als TRACE uit 
vier stappen. De vragenlijst die in de bijlage is opgenomen fungeert als ingang voor de vier 
stappen: analyseren, evalueren, vernieuwen en concretiseren. Ik wil opmerken dat ik in de 
analyse niet op alle vragen antwoord heb kunnen vinden, omdat beleidsteksten niet aan 
alle onderwerpen aandacht schenken. In die zin heeft de vragenlijst als leidraad gediend. 
In deze paragraaf formuleer ik vier centrale vragen die passen bij de afzonderlijke stappen 
en geef ik inzicht in het verloop van mijn onderzoek. 
In de analyse – de eerste stap – reconstrueer ik de praktijken van verantwoordelijkheid in 
beleidsverhalen over opvoedingsondersteuning. Daarmee maak ik het normatieve kader 
in de beleidsteksten over opvoedingsondersteuning zichtbaar. Ik laat zien dat het nor-
matieve kader uit een verzameling van vaak strijdige ideeën bestaat. Ik vat deze strijdige 
ideeën samen onder de noemer van normatieve spanningsvelden. Zo’n spanningsveld kan 
op verschillende manier tot uitdrukking komen en verwijst naar al dan niet erkende di-
lemma’s en lacunes in de beleidsverhalen die ik met behulp van tekstfragmenten uit de 
verschillende beleidsteksten reconstrueer. Normatief spanningsveld is een overkoepelend 
begrip dat ik hieronder nader toelicht. In de tweede stap, de evaluatie, verhelder ik vanuit 
zorgethisch perspectief het normatieve spanningsveld tussen betrokkenheid en terughou-
dendheid door de getraceerde betekenissen van opvoeding, ouderschap en ondersteuning 
te evalueren. Zo kijk ik waar in het beleidsdebat aanknopingspunten zijn voor een open 
debat over de interpretatie van zorgbehoeften en de tegemoetkoming daaraan. Ik vind 
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deze discursieve ruimte voor zorgethiek in een lacune in het beleidsdebat en introduceer 
het idee dat het grootbrengen van een kind kan worden gezien als een leerproces van ou-
ders. Vervolgens onderzoek ik in stap drie – het vernieuwen – of ik vanuit zorgethiek deze 
visie op opvoeden nader kan ontwikkelen aan de hand van de ervaringsdeskundigheid 
van ouders en ouderbegeleiders. Het idee dat grootbrengen een leerproces is leidt in stap 
vier – de concretisering – tot een schets van een innovatief beleidsverhaal over inherent 
kwetsbare ouders die ontheemd kunnen raken in hun alledaagse opvoedpraktijk en baat 
zouden kunnen hebben bij gedifferentieerde ouderschapsondersteuning. 

3.5.1 Stap 1: analyseren van normatieve spanningsvelden in  
beleidsverhalen

De centrale vraag bij de eerste stap, de analyse van het normatieve kader van het beleids-
debat over opvoedingsondersteuning, formuleer ik als volgt:

Welke invloed heeft het spanningveld tussen betrokkenheid en terughoudendheid op de idee-
vorming over wenselijke zorg en de verdeling van verantwoordelijkheid in beleidsverhalen 
over opvoedingsondersteuning? 

Een beleidsverhaal bestaat uit verhaalfragmenten die zijn samengesteld aan de hand van 
tekstfragmenten afkomstig uit één of meerdere beleidsteksten en -documenten. Relevante 
tekstfragmenten voor mijn onderzoek zijn de omschrijving van het beleidsprobleem, de 
oorzaak, de oplossing en de doelgroep. Ik spoor deze tekstfragmenten op die verhaal-
fragmenten vormen van een beleidsverhaal. Samengevoegd reconstrueren deze verhaal-
fragmenten een beleidsverhaal. Deze beleidsverhalen hoeven niet stabiel te zijn. Dat wil 
zeggen: in de loop van de tijd kunnen er veranderingen optreden in de beschrijving van de 
verschillende verhaalfragmenten. Zo kan bijvoorbeeld de omschrijving van de doelgroep 
veranderen of wordt er een nieuw beleidsprobleem gepresenteerd. Ook kan de invulling 
van opvoedingsondersteuning veranderen. Het traceren van verhaalfragmenten in ver-
schillende beleidsteksten en het samenvoegen daarvan tot een beleidsverhaal om zo de 
daarmee verbonden praktijk van verantwoordelijkheid verhelderen, biedt mij de moge-
lijkheid om een beleidsverhaal in zijn samenhang en ontwikkeling nader te onderzoeken. 
Het beleidsverhaal impliceert een verdeling van verantwoordelijkheid die aan de hand 
van de beleidsteksten verder zichtbaar worden gemaakt. In de inleiding noemde ik al het 
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid Waarden, normen en de last 
van het gedrag om het idee van beleidsverhalen te illustreren. De WRR stelt dat een groot 
deel van het probleem van waarden en normen te vinden is in de veranderende opvoe-
dingspatronen. Opvoeding is een deel van het probleem en deel van de oplossing (Waar-
den, normen en de last van het gedrag, 2003, pp. 197-198). De raad schetst in deze twee 
zinnen een oorzakelijke betooglijn: veranderende opvoedingspatronen veroorzaken een 
groot deel van het probleem van waarden en normen. Deze oorzaak wordt vertaald in een 
beleidsoplossing: opvoedingsondersteuning. Eén van de aanbevelingen is dat opvoedings-
ondersteuning algemener beschikbaar moet komen voor ouders die dit nodig hebben. De 
WRR spreekt zich uit voor een vrijwillig aanbod van opvoedingsondersteuning (2003,  
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p. 268) maar is onduidelijk over wie nu bepaalt dat ouders opvoedingsondersteuning no-
dig hebben. 
Het getraceerde en gereconstrueerde beleidsverhaal maakt zichtbaar wat ‘zo belangrijk 
is’ dat het onderwerp wordt van politiek onderhandelen en handelen. Dit wordt onder 
meer zichtbaar in de doelstelling van het beleid. Beleidsteksten bevatten ook uitspraken 
over wat in de oplossing van het beleidsprobleem als waardevol wordt beschouwd. In 
beleidsteksten worden de grenzen van het politiek handelen afgebakend omdat er een af-
weging wordt gemaakt tussen bepaalde waarden. Tegelijkertijd wordt een beeld geschetst 
van hoe de maatschappij er uit zou moeten zien. Ook worden uitspraken gedaan over de 
doelgroep, de zorginstanties en de overheid. Aan de hand van tekstfragmenten kunnen het 
gehanteerde mensbeeld en visies op goede zorg(verlening) worden getraceerd. Dit levert 
een reconstructie van de praktijk van verantwoordelijkheid die duidelijk maakt wie in de 
positie is om te oordelen. Deze verschillende boodschappen in de beleidsteksten dragen 
een normatieve inhoud in zich. Door die boodschappen te traceren maak ik het normatie-
ve kader van het beleid opvoedingsondersteuning zichtbaar. In de loop van dit onderzoek 
bleek dat in de beleidsteksten over opvoedingsondersteuning niet één beleidsverhaal valt 
te traceren maar dat het er vier zijn. Zij verschillen met name van elkaar op het punt van 
de beschrijving van de wenselijke betrokkenheid of terughoudendheid van de overheid bij 
de gezinsopvoeding. Deze vier beleidsverhalen worden gepresenteerd in hoofdstuk zeven, 
acht, negen en tien. 
Een beleidstekst is een samenvoeging van diverse argumenten uit verschillende weten-
schappelijke disciplines (zie: 3.2.1). Het beleidsdiscours is een collage, geen samenhan-
gend geheel. Een succesvol beleidsverhaal over opvoedingsondersteuning is meestal op-
gebouwd met behulp van diverse discourstypen. Tijdens de analyse benoem ik de diverse 
discourstypen en de deels ‘verstopte’ discourstypen. Deze discourstypen verschillen niet 
alleen van elkaar, maar hebben ook iets gezamenlijks, de discursieve affiniteit. Deze ver-
schillen én overeenkomsten zijn interessant bij de analyse van beleidsverhalen en krijgen 
beide aandacht in dit onderzoek. Verschillende discoursen kunnen elkaar aanvullen, maar 
ook strijdig zijn. Het samenbrengen van verschillende discoursen door beleidsmakers in 
beleidsteksten kan tot gevolg hebben dat een beleidsverhaal inconsistent is, tegenstrijdig-
heden en lacunes bevat. 
De overeenkomsten tussen de discourstypen zijn interessant omdat die inzicht geven in 
stilzwijgende overeenstemmingen: hun discursieve affiniteit. De verschillen maken zicht-
baar dat beleidsteksten bestaan uit een verzameling van omschrijvingen van strijdige 
ideeën. Ik noem deze beschrijvingen van strijdige ideeën normatieve spanningsvelden. 
Normatieve spanningsvelden kunnen tot uitdrukking komen in al dan niet erkende di-
lemma’s en lacunes. 
Al dan niet erkende dilemma’s kunnen het gevolg zijn van strijdige waarden, principes 
en belangen. In de inleiding citeerde ik premier Kok (PvdA) om dit te verduidelijken. Hij 
noemde het belang van de samenleving en het belang van het kind – de omschrijvingen 
van deze belangen kunnen overeenkomen of strijdig zijn met elkaar. In sommige teksten 
wordt die strijdigheid onderkend en uitgewerkt. In andere wordt hieraan voorbijgegaan. 
Daarnaast kan één waarde, principe of belang aanleiding geven tot uiteenlopende, zelfs 
onverenigbare, interpretaties. ‘Het belang van een samenleving’, bijvoorbeeld, kan op ver-
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schillende manieren worden verwoord en opgevat zoals: het toekomstige belang van de sa-
menleving, het belang van de huidige generatie, het economische belang, het maatschap-
pelijke belang, et cetera. Deze al dan niet erkende dilemma’s tussen en binnen belangen 
zijn vaak aanwijsbaar in bepaalde zinnen en beschrijvingen. 
De dilemma’s zijn zichtbaar, de lacunes zijn minder eenvoudig op te sporen. Een lacune 
is een leegte en die valt in eerste instantie niet op. Door een vergelijking tussen teksten te 
maken kan een lacune wel zichtbaar worden. Deze vergelijking kan op verschillende ma-
nieren plaats vinden. In dit onderzoek traceer ik aan de hand van beleidsteksten beleids-
verhalen en de daarin vervatte praktijk van verantwoordelijkheid. Bij de zoektocht naar 
verhaalfragmenten legde ik verschillende uitspraken over het belang van het gezin naast 
elkaar. Deze vergelijking maakt bijvoorbeeld een lacune zichtbaar in het eerder genoemde 
citaat van Kok. In dit citaat meldt hij het belang van het kind en dat van de samenleving 
maar laat het mogelijke belang van de ouders onvermeld. Dit viel mij in eerste instantie 
niet op. Dit veranderde echter na analyse van de beleidsbrief Maatschappelijke positie en 
de functie van het gezin van het eerste Paarse kabinet. Het belang van de ouders wordt 
daarin uitdrukkelijk genoemd en heeft een centrale plaats in het normatieve kader van 
deze beleidsbrief. Lacunes kunnen dus worden ‘aangewezen’ door verschillende teksten 
naast elkaar te leggen. 

3.5.2 Stap 2: evalueren van de ideevorming over zorg en  
verantwoordelijkheid

Tijdens de tweede stap van het onderzoek evalueer ik het normatieve kader van het be-
leidsdebat opvoedingsondersteuning en de totstandgekomen ideevorming over zorg en de 
verdeling van verantwoordelijkheid. Ideevorming over ouders, opvoeding en ondersteu-
ning biedt in mindere of meerdere mate aanknopingspunten om vanuit een zorgethisch 
standpunt discussies aan te gaan over de interpretatie van zorgbehoeften en de wenselijke 
tegemoetkoming daaraan, de tweede stap in mijn onderzoeksmethode. De opgespoorde 
aanknopingspunten worden vanuit zorgethisch perspectief geëvalueerd, beoordeeld en 
aangevuld. Welke argumenten uit de diverse teksten kunnen worden uitgewerkt vanuit 
het perspectief van de zorgethiek? Welke onderwerpen blijven onbesproken en zouden 
met behulp van de zorgethiek onderwerp kunnen worden van publiek debat? Dit zijn de 
aandachtspunten voor hoofdstuk elf waarin ik de getraceerde betekenissen van zorg en 
verantwoordelijkheid evalueer aan de hand van de volgende vraag:

Welke aanknopingspunten biedt de getraceerde ideevorming over ouders, opvoeding en on-
dersteuning voor een open discussie over zorgbehoeften en de tegemoetkoming daaraan? 

Mijn evaluatie levert een overzicht op van de elementen in het normatieve kader van de 
teksten die vanuit zorgethisch perspectief verheldering of vernieuwing behoeven. Uit mijn 
analyse blijkt dat ministers en parlementariërs in het debat over gezinsbeleid wel ideeën 
naar voren brengen over een wenselijke opvoeding, maar dat dit onderwerp bijna geen 
aandacht krijgt in de teksten over opvoedingsondersteuning die de verschillende rege-
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ringen naar de Tweede Kamer zenden. Zo’n lacune kan het gevolg zijn van een taboe of 
een vanzelfsprekendheid of van het ontbreken van bepaalde stemmen in het debat. Er is 
sprake van een taboe in een beleidsdebat als het ‘niet geaccepteerd’ of ‘niet gepast’ wordt 
geacht om over een bepaald onderwerp te spreken of als een onderwerp niet op een be-
paalde manier kan of mag worden besproken. Soms wordt zo’n taboe geëxpliciteerd, zo 
ook in de onderzochte beleidsteksten over opvoedingsondersteuning. 
In dit onderzoek laat ik zien dat het wenselijk wordt geacht dat de overheid geen inhoude-
lijke ideeën ontwikkelt over een wenselijke opvoeding. Dit heeft een lacune in de beleids-
verhalen tot gevolg. De overheid wil wel beleid ontwikkelen dat de opvoeding ondersteunt 
maar het blijft onhelder wat een wenselijke opvoeding zou kunnen zijn. Deze lacune in de 
ideevorming is het gevolg van een vanzelfsprekendheid, die pas expliciet wordt verwoord 
als het debat over verplichte opvoedingsondersteuning gaat. 
Lacunes in een beleidsverhaal kunnen ook het gevolg zijn van de afwezigheid van bepaal-
de stemmen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ervaringsdeskundigen geen inbreng hebben 
gehad bij de interpretatie van zorgbehoeften en de tegemoetkoming aan die behoeften. In 
de beleidsteksten ontbreekt de stem van de ouders en ouderbegeleiders. Wanneer ouders 
vragen stellen over opvoeding wordt dat al gauw uitgelegd als opvoedingsonzekerheid. In 
hoofdstuk elf laat ik zien dat een andere interpretatie mogelijk is.
De beschreven lacune in de ideevorming over opvoedingsondersteuning biedt discursieve 
ruimte voor open discussies over ouders, grootbrengen van kinderen, steun en betrokken-
heid van de overheid. Dit kan allereerst door opvoeding van kinderen niet alleen impliciet 
maar ook expliciet te zien als een aspect van wenselijk burgerschap. Dat de overheid meer 
betrokken zou kunnen zijn bij dit opvoedend burgerschap onderbouw ik met de definitie 
van zorg van Tronto en Fisher (zie: hoofdstuk twee). Op basis van mijn evaluatie conclu-
deer ik dat in de beleidsteksten sporen aanwezig zijn van een alternatief beleidsdiscours 
over opvoeding. Ik zie mogelijkheden om aansluitend bij het succesvolle beleidsdiscours 
een ander pedagogisch discourstype uit te werken waarin het opvoeden wordt gezien als 
een leerproces van ouders tot ‘goed genoeg’-opvoeders. Ik introduceer de term ‘ontheemd 
ouderschap’. Ouders hebben de intentie om het goede te doen, maar af en toe raken zij 
tijdens het grootbrengen het spoor bijster. In hoofdstuk twaalf werk ik deze ideeën uit. 
Zo vormt de evaluatie de opmaat voor een voorstel tot vernieuwing van het normatieve 
kader van het beleidsdebat opvoedingsondersteuning op een algemeen filosofisch niveau, 
de derde stap in dit onderzoek.

3.5.3 Stap 3: vernieuwing door introductie van de stem van ouders en 
ouderbegeleiders 

Sevenhuijsen (2004) wijst op verschillende bronnen voor het vernieuwing van het beleids-
discours. Deze bronnen geven een indicatie waar mogelijk bruikbare ideeën of concepten 
kunnen worden gevonden. Dat wil overigens niet zeggen dat alle bronnen even bruikbaar 
zijn voor het debat over opvoedingsondersteuning en dat de zorgethiek antwoord heeft 
op alle dilemma’s en lacunes. Het kan zijn dat bepaalde thema’s nog niet bediscussieerd 
zijn of niet passen binnen de zorgethiek. Het idee dat grootbrengen van een kind een 
leerproces is voor ouders kan nader worden uitgewerkt door de stem van ouders en ou-
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derbegeleiders te introduceren. In het vorige hoofdstuk wees ik er op dat het toelaten van 
ervaringsdeskundigen bij de interpretatie van de zorgbehoefte mogelijk tot gevolg heeft 
dat het morele vocabulaire verandert en ook de definiëring van problemen en oplossingen 
(Tronto, 1995b). De centrale vraag bij deze fase van het onderzoek is:

Kan de introductie van de stem van ouders en ouderbegeleiders bijdragen aan het vernieuwen 
van ideevorming over opvoeding en de betrokkenheid van de overheid daarbij? 

Naar aanleiding van de genoemde lacune – de afwezigheid van ervaringsdeskundigen en 
het ontbreken van een discussie over wat wenselijke opvoeding inhoudt – in het beleids-
debat ben ik wetenschappelijke literatuur gaan lezen over de beleving van het ouderschap. 
De omschrijving van zorg als praktijk zoals die is geformuleerd door Fisher en Tronto 
verbind ik met literatuur waarin gezinspraktijken centraal staan. De term gezinspraktijken 
is afkomstig van de Engelse socioloog David Morgan (1996). In veel gezinsdefinities wordt 
het gezin omschreven als een min of meer stabiele eenheid, een omschrijving die ook vaak 
impliciet als ideaalbeeld van het gezin fungeert. Door te spreken over praktijken verschuift 
de aandacht van ‘de’ vorm van ‘het’ gezin naar het ‘doen’, de praktijken, van gezinnen. Een 
gezin is dan bijvoorbeeld niet een gehuwd stel maar mensen die langdurig samenleven. 
De focus is gericht op het handelen van deze samenlevende mensen: het huishoudelijke 
werk dat zij verrichten, de opvoeding van de kinderen, de praktische en emotionele steun 
en ontspanning. Het uitgangspunt is dat dit handelen wordt ingegeven door persoonlijke 
ideeën over ‘goed’ of ‘wenselijk’ ouderschap of partnerschap die daarmee invloed heb-
ben op de organisatie en invulling van betaald werk, huishoudelijk werk en de opvoeding 
van kinderen. Zo wordt zichtbaar dat mensen in hun handelen betekenis geven aan het 
samenleven binnen gezinnen. 
Een daarbij passende theorie over ouderschap en opvoeden is ontwikkeld door maat-
schappelijk werkster en ouderbegeleider Alice van der Pas (1996, 2003, 2005). Aan de hand 
van haar ideeën kan ik handen en voeten geven aan het idee dat opvoeden een gezins-
praktijk is waarin ouders op hun eigen manier het ‘goede’ nastreven en met vallen en 
opstaan het opvoeden leren. De beleving van het ouderschap vul ik verder in aan de hand 
van verschillende onderzoeken die in de jaren negentig zijn verricht (Bolt, 2000, Dijkstra, 
2000, Doornenbal, 1996, Maushart, 2002, Rispens, Hermanns, & Meeus, 1996). In deze 
literatuur worden alternatieve waarden benoemd die ook terug te vinden zijn in de femi-
nistische politiek-filosofische literatuur zoals: vertrouwen, capaciteiten, en relationele au-
tonomie. Zo kom ik in hoofdstuk twaalf tot een relationele visie op opvoeding. Het relati-
onele mensbeeld dat de kern vormt van de zorgethiek kan worden geïntroduceerd binnen 
het beleidsdebat door ouders niet geïsoleerd te beschouwen. Een kind grootbrengen doe 
je niet in een isolement. Dit idee werk ik tijdens de laatste stap van de onderzoeksmethode 
verder uit in concrete beleidsvoorstellen. 
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3.5.4 Stap 4: concretisering: de schets van een innovatief beleidsverhaal

Tijdens de vierde stap van dit onderzoek worden de meer algemene uitgangspunten con-
creet gemaakt zodat zij aansluiten bij het geanalyseerde beleidsdebat opvoedingsonder-
steuning. De centrale vraag bij deze stap in de analyse is:

Kan het idee dat een kind grootbrengen een leerproces is voor ouders worden vertaald naar 
een innovatief beleidsverhaal met een andere visie op opvoedingsondersteuning? 

Bij de beantwoording van deze vraag komen de volgende aspecten aan bod. Zouden 
verantwoordelijkheden voor gezinsopvoeding vanuit de zorgethiek anders worden om-
schreven, verdeeld en beoordeeld? Zou daarmee de rol van de overheid veranderen, en 
hoe dan? Concreet en vanuit zorgethisch perspectief betekent dit dat beoordeeld moet 
worden welke delen van het beleidsdiscours gehandhaafd zouden kunnen blijven, welke 
delen verwijderd of juist toegevoegd zouden moeten worden, en welke delen gewijzigd 
zouden moeten worden. Deze laatste stap wordt afgesloten met de vraag of de zorgethiek 
daadwerkelijk een vernieuwende bijdrage kan leveren op zowel normatief als concreet 
beleidsniveau. In hoofdstuk twaalf introduceer ik aan de hand van het concept ontheemd 
ouderschap een nieuw beleidsverhaal over ouderschap. Het leerproces van ouders kan 
door diverse redenen stagneren en de overheid zou verschillende aspecten van het ouder-
schap kunnen versterken. 

3.6 De onderzochte periode en de onderzochte bronnen 

Dit proefschrift presenteert het beleidsdebat opvoedingsondersteuning als een casus van 
Nederlands gezinsbeleid. Ik bespreek een kleine periode van dit beleidsdebat, de laatste 
twee decennia van de twintigste eeuw. Een debat is echter nooit zonder historische context, 
daarom belicht ik in hoofdstuk 4 in grote lijnen een historisch overzicht van de betrok-
kenheid van de Nederlandse overheid bij gezinnen. Dit overzicht begint in 1870 en volgt 
de tijdsafbakening die is gemaakt door Gauthier (1996) in The State and the Family, een 
onderzoek naar gezinsbeleid in tweeëntwintig industriële landen. Mijn overzicht is hoofd-
zakelijk gebaseerd op sociaal wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse situatie en 
een analyse van Algemeen gezinsbeleid in Nederland, een in 1978 verschenen publicatie van 
het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 
Na deze historische schets presenteer ik in hoofdstuk 5 een analyse van het parlementaire 
debat over gezin en gezinsbeleid dat midden jaren negentig is gevoerd. Ik laat zien op 
welke manier in de Eerste en Tweede Kamer over gezin, gezinsbeleid en gezinspolitiek 
werd gesproken. Mijn bronnen heb ik geselecteerd uit de Handelingen van de Staten-Ge-
neraal, het archief van de Eerste en Tweede Kamer met Kamerstukken en notulen van Ka-
merdebatten. Midden jaren negentig zijn de Handelingen digitaal beschikbaar gekomen. 
Dankzij deze digitalisering kon ik achterhalen in welke stukken en bij welke bespreking 
de termen familiepolitiek, gezinspolitiek en gezinsbeleid naar voren werden gebracht. Een 
digitale zoekopdracht leverde een bonte verzameling van parlementaire tekstfragmenten 

Hoofdstuk 3 Een analyse van praktijken van verantwoordelijkheid in beleidsverhalen



Ontheemd ouderschap68

op. Tussen 1-1-1995 en 20-11-1997 werd in 16 publicaties van de Handelingen het woord 
familiepolitiek gebruikt (zoekdatum: 8-11-2000). Tussen 1-1-1995 en 15-6-2000 zijn 23 
publicaties gevonden met het woord gezinspolitiek (zoekdatum 9-11-2000). Tussen 1-1-
1995 en 2-11-2000 zijn 82 publicaties gevonden met het woord gezinsbeleid (zoekdatum 
10-11-2000). Aan de hand van citaten uit een deel van deze tekstfragmenten laat ik zien 
dat het parlementaire debat twee betekenisveranderingen tot gevolg had. 
Ten eerste ontstond een consensus tussen politieke partijen over een nieuwe beleidsde-
finitie van ‘het’ gezin. Deze beleidsdefinitie staat vermeld in de beleidsbrief Maatschap-
pelijke positie en de functie van het gezin die in 1996 naar de Tweede kamer is gestuurd. 
Ik analyseer deze definitie en de daarmee verbonden praktijk van verantwoordelijkheid 
uitgebreider in hoofdstuk zes. 
Ten tweede wordt opvoedingsondersteuning in het parlementaire debat naar voren ge-
schoven als een voorbeeld van gezinsbeleid. Deze beleidsontwikkeling staat in het res-
terende proefschrift centraal. In hoofdstuk zeven tot en met tien presenteer ik de resul-
taten van mijn analyse van beleidsteksten over opvoedingsondersteuning. Aan de hand 
van tekstfragmenten uit diverse beleidsteksten reconstrueer ik vier beleidsverhalen en de 
daarin vervatte praktijken van verantwoordelijkheid. 
Mijn onderzoeksperiode begint in 1979 en stopt midden 2002 aan het einde van de tweede 
Paarse regeringsperiode. Mijn analyse eindigt wanneer het voorstel voor een ‘niet vrijblij-
vende opvoedingsondersteuning’ geen punt van discussie meer is, maar wordt gepresen-
teerd als onderdeel van het Paarse regeringsbeleid dat later door de regering Balkenende II 
wordt voortgezet.23 Het traceren van de bronnen die tussen 1995 en 2002 zijn verschenen 
was eenvoudig. Kamerstukken zijn digitaal beschikbaar en een deel van die stukken is ge-
heel gewijd aan opvoedingsondersteuning. Deze teksten konden op het computerscherm 
worden gelezen.
Mijn oudste bron is afkomstig uit 1979 en verscheen in het kader van het minderhedenbe-
leid. Deze tekst heb ik gevonden via de zogenaamde sneeuwbalmethode en bakent het be-
gin van mijn onderzoeksperiode af. Teksten die voor 1995 zijn verschenen spoorde ik op 
door binnen Kamerstukken te zoeken naar tekstverwijzingen. Deze methode is mogelijk 
doordat Kamerstukken vaak citaten bevatten uit eerdere stukken, die soms met Kamer-
nummer en al gemeld worden. Deze verwijzingen vergemakkelijkten de zoektocht naar 
de relevante tekstpassages in het predigitale tijdperk: met een nummer, een titel of het 
noemen van een begroting konden eerdere mogelijk relevante Kamerstukken worden ge-
traceerd die in de bibliotheek stonden opgeslagen. De relevante paragrafen waren meestal 
via de inhoudsopgave van de begrotingen of beleidsstukken te vinden. Deze sneeuwbal-
methode heeft tot gevolg dat ik ook bronnen heb geanalyseerd waarin de term opvoe-
dingsondersteuning ontbreekt omdat die nog niet was geïntroduceerd. Opvoedingson-
dersteuning verving in 1988 de term opvoedingsvoorlichting. In de jaren tachtig stond 
opvoedingsondersteuning of opvoedingsvoorlichting vermeld in een paragraaf van het 
jeugdbeleid of het minderhedenbeleid. Mijn zoektocht naar relevante bronnen stopte als 
ik de beleidstekst had gevonden waarin voor de eerste keer melding werd gemaakt van een 
initiatief dat zich in de loop der jaren ontwikkelde tot opvoedingsondersteuning én als ik 
alle aspecten van de praktijk van verantwoordelijkheid had gevonden. 
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In de onderzochte periode van 1979 tot en met 2002 heb ik aan de hand van vele tekst-
fragmenten vier beleidsverhalen kunnen reconstrueren. Samen presenteren zij een over-
zicht van de dominante politieke ideevorming over ondersteuning van ouders bij het 
grootbrengen van hun kinderen. Deze steun kan variëren van een algemeen beschikbare, 
vrijblijvende opvoedingsondersteuning voor alle ouders tot een verplichtend aanbod dat 
ouders onder drang of eventueel dwang zouden moeten accepteren. 
Deze vier beleidsverhalen zijn de in deze periode volledig tot wasdom gekomen beleidsver-
halen. Dat sluit niet uit dat er na de onderzoeksperiode geen vijfde of zesde beleidsverhaal 
over opvoedingsondersteuning kan zijn ontstaan dat zijn wortels heeft in de onderzochte 
periode. In de onderzochte teksten zijn bijvoorbeeld hier en daar korte tekstfragmenten 
aanwezig over kindermishandeling. Mogelijk beschrijven kamerstukken die later zijn ver-
schenen een uitgewerkte oorzakelijke betooglijn rond kindermishandeling, bescherming 
van kinderen en opvoedingsondersteuning. Of dit ‘beleidsverhaal’ valt te typeren als een 
nieuw beleidsverhaal of als een variatie van het preventieverhaal of het controleverhaal is 
een vraag die in dit onderzoek niet beantwoord kan worden. 
In dit proefschrift reconstrueer ik de beleidsverhalen door een deel van de onderzochte 
teksten te citeren of te parafraseren. Deze tekstfragmenten zijn afkomstig uit Kamerstuk-
ken waarin melding wordt gemaakt van opvoedingsondersteuning en uit rapporten van 
adviesraden, commissies en onderzoekers, waarnaar in deze Kamerstukken wordt ver-
wezen. Kamerstukken bevatten verwijzingen naar rapporten van derden die meestal op 
verzoek van een kabinet zijn geschreven. Deze rapporten kunnen een rol spelen bij de tot-
standkoming van beleidsverhalen en de onderbouwing en rechtvaardiging van bepaalde 
beleidskeuzes. De rapporten waarnaar expliciet is verwezen heb ik gelezen, althans voor 
zover zij terug te vinden waren. Dit zijn onder meer rapporten van de Raad voor het 
Jeugdbeleid, maar ook de WRR-Rapporten in het kader van de ontwikkeling van het min-
derhedenbeleid en het latere integratiebeleid, en onderzoeksrapporten en adviezen over 
opvoedingsondersteuning en voor- en vroegschoolse educatie. 
De gekozen aanpak bestond eruit om allereerst alle kamerstukken te lezen en te situeren 
binnen het beleidsdebat over opvoedingsondersteuning. De tekstsituering gebeurde aan 
de hand van de volgende vragen:
– Wanneer is de tekst verschenen?
– Wat is de aanleiding voor het ontstaan van het document? (in opdracht van wie, in 

reactie op, onderdeel van welk debat?)
– Wie zijn de schrijvers?
– Wie zijn het publiek?
– Wie worden gerepresenteerd?
– Wat is het instituut van het document (Kamerstuk, beleid-, onderzoek- of adviesrap-

port, et cetera)?
– Wat is de positionering binnen het debat (kritiek, onderschrijvend, aanvulling, nieuwe 

ideeën)?
– Welke verwijzingen naar andere teksten zijn aanwezig? 
Aldus leverden de Kamerstukken een globaal beeld op van de beleidsdebatten over op-
voedingsondersteuning en de verwijzingen naar achterliggende rapporten. Deze tekst-
situering maakte het mogelijk om die teksten te selecteren waarin daadwerkelijk verhaal-
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fragmenten aanwezig waren van een beleidsverhaal en een daarin vervatte praktijk van 
verantwoordelijkheid. 
Mijn zoektocht naar de invulling van de diverse verhaalfragmenten van een beleidsverhaal 
deed mij uiteindelijk concluderen dat er niet één of twee maar vier uitgewerkte beleidsver-
halen kunnen worden gereconstrueerd uit de bronnen. Deze reconstructies zijn ontstaan 
door in volgorde van verschijning tekst na tekst te lezen en te kijken waar uitspraken ston-
den over verschillende elementen van het beleidsverhaal of de praktijk van verantwoor-
delijkheid zoals het probleem, de oplossing, de doelgroep, wat is belangrijk, et cetera (zie 
bijlage 2). Vervolgens keek ik of er in de loop van de tijd betekenisveranderingen optraden. 
Paste deze betekenisverandering binnen het bestaande beleidsverhaal of was er sprake van 
een fundamenteel andere visie of betekenis en ontstond hier een nieuw beleidsverhaal? 
Drie van de vier beleidsverhalen – het gelijke kansenverhaal, het preventieverhaal en het 
controleverhaal – heb ik gereconstrueerd uit een stroom van exemplarische teksten. Een 
beleidstekst is in mijn ogen exemplarisch als zij geen aantoonbare grote betekenisveran-
dering tot gevolg heeft. De meeste kamerstukken zijn exemplarische teksten, zij geven 
een samenvatting van voorafgaande ontwikkelingen zonder aanzet tot vernieuwing. Soms 
treden er in deze exemplarische teksten kleine veranderingen op die uitingen zijn van 
aanpassingen in het bredere beleidsdiscours van bijvoorbeeld jeugdzorg, onderwijsbeleid, 
justitieel beleid en minderhedenbeleid. Verder beïnvloeden de prioriteiten en de beleids-
keuzes van de diverse coalitieregeringen het beleidsdiscours. Deze hebben initiatieven 
rond opvoedingsondersteuning gestimuleerd, ondersteund, bijgestuurd of afgebouwd.
Naast exemplarische teksten onderscheid ik twee sleutelteksten. Deze teksten bewerkstel-
ligenden grote betekenisveranderingen in het beleidsdiscours. De eerste sleuteltekst is het 
beleidsadvies van de voormalige Raad voor het Jeugdbeleid Opvoeding ondersteund. Be-
leidsadvies over de maatschappelijke medeverantwoordelijkheid voor jonge kinderen dat in 
1986 verscheen. Deze sleuteltekst introduceert de term opvoedingsondersteuning die in 
latere kamerstukken wordt overgenomen. Aan de hand van dit beleidsadvies reconstrueer 
ik het ontplooiingsverhaal dat in de kamersteksten beperkt blijft tot enkele zinnen. 
De tweede sleuteltekst is de eerder genoemde beleidsbrief Maatschappelijke positie en de 
functie van het gezin (1996) waarin de nieuwe beleidsdefinitie van het gezin wordt gepre-
senteerd, opvoedingsondersteuning wordt bestempeld als een voorbeeld van gezinsbeleid 
én waarin de oorzakelijke betooglijn van het vierde beleidsverhaal wordt geïntroduceerd: 
het controleverhaal. 
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4

Gezinsbeleid in historisch perspectief

De voorliggende periode 

4.1 Gezinsbeleid is geen reguliere term

Mijn analyse van het beleidsdebat opvoedingsondersteuning is een casus van Nederlands 
gezinsbeleid. Het startpunt van mijn onderzoek is het korte parlementaire debat over ge-
zin en gezinsbeleid dat oplaaide tijdens de eerste Paarse regeringsjaren. Het is een uniek 
debat, en voorafgaand aan een verdere analyse ervan wil ik daar met nadruk op wijzen. 
Want midden jaren negentig was gezinsbeleid in Nederland geen reguliere term.24 Noch 
vóór dit korte debat, noch in de daaropvolgende Paarse kabinetsperiodes werd binnen het 
parlement expliciet veel gesproken of geschreven over gezinsbeleid.25 Dit veranderde pas 
aan het begin van de huidige eeuw bij het aantreden van de opeenvolgende kabinetten 
Balkenende en de terugkeer van het CDA in het centrum van de politieke macht. Mijn 
onderzoeksperiode beslaat de twee decennia die daaraan voorafgaan. 
Kort na de Tweede Wereldoorlog waren in het Nederlandse parlement wel betogen voor 
gezinspolitiek te horen, maar in de jaren vijftig verdween deze term uit het Register van 
de Handelingen van de Staten-Generaal (Bussemaker & Bleijenbergh, 1997, p. 38). Het 
ontbreken van openlijk gezinsbeleid wil natuurlijk niet zeggen dat het rijk, de provincies 
en de gemeenten geen beleid ontwikkelden dat invloed had, en heeft, op gezinnen. Alleen 
gebeurde dit in andere termen. Delen van dit bestaande beleid werden in het bovenge-
noemde, korte parlementaire debat naar voren geschoven als voorbeelden van – wel de-
gelijk – gezinsbeleid. Zo drong de heer Schutte (GPV) er bij toenmalig minister-president 
Kok (PvdA) op aan hem uit te leggen waar volgens hem de mogelijkheden lagen om een 
samenhangende gezinspolitiek in het parlement aan de orde te stellen. De minister-presi-
dent verwees in zijn antwoord naar de begrotingsbesprekingen van financiën, jeugdbeleid, 
emancipatie, ouderenbeleid, sociale zaken en werkgelegenheid.26 
In het debat werd openlijk strijd geleverd over de betekenis van gezin en gezinsbeleid. In 
navolging van de Graaf en Hoppe (1996, pp. 19-21), die politiek definiëren als de open-
bare strijd om beleid, beschouw ik het onderhavige debat daarom als een stuk gezinspoli-
tiek. Deze strijd wordt onder meer zichtbaar waar bestaande beleidsontwikkelingen naar 
voren werden geschoven als voorbeelden van gezinsbeleid. Gezinspolitiek zie ik als een 
kluwen van verschillende beleidsontwikkelingen die elkaar beïnvloeden, samenkomen, 
versmelten of elkaar juist vermijden.27 Binnen die kluwen zijn in de door mij onderzochte 
periode twee dominante beleidsontwikkelingen aanwijsbaar: die over arbeid en zorg en 
die over opvoedingsondersteuning. Deze beleidsontwikkelingen getuigen van overheids-
betrokkenheid bij gezinnen en kennen een lange geschiedenis. In dit proefschrift licht ik 
een kleine periode van de ontwikkeling van opvoedingsondersteuning uit, de laatste de-
cennia van de twintigste eeuw. Maar een debat is nooit zonder historische context, daarom 
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belicht ik in dit hoofdstuk in grote lijnen de voorliggende periode. Daarbij beperk ik me 
niet tot het ondersteunen van het grootbrengen van kinderen, maar geef ik een breder 
historisch overzicht van de betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij gezinnen. 
Mijn overzicht begint aan het einde van de negentiende eeuw. Deze afbakening baseer ik 
op het historisch vergelijkend onderzoek van de Gauthier (1996). Zij presenteert in The 
State and the Family een onderzoek naar gezinsbeleid in tweeëntwintig industriële lan-
den vanaf 1870. Destijds was gezinsbeleid geen gangbare term. Toch ontwikkelden diverse 
regeringen aan het einde van de negentiende eeuw maatregelen die direct gericht waren 
op gezinnen met afhankelijke kinderen en die onderdeel waren, en nog steeds zijn, van 
het sociaal zekerheidsbeleid of sociaal beleid.28 Mijn overzicht is hoofdzakelijk gebaseerd 
op sociaal wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse situatie en een analyse van 
Algemeen gezinsbeleid in Nederland, een in 1978 verschenen publicatie van het toenmalige 
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijke Werk. De periode tot de Tweede 
Wereldoorlog komt in paragraaf 4.2 aan bod. De ontwikkeling van de verzorgingsstaat na 
de Tweede Wereldoorlog kan niet los worden gezien van gezinsbeleid (4.3). Een aanzet tot 
verandering van dit naoorlogse gezinsbeleid begon midden jaren zeventig, toen het eman-
cipatiebeleid werd ontwikkeld (4.4). Het emancipatiebeleid resulteert in een spannings-
veld in het overheidsbeleid: traditioneel ondersteunde de overheid het kerngezin, maar zij 
neemt steeds vaker het individu als uitgangspunt (4.5.1). Binnen het jeugdbeleid is vanaf 
het begin van de negentiende eeuw het spanningsveld tussen betrokkenheid bij gezinnen 
en terughoudendheid tot de privésfeer zichtbaar (4.5.2). In de afsluitende paragraaf 4.6. 
typeer ik de situatie aan het eind van de jaren tachtig van de twintigste eeuw in Nederland 
als gefragmenteerd en verborgen gezinsbeleid. 

4.2 De vooroorlogse periode

De eerste betrokkenheid van overheden van geïndustrialiseerde landen bij het gezin is 
aan te treffen aan het einde van de negentiende eeuw en aan het begin van de twintigste 
eeuw (Gauthier, 1996). Wetgeving is een manier waarop overheden invloed uitoefenen op 
opvoedpraktijken. Dit is in Nederland onder meer bestudeerd door de juriste Brands-Bot-
tema (1988, p. 237). Zij onderzoekt in Overheid en opvoeding de motivatie van politieke 
partijen bij wetgeving of pogingen daartoe over de opvoeding van kinderen in de periode 
1870-1987. In de vooroorlogse periode zijn dit: het verbod op kinderarbeid, de indirecte 
vaccinatiedwang en bepalingen rond schoolvoeding en –kleding, wijzigingen in de wet op 
de bepaling betreffende handlichting (1874), de Leerplichtwet (1900) de Kinderwetten 
(1901) en arbeidsbeschermende maatregelen voor vrouwen en kinderen.29 In de periode 
1901-1940 bewerkstelligden de confessionele kabinetten succesvolle wetswijzigingen zo-
als: ontheffing van de indirecte vaccinatiedwang wegens gezondheidsredenen (1911); de 
uitbreiding van arbeidsbeschermende maatregelen en de koppeling van het arbeidsverbod 
aan de leerplicht (1911); de verdere uitbreiding van het arbeidsverbod (1919); de verlen-
ging van de ingestelde leerplicht (1920) en de ondertoezichtstelling (1921). Deze opsom-
ming van overheidsbeleid toont ideeën over een wenselijke opvoeding: kinderen moeten 
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worden vrijgesteld van arbeid en scholing krijgen, zij moeten beschermd worden tegen 
ziekten en eventueel ook onttrokken kunnen worden aan de vaderlijke macht. 
De wetgeving toont de betrokkenheid van de Nederlandse overheid bij gezinspraktijken. 
Deze overheidsbetrokkenheid kreeg tijdens de vooroorlogse periode een specifiek Neder-
landse vorm: de verzuiling. De politicoloog Siep Stuurman (1983) beschrijft in Verzuiling, 
kapitalisme en patriarchaat het krachtenproces waarin deze typisch Nederlandse sociale 
en politieke blokvorming op basis van godsdienstige ideologieën ontstond die tot het 
midden van de jaren zestig van de twintigste eeuw voortduurde. Hij stelt dat rond 1920 
de Nederlandse maatschappij verzuild kan worden genoemd en onderscheidt vier grote 
blokken: de rooms-katholieke zuil, de protestants-christelijke zuil, de socialistische bewe-
ging en de liberaal-vrijzinnige sfeer.30 Tijdens de verzuiling trad een verbinding op tus-
sen kerken, politieke partijen en sociale organisaties die meerdere levenssferen omvatte. 
Die blokvorming groeide volgens Stuurman in Nederland uit ‘tot staten in de staat’. Zelfs 
het staatsapparaat verzuilde ten dele door de langdurige dominantie van de confessionele 
partijen, tussen 1918 en 1963 haalden zij steeds een meerderheid van stemmen.31 Typisch 
Nederlands was ook dat de katholieken en protestanten ongeveer van gelijk gewicht wa-
ren. Er was sprake van een spanningsverhouding want de katholieke zuil vormde zich in 
de negentiende en twintigste eeuw ook als opponent van de grootprotestante partij, aldus 
Stuurman (1983, p. 62). 
De verzuiling ging gepaard met specifieke ideeën over betrokkenheid en wenselijke terug-
houdendheid van de overheid. Zo mocht de overheid, volgens politicologe Jet Bussemaker 
(1998), haar ideeën over wenselijke zorg niet expliciteren. Uitgangspunten zoals subsidia-
riteit en soevereiniteit zorgden ervoor dat deze taak werd gedelegeerd binnen de verschil-
lende zuilen die zo ieder een eigen invulling geven aan wenselijke publieke zorg. Subsidi-
ariteit veronderstelt volgens Bussemaker (1993, p. 75) dat in het maatschappelijk leven 
een natuurlijk vastgestelde ordening bestaat waarin de bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden zo laag mogelijk in de samenleving moeten worden gelegd. Datgene wat door 
lichamen van lagere orde kan worden verricht, mag niet aan lichamen van hogere orde 
worden opgedragen. De gemeenschap moet er wel voor zorgen dat lichamen van lagere 
orde hun taak naar behoren kunnen vervullen. Alleen als het lagere niveau niet in staat 
is om die verantwoordelijkheid te dragen, mag het hogere niveau ingrijpen. Met andere 
woorden, selectief overheidsingrijpen is mogelijk. Soevereiniteit in eigen kring veronder-
stelt volgens Bussemaker (1993, p. 74) dat de samenleving uit verschillende levenskringen 
bestaat, met ieder een eigen domein. Deze levenskringen zijn volledig nevengeschikt en 
geen enkele levenskring mag ingrijpen in het domein van een andere levenskring, ook de 
overheid niet. De overheid mag alleen ingrijpen als er sprake is van een conflict tussen 
verschillende levenskringen. Uitoefenen van overheidsgezag wordt als een onvermijdelijk 
kwaad gezien. 
De verzuiling had zowel invloed op de ideevorming over wat wenselijke publieke zorg 
voor ouders en kinderen zou kunnen behelzen als op de organisatie van zorg voor gezins-
praktijken. Zo wijst Veldkamp (2001, pp. 29-30) erop dat de Nederlandse Kinderwetten 
en de Wet op de Ondertoezichtstelling gebaseerd zijn op het uitgangspunt dat overheids-
interventie niet wenselijk wordt geacht. Ouders worden beschouwd als de eerst verant-
woordelijken voor de opvoeding en hebben een grote vrijheid om naar eigen inzicht vorm 
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te geven aan deze verantwoordelijkheid. Dit uitgangspunt ligt in de wet verankerd in de 
bepalingen over het ouderlijk gezag, dat het recht en tevens de plicht van de ouder bevat 
tot verzorging en opvoeding van hun kinderen. De uitoefening van het ouderlijk gezag 
dient volgens de wet gericht te zijn op het welzijn van het kind en de bevordering van 
diens persoonlijkheidsontwikkeling. 
In Nederland kunnen ouders bij het uitoefenen van hun ouderlijk gezag een beroep doen 
op particuliere hulpverleningsinstellingen. Veldkamp wijst erop dat de rol van de over-
heid beperkt blijft tot een wettelijk kader en het financieren van deze instellingen. Ou-
ders dienen zelf het initiatief te nemen en zijn ook vrij het aanbod te aanvaarden of af 
te wijzen. Hulp wordt verleend op vrijwillige basis. In Nederland is geen recht op opvoe-
dingsondersteuning geformuleerd en er bestaat voor de voorzieningen ook geen wettelijke 
verplichting om hulp te bieden. Evenmin zijn er wettelijke bepalingen die voorzien in de 
overgang van vrijwillige naar opgelegde hulpverlening, indien de omstandigheden van 
het kind daarom vragen. Het initiatief om de jeugdbescherming in te schakelen wordt 
overgelaten aan de individuele verantwoordelijkheid van de jeugdhulpverlener of aan de 
verantwoordelijkheid van de organisatie waarmee deze hulpverlener een dienstverband 
heeft (2001, p. 30). 
Pas bij sterke aanwijzingen van een gebrekkige of onjuiste uitoefening van het ouder-
lijke gezag die een ernstige bedreiging vormen voor de ontwikkeling van het kind, acht 
de Nederlandse overheid zich gelegitimeerd tot directe inmenging in de opvoedpraktijk, 
aldus Veldkamp. In eerste instantie blijft betrokkenheid van de overheid beperkt tot de 
beantwoording van de vraag of een aangetroffen ernstige bedreiging voor de ontwikkeling 
van het kind zonder verdere overheidsinterventie kan worden afgewend. Indien ouders 
bereid zijn op vrijwillige basis hulp te aanvaarden, wordt afgezien van verdere overheids-
bemoeienis. In andere gevallen kan de rechter worden verzocht een maatregel van kin-
derbescherming uit te spreken. Een kinderbeschermingsmaatregel heeft tot gevolg dat de 
opvoedingsverantwoordelijkheid van ouders gedeeltelijk of volledig van hen wordt over-
genomen. In de organisatie van de jeugdzorg bestaat juridisch een strikte scheiding tussen 
vrijwillige jeugdhulpverlening en opgelegde hulpverlening via de jeugdbescherming. Bin-
nen de jeugdbescherming bestaat een scheiding tussen de overheid die bevoegd is tot het 
verrichten van onderzoek naar de noodzaak van een maatregel van kinderbescherming en 
de particuliere kinderbescherming die met de uitvoering van de opgelegde hulpverlening 
is belast (2001, p. 30). 
Mijn verdere beschrijving van overheidsbetrokkenheid met gezinnen in deze vooroor-
logse periode gaat achtereenvolgens dieper in op: de financiële ondersteuning van grote 
gezinnen, opvoedingsvoorlichting en de internationale totstandkoming van kinder(besch
ermings)wetten. Deze drie thema’s speelden niet alleen in Nederland, maar ook in andere 
geïndustrialiseerde landen. 

Het eerste thema, financiële ondersteuning van grote gezinnen, hield indertijd verband 
met de industrialisatie, urbanisatie en stijgende ongeletterdheid die een grote invloed had-
den op de leef- en werksituatie van gezinnen. Armoede en hoge kindersterfte werden als 
politiek probleem erkend, waar liefdadigheidsinstellingen geen oplossingen meer voor 
konden bieden. De overheid moest hier een rol vervullen (Gauthier, 1996). De studie van 
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de sociologe Ali de Regt Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Neder-
land 1870-1940 toont de betrokkenheid bij Nederlandse arbeidersgezinnen door overhe-
den, werkgevers, kerkelijke instanties, woningbouworganisaties, werknemersorganisaties 
en particuliere weldadigheidsinitiatieven.
Lange tijd was de armenzorg in Nederland niet de plicht van de centrale of lokale over-
heid. In de diverse armenwetten in de negentiende eeuw (1818, 1856, 1870) werden de 
kerk en particulieren als de eerstverantwoordelijken gezien voor de armenzorg. Volgens 
de wet van 1870 had ‘niemand (…) recht op onderstand. De zorg voor de armen was een 
zedelijke, geen burgerlijke plicht, zoodat de nakoming daarvan niet op de weg van de Staat 
ligt (….).32 Wordt echter de arme van geen andere zijde geholpen, dan kan het nodig zijn, 
dat de Staat of het burgerlijke bestuur hulp verleent.’33 Het pleidooi van de liberalen voor 
meer staatsbetrokkenheid bij de armen vond geen gehoor, ten gunste van vooral de chris-
telijk geïnspireerde politieke partijen die hun stempel drukten op deze wet waardoor een 
diffuse verdeling van verantwoordelijkheid ontstond (Regt de, 1984, p. 145). 
Deze verdeling van verantwoordelijkheid ging in Nederland gepaard met een zogenaamd 
‘beschavingsoffensief ’.34 Naast de bestaande armenzorg als religieuze daad, ontstond er 
armenzorg gericht op financiële zelfstandigheid. Het aanleren van een sterk arbeidsethos 
en een meer gedisciplineerde levenswijze waren belangrijke doelen. Eisen van orde, net-
heid, arbeidzaamheid, spaarzaamheid en plichtsbetrachting vormden de kern van dit of-
fensief dat vele vormen aannam: onderwijs, volksontwikkeling, zorg voor armen, voor 
zieken, voor gevangen, voor ongehuwde moeders en verwaarloosde kinderen (1984,  
p. 244). Werkgevers, burgerlijke organisaties en werknemersorganisaties hadden ieder hun 
belangen bij het opvoeden en disciplineren van de arbeiders (1984, p. 146). En na de Eerste 
Wereldoorlog hielden de sociaal-democraten zich met name bezig met de heropvoeding 
van de zogenaamde ontoelaatbare gezinnen, later omgedoopt tot onmaatschappelijke ge-
zinnen (1984, p. 213). 
Dit beschavingsoffensief had een seksespecifieke indeling, de rol van de huisvrouw werd 
steeds belangrijker. De betekenis van huisvrouw veranderde (Poelstra, 1996, p. 4). In de 
negentiende eeuw betekende huisvrouw in de eerste plaats ‘de echtgenote van’ en voor de 
burgerij ook ‘de bestuurster’ van de huishouding. In de loop van de twintigste eeuw werd 
‘de huisvrouw’ de belangrijkste arbeidskracht van de huishouding. De Regt beschrijft de 
wenselijke rol van de huisvrouw in een arbeidersgezin (1984, pp. 90-102). Zij moest er 
voor zorgen dat het gezin kon rondkomen van een laag inkomen en moest bijvoorbeeld 
leren om met weinig ingrediënten smakelijke en voedzame maaltijden te bereiden. Verder 
moest het huis uitnodigend en huiselijk zijn zodat de werkende man het gezin verkoos bo-
ven de verleidingen van het drinkgelag met vrienden in het café. Borstvoeding en hygiëne 
stonden voorop bij de verzorging van jonge kinderen. Deze heropvoeding van vrouwen 
voltrok zich niet alleen in de huiselijke sfeer maar leidde ook tot de ontwikkeling van 
kook- en huishoudonderwijs voor meisjes (Essen van, 1990, p. 137). Daarnaast was er in 
het begin van de twintigste eeuw bezorgdheid over de gevolgen van fabrieksarbeid voor 
ongehuwde vrouwen. Volgens pedagoge Annemieke van Drenth (1991, p. 221) schiepen 
argumenten van liberalen over volksverheffing en religieuze overtuigingen van confes-
sionelen een klimaat waarin de vorming van fabrieksmeisjes tot goede huismoeders in de 
vooroorlogse periode een breed gedeelde doelstelling werd. Dit beschavingsoffensief ging 
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ook gepaard met het ontstaan van een nieuw pedagogisch domein waarin ongehuwde 
vrouwen uit de middenklasse de rol van professionele opvoeders op zich namen en ont-
wikkelden (Drenth van, 1995).

Opvoedingsvoorlichting, het tweede thema dat ik hier uitgebreider bespreek, werd van-
uit particulier initiatief op verschillende manieren ingevuld. De pedagoge Janneke Wubs 
bespreekt in Luisteren naar Deskundigen vooral het opvoedingsadvies in boeken door 
deskundigen in de naoorlogse periode, maar besteedt ook aandacht aan de vooroorlogse 
periode (Wubs, 2004). Zij wijst erop dat in de vooroorlogse periode de inhoud van deze 
publicaties veranderde. Naast traditionele godsdienstig geïnspireerde opvoedingsvoor-
lichting kwamen in de negentiende eeuw ook het belang van hygiëne en een gezonde 
levenswijze naar voren. Een weinig deugdzaam leven gold voortaan als ‘zondig’ én als ‘on-
gezond’. Geestelijken en artsen waren in deze periode de morele en wetenschappelijke 
autoriteiten die door kennisverspreiding het volk wilden opvoeden tot een deugdzaam 
leven. Ook speelden onderwijsgevenden en vanaf 1900 ervaren moeders een bepalende rol 
hierin, aldus Wubs (2004, pp. 3-4). 
Aan het begin van de twintigste eeuw ziet Wubs (2004, pp. 4-6) ook andere faciliteiten 
ontstaan die ouders kennis over opvoeding en verzorging verschaften. Zo opende in 1901 
in Den Haag het eerste consultatiebureau voor zuigelingen zijn deuren. Het bureau had tot 
doel de zuigelingensterfte te bestrijden en de voorlichting was gericht op het bevorderen 
van borstvoeding en het geven van voeding- en hygiënevoorschriften. Het aantal bureaus 
nam vooral in de steden toe en op het platteland gaven doorgaans de verpleegkundigen 
van de plaatselijke kruisverenigingen de voorlichting. In 1935 telde Nederland ongeveer 
750 zuigelingenbureaus – ook werden er kleuterbureaus opgericht. De zuigelingsterfte 
nam sterk af in de eerste decennia van de twintigste eeuw en de organisaties verbreedden 
hun doelstelling: naast de bevordering van de lichamelijke gezondheid kreeg de geestelijke 
gezondheid meer aandacht. Psychologische en opvoedkundige opvattingen begonnen in 
de voorlichting langzaamaan een rol te spelen. 
Het pedagogische aspect van de voorlichting bleef volgens Wubs (2004, pp. 5-6) ook niet 
onbelicht: er werden verscheidene organisaties opgericht die zich hier specifiek op toe-
legden. Een goed voorbeeld is de Vereniging Nationaal reizend Museum voor Ouders en 
Opvoeders opgericht in 1912. De pedagoog J.H. Gunning, de eerste voorzitter van deze 
vereniging, schreef verschillende opvoedingsbrochures. Via publieksvoorlichting wilde 
het museum de doelstelling realiseren: ‘veredeling, verdieping en wetenschappelijker op-
vatting van der ouders en opvoeders en daardoor op hooger peil brengen der gezinsop-
voeding’. In het kader van de professionalisering stichtten betrokkenen bij het museum 
in 1919 de Vereniging tot bevordering van het Onderwijs in Kinderverzorging en Op-
voeding. Beide verenigingen organiseerden samen met bestaande organisaties zoals het 
Groene Kruis, Tesselschadeclubs en vrouwenbonden een breed scala aan voorlichtings-
activiteiten: moeder- en vadercursussen, brochures, filmavonden, uitleen van boeken en 
ander voorlichtingsmateriaal, reizende tentoonstellingen, een spreekuur voor ouders van 
‘moeilijke kinderen’, plaatselijke Huizen voor Ouders en knutselmiddagen en poppenkast 
voor de kinderen.
Het succes van de hierboven genoemde bureaus en verenigingen werkte volgens Wubs 
(2004, p. 5-6) als aanmoediging voor een soortgelijk preventiedenken voor de geestelijke 
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gezondheidszorg. Dit leidde in 1924 tot de Nederlandse Vereniging ter bevordering der 
Geestelijke Volksgezondheid. De initiatiefnemers van deze vereniging waren verontrust 
over de gevolgen van moderniseringsprocessen. Industrialisatie en verstedelijking werden 
beschouwd als veroorzakers van moreel verval. Armoede en slechte woonomstandigheden 
zouden bijdragen aan de groei van het aantal ‘geestelijk ontwrichten en invaliden’. Weten-
schappelijke inzichten zouden problemen kunnen helpen voorkomen en bestrijden. Het 
gezin, de plek waar mensen hun zo invloedrijk geachte kinderervaringen opdoen, was de 
plek bij uitstek waar stoornissen konden ontstaan. Aangezien datzelfde gezin bovendien 
als belangrijkste bouwsteen van de maatschappelijke orde gold was het de plek waar pre-
ventie moest beginnen. 

De internationale totstandkoming van kinder(beschermings)wetten is een derde opval-
lende ontwikkeling in de overheidsbetrokkenheid bij gezinnen in de vooroorlogse periode. 
Evenals de Arbeidswetten en Leerplichtwetten (1900) braken de Kinderwetten van 1901 
en 1905 met het beginsel van de onaantastbaarheid van het ouderlijke (lees: vaderlijke) 
gezag (Regt de, 1984, p. 126).35 Politieke aandacht voor het verwaarloosde kind betekende 
onder meer dat het argument van ‘het belang van het kind’ zijn intrede deed.36 
De socioloog Tilanus (1998, pp. 22-26) wijst er in Jeugdzorg: Historie en wetgeving op 
dat in de loop van de negentiende eeuw het stijgende aantal verwaarloosde kinderen dis-
cussies opriep tussen voor- en tegenstanders die kinderen al dan niet in inrichtingen of 
pleeggezinnen wilden plaatsen. Het idee dat de kindertijd een terrein voor overheidsin-
terventies kon zijn, hield verband met een afnemend vertrouwen in bepaalde gezinnen. 
Deskundigen beschouwden het niet langer als vanzelfsprekend om het grootbrengen van 
kinderen gewoon aan het gezin over te laten. Dit pleidooi voor meer betrokkenheid bij het 
verwaarloosde kind kan worden geïllustreerd aan de hand van aanbevelingen die de Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen in 1896 aan de toenmalige regering kenbaar maakte. De 
maatschappij wilde de ouderlijke macht beperken en de pedagogische verantwoordelijk-
heid van de samenleving vergroten door: de introductie van een leerplichtwet, pedago-
gische steun voor ouders die met verdorven of weerspannige kinderen te maken kregen, 
tuchtscholen en een serie wetswijzigingen waarmee opvoeding op de voorgrond kwam te 
staan en bestraffing op de achtergrond. Een regulerende rol van de overheid, de profes-
sionalisering van het werkveld door de opkomst van de (ortho)pedagogische wetenschap 
en de oprichting van landelijke koepelorganisaties steunden het ontstaan van de jeugd-
hulpverlening, aldus Tilanus. 
In de formulering van de Nederlandse Kinderwet van 1905 is volgens de sociologe Mieke 
Komen (1999) een verband te zien tussen gevaarlijke kinderen en kinderen in gevaar. Jon-
geren met antisociaal of crimineel gedrag en kinderen in lichamelijk of zedelijk gevaar 
waren de doelgroep van deze wet. Bij de beoordeling van de situatie stond niet de ernst 
van de (strafbare) feiten maar het belang van het kind voorop. En bij de beslissing over de 
te nemen maatregelen speelde vooral de kwaliteit van de kinderverzorging en de kwaliteit 
van de ouderlijke opvoeding waaraan het problematisch gedrag van de jongeren werd ge-
relateerd, een rol, aldus Komen. De kinderwetten en daarmee de start van de officiële kin-
derbescherming betekende dat de invloed van de overheid op het gezin steeds meer werd 
aanvaard. Dit resulteerde in een wezenlijke verandering in de verhouding tussen overheid 
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en gezin (Tilanus, 1998, p. 30). De kinderwetten boden de overheid de mogelijkheid om 
in te grijpen in het gezin, wat een inbreuk is op de ouderlijke macht.
In 1928 werd de Nederlandse vereniging tot Bevordering van Consultatiebureaus voor 
Moeilijke Kinderen opgericht en ontstond de eerste ambulante hulpverlening aan jonge-
ren. Dit is de oorsprong van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen, aldus Tilanus 
(1998, p. 33). In datzelfde jaar opende het eerste Medisch Opvoedkundige Bureau zijn 
deuren in Amsterdam (Wubs, 2004, pp. 5-6). De oprichters wilden ontsporing van de 
jeugd voorkomen door onderzoek en behandeling van ‘moeilijke kinderen’. Een multi-
disciplinair team, bestaande uit een psychiater, psycholoog en een psychiatrisch sociaal 
verpleegkundige, bepaalde welke behandelingen geschikt waren. De behandeling zou niet 
alleen gericht zijn op de kinderen maar ook op de ouders. De gedachte hierachter was 
om op deze manier te verhoeden dat een kind door de verkeerde aanpak van zijn ouder 
psychische problemen zou oplopen en in ‘onmaatschappelijkheid’ zou vervallen. Aan het 
eind van de jaren dertig kende Nederland zeven van deze bureaus en vanaf 1945 ging de 
uitbreiding snel, aldus Wubs.
Kortom, overheidsbetrokkenheid met gezinnen heeft een lange geschiedenis en vele ge-
daantes. In Nederland heeft de verzuiling en het centraal stellen van het ouderlijk gezag 
een belangrijke stempel gedrukt op deze ontwikkelingen. Overigens worden niet alle hier-
boven genoemde maatregelen en wetgeving door onderzoekers herkend als gezinsbeleid. 
In de jaren negentig van de twintigste eeuw ontbreekt in de meeste door mij gelezen arti-
kelen en publicaties over gezinsbeleid de aandacht voor de kinderbeschermingswetgeving. 
Toch is dat een duidelijke vorm van overheidsingrijpen in de gezinssituatie die zijn wortels 
heeft in het einde van negentiende eeuw. 

4.3 Sekse en de opbouw van de naoorlogse verzorgingsstaat

Direct na de Tweede Wereldoorlog werden de eerste stappen gezet om een sluitend stelsel 
van sociale voorzieningen voor de gehele beroepsbevolking op te zetten. De dissertatie 
Betwiste zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat van Bussemaker (1993) 
biedt een gedetailleerd overzicht van de relatie tussen ideeën over het gezin en de opbouw 
van de Nederlandse verzorgingsstaat. Het wederopbouwbeleid na de oorlog was gericht 
op het stimuleren van de industrialisatie. Daarnaast benadrukten alle politieke stromin-
gen de betekenis van het gezin voor de samenleving. De beginselprogramma’s van alle 
politieke partijen meldden de bescherming en versterking van het gezin en verwezen naar 
de grote betekenis van het gezin voor individu en maatschappij. ‘Gezinsherstel is volks-
herstel’, een uitspraak van Romme in 1946, was een bondige beschrijving van het politieke 
motto in die tijd.37

Deze eensgezindheid over het belang van het gezin ging echter gepaard met uiteenlopende 
argumenten. De confessionele stromingen legden meer nadruk op een gezond gezinsle-
ven omdat dat de naleving van de gewenste normen zou bevorderen. Zij zagen het gezin 
als kern en als fundamentele en elementaire basiseenheid van het maatschappelijk leven. 
De katholieken beschouwden bijvoorbeeld het huwelijk als onverbrekelijk en als zedelijke 
eenheid en sacrament. In de strijd tegen de zonde benadrukten de Anti-Revolutionairen, 
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naast de zedelijke eenheid van het gezin, het goddelijke karakter ervan. De sociaal-de-
mocraten en liberalen keerden zich weliswaar zelden expliciet af van het confessionele 
gezinsideaal, maar beschouwden het gezin, geïnspireerd door de opkomst van de functio-
nalistische sociologie, meer als een eenheid van maatschappelijke verheffing. 
De grondslag voor de naoorlogse industrialisatiepolitiek en de aanvaarding van een ver-
antwoordelijkheid van de overheid voor het welzijn van haar burgers ligt volgens Bus-
semaker in een gezinsideaal dat ingevuld is vanuit een christelijk zedelijkheidsbeginsel. 
De wederopbouwmoraal met de nadruk op het kerngezin en de angst voor verwildering, 
demoralisering en onmaatschappelijkheid kunnen niet los van elkaar worden gezien. Te-
gelijkertijd zetten de processen zich voort die in het beschavingsoffensief van de vooroor-
logse periode zichtbaar zijn (Bussemaker, 1993, pp. 98-99). 
Een belangrijk onderdeel van het Nederlandse gezinsbeleid was het ideaal van het gezins-
loon dat in 1947 werd gerealiseerd. Het uitgangspunt van het inkomensbeleid was dat niet 
alleen het marktmechanisme en de geleverde prestatie, maar ook de gezinsbehoeften de 
hoogte van loon en uitkeringen bepaalden. De mannelijke kostwinner moest namelijk in 
tijden van voor- en tegenspoed zijn financiële plichten kunnen nakomen (Bussemaker, 
1993, p. 102). Deze kostwinner had een zeer specifiek gezin te onderhouden: de Stichting 
van de Arbeid besloot in 1947 dat het minimumloon van mannen afgestemd moest zijn 
op zijn (toekomstige) gezin, bestaande uit man, vrouw en twee kinderen jonger dan zes-
tien jaar. Elke man, gehuwd of ongehuwd verdiende dit gezinsloon. Vrouwenarbeid werd 
gelijkgesteld met meisjesarbeid, met een honorering van zestig tot tachtig procent van het 
gezinsloon (Cuyvers, de Hoog, & Pott-Buter, 1997, pp. 22-23). 
In de jaren vijftig zagen de meeste politieke partijen geen ruimte voor zelfstandige sociale 
rechten en loonarbeid van gehuwde vrouwen. Het Centrum voor Staatskundige Vorming 
van de Katholieke Volkspartij beschouwde betaalde arbeid van gehuwde vrouwen als een 
bedreiging voor het algemeen welzijn.38 Binnen de PvdA was betaalde arbeid van de ge-
huwde vrouw controversieel. Het rapport De weg naar de Vrijheid (1951) van de Wiardi 
Beckman Stichting meldt: ‘rustig en zakelijk kan thans de mening worden geponeerd dat 
het wenselijk is dat de gehuwde vrouw ook buiten haar gezin arbeid kan verrichten’. Deze 
mening botste echter met partijleden die dit strijdig achtten met hun opvattingen over 
zedelijkheid. De PvdA kwam dan ook niet met concrete voorstellen die betaald werken 
van vrouwen mogelijk moest maken (Bussemaker, 1993, pp. 99-100). Pas in 1975 nam 
Nederland de eerste wet gelijke beloning voor vrouwen aan: in E.E.G. verband was zij de 
hekkensluiter (Cuyvers et al., 1997, pp. 22-23). 
Het dominante gezinsideaal van vlak na de Tweede Wereldoorlog is volgens Bussemaker 
verbonden met een duidelijke en seksespecifieke taakafbakening die verder ging dan een 
seksespecifiek beloningsverschil. Het Nederlandse gezinsbeleid was een seksebeleid want 
materiële voorzieningen, zoals inkomen, kinderbijslag en pensioen waren vooral gericht 
op de mannelijke kostwinner. Zijn taak was een gezinsinkomen te verschaffen: de meeste 
sociale voorzieningen waren gerelateerd aan betaald werk. Gehuwde vrouwen waren mee-
verzekerd via hun werkende man. Haar taak was de huiselijkheid vorm te geven als tegen-
wicht tegen de hardvochtige maatschappij. De immateriële beleidsvoorzieningen, zoals 
gezinsbegeleiding, speciale begeleiding van maatschappelijk onaangepaste gezinnen en 
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consultatiebureaus voor gezin- en opvoedingsproblemen waren vooral gericht op vrou-
wen (Bussemaker, 1993, p. 102).

Na de oorlog werd de opvoedingsvoorlichting gestimuleerd door de subsidies die de rijks-
overheid verstrekte aan diverse initiatieven. De Vereniging Nationaal reizend Museum uit 
1912 en de Vereniging tot bevordering van het Onderwijs in Kinderverzorging en Op-
voeding uit 1919 (zie: 4.2) pakten na de oorlog hun activiteiten weer op (Wubs, 2004, pp. 
6-8). Zij organiseerden cursussen en tentoonstellingen, produceerden brochures en films 
en verzorgden op aanvraag informatie en boekenuitleen. Vanaf halverwege de jaren vijftig 
kregen deze organisaties hogere subsidies van het rijk. Later, in de jaren zeventig, verleg-
den beide organisaties (inmiddels Stichting K&O/Opvoedingsvoorlichting en Stichting 
Spel en Opvoedingsvoorlichting genaamd) hun werkterrein van directe informatiever-
strekking aan ouders naar belangenbehartiging van en serviceverlening aan eerstelijnwer-
kers en vrijwilligers.
Deze naoorlogse verandering is globaal in kaart gebracht door Wubs. Ook zij wijst erop 
dat na de Tweede Wereldoorlog gezin en gezinsopvoeding een belangrijke rol toebedeeld 
kregen in de maatschappelijke wederopbouw. Het Medisch Opvoedkundige Bureau had 
mede daardoor het tij mee: de rijkssubsidie kreeg vanaf 1946 een structureel karakter. 
Twintig jaar later, in 1965, telde Nederland 83 van deze bureaus. Terwijl in theorie de 
bureaus vooral preventie als hoofdtaak hadden, klaagden de teams dat het curatieve werk 
zoveel tijd en energie opslokte dat zij niet aan preventietaken toekwamen. In 1969 maakte 
een rijkssubsidie het aanstellen van speciale preventiewerkers mogelijk en zo kregen onder 
meer de Medisch Opvoedkundige Bureaus en de consultatiebureaus meer ruimte voor 
opvoedingsvoorlichting en oudercursussen (2004, p. 6). 
Bij de Medisch Opvoedkundige Bureaus hadden de oudercursussen meestal de vorm van 
discussiegroepen met een therapeutisch oogmerk. Daarnaast werden in de jaren zeven-
tig gestructureerde opvoedcursussen aangeboden, zowel therapeutisch als preventief van 
aard. Inzichten uit verschillende vormen van psychosociale hulpverlening en psychothera-
pie vormden de basis voor deze cursussen. Al vanaf de jaren zestig breidde deze vorm van 
hulpverlening zich sterk uit. Eén van de bekendste opvoedcursussen is de Gordoncursus 
die aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog steeds wordt gegeven. In deze cursus 
staat het luisteren naar kinderen en het overleg tussen gezinsleden centraal.39 Ook uit al-
lerlei andere hoeken, zoals universitaire vakgroepen psychologie of pedagogiek, buurthui-
zen, en consultatiebureaus kwamen opvoedcursussen, aldus Wubs (2004, pp. 7-8).
De medewerkers van consultatiebureaus herinneren zich de jaren zeventig als een periode 
van verandering. De artsen moesten deskundig worden in zowel lichamelijke als psycho-
logische ontwikkeling. Zij kregen een meer preventieve taak en moesten tijdig problemen 
gaan signaleren. Ook de moedercursussen veranderden doordat er naast medische en ver-
zorgingsinformatie meer aandacht kwam voor opvoedingsvragen. Deze bijeenkomsten 
gingen steeds meer op gespreksgroepen lijken. In de jaren zeventig werd het Groeiboek 
ontwikkeld, met voeding- en opvoedingsadviezen, ontwikkelingsinformatie, een handig 
plastic hoesje erom heen met insteekvakken voor folders en inentingspapieren en van een 
formaat dat makkelijk in een damestas paste. Het Groeiboek verving de Felicitatiebrief die 
de ambtenaar van de burgerlijke stand uitreikte en de folders van het consultatiebureau. 
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Aan het begin van de eenentwintigste eeuw wordt het Groeiboek nog steeds gebruikt, 
aldus Wubs (2004, p. 7). 
Ook het hele assortiment van populaire opvoedingsboeken ging rond de jaren zeventig 
mee in de vernieuwingsstroom. Wubs beschrijft de veranderingen die zich in de visie op 
opvoeding voltrokken. Tussen 1945 en 1970 presenteerden de meeste voorlichters op-
voeding als een taak waarin ouders hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moesten 
waarmaken. Het gezin moest de samenleving opbouwen, kinderen moesten opgroeien 
tot volwassenen die aan specifieke criteria voldeden. Er heerste overeenstemming over de 
wenselijke aanpak en de concrete richtlijnen lieten geen ruimte voor afwijking: wilden de 
ouders succes boeken, dan zouden zij de aanwijzingen van de deskundige ook echt in de 
praktijk moeten brengen. Opvoedingsproblemen waren volgens deze deskundigen meest-
al een teken dat ouders de aanwijzingen niet goed opvolgden. Tijdens de jaren zeventig 
trad een nieuwe generatie deskundigen aan die een inhoudelijke omslag teweegbracht. In 
de nieuwe opvoedingsboeken waren ontplooiing en welbevinden van het kind een doel op 
zich. De individuele relatie tussen ouder en kind kwam centraal te staan in de voorlichting 
en authenticiteit van de opvoeders gold als een belangrijke factor in gelukkig samenleven. 
In de jaren zeventig stonden eerst de idealen van gelukkige en volledig ontplooide ouders 
en kinderen centraal. Deze idealen raakten in de loop der jaren steeds meer verbonden 
met argumenten uit de ontwikkelingspsychologie. De kinderlijke ontwikkeling, en niet de 
opvoedingsdoelen zoals die tussen 1945 en 1970 golden, kreeg na de jaren zeventig de stu-
rende rol in de voorlichting, aldus Wubs. Tussen 1945 en 1970 was binnen de opvoedings-
voorlichting een pedagogisch discourstype van het overdragen van waarden maatgevend. 
Na 1970 was deze rol weggelegd voor een pedagogisch discourstype waarin het stimuleren 
van de ontwikkeling van kinderen centraal staat (2004, pp. 209-222).

Het intensieve toezicht op sommige gezinnen en de motieven daarvoor waren na de oor-
log ook onderhevig aan verandering. De socioloog Frits van Wel (1999) stelt dat het inten-
sieve toezicht op gezinnen teruggaat tot de Eerste Wereldoorlog. Achtereenvolgens werden 
deze gezinnen aangeduid als ontoelaatbaar (1915-1935), sociaal ziek (1935-1950), maat-
schappelijk onaangepast (1955-1965), gedepriveerd/kansarm (1965-1985) en meervoudig 
probleemgezin (1985-heden). De gemeenschappelijke noemer is dat het over gezinnen 
ging waar de hulpverleners amper raad mee wisten: zij vormden de moeilijkste doelgroep 
van de hulpverlening. De diverse benamingen laten onder meer zien dat de invalshoek 
voor betrokkenheid bij problematische gezinnen meerdere malen verschoof. Daarmee 
verschoof ook wie de deskundigheid had voor hulp aan deze gezinnen. 
In de periode 1915-1935 waren de volkshuisvestigingsambtenaren de deskundigen en 
moest verbetering van de woonwijze door middel van woonscholen een oplossing bie-
den voor burenoverlast, uitwoning en huurschuld (1999, p. 24). Deze volkshuisvestings-
benadering maakte in de periode van 1935 tot 1950 plaats voor een benadering vanuit de 
sociale psychiatrie. De levenswijze van sommige gezinnen vormde een bedreiging voor 
het geestelijk welzijn van de bevolking. Zij moesten door maatschappelijke aanpassing 
in geïsoleerde gezinsoorden op het platteland omgevormd worden tot gezonde gezinnen 
(1999, pp. 25-27). In de periode 1950-1965 was er sprake van sociaal-culturele achterblij-
vers: zij moesten zich aanpassen aan de burgerlijke levenswijze en kregen te maken met 
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gezinsmaatschappelijk werk, groep- en wijkwerk, werk dat vanaf 1955 gesubsidieerd werd 
door het Ministerie van Maatschappelijk Werk (1999, pp. 27-31). 
In de periode 1965-1985 waren niet langer de gezinnen het probleem maar de onleef-
baarheid van achterstandsbuurten. In deze periode waren de beleidssociologen en andra-
gologisch gevormde welzijnwerkers de deskundigen. De doelstellingen in deze periode 
varieerden van het verbeteren van de sociaal-culturele infrastructuur tot radicale maat-
schappijveranderingen. Het opbouwwerk had een spilfunctie in het algemene welzijnsbe-
leid (1999, pp. 31-33). Midden jaren tachtig kon in tegenstelling tot de periode daarvoor 
weer openlijk over hulp aan meervoudige probleemgezinnen worden gesproken zonder 
beschuldigd te worden van bevoogding of stigmatisering. De gezinnen zijn het probleem 
en eind jaren negentig zijn de gezinspedagogen de deskundigen, aldus Van Wel (1999,  
pp. 34-39). 

4.4 Het Nederlandse emancipatiebeleid

In de naoorlogse periode speelde het idee van het kostwinnergezin een centrale rol in het 
inkomensbeleid en de organisatie van de verzorgingsstaat. Nederland realiseerde als één 
van de weinige landen daadwerkelijk het ideaal van het kostwinnergezin voor de gehele 
bevolking. In de jaren vijftig en zestig was deze kostwinner een man en hadden weinig 
getrouwde vrouwen een betaalde baan (Plantenga, 1993). Echter, deze verdeling van ar-
beid en zorg schiep bij veel vrouwen een gevoel van onbehagen (Smit, 1967). Dit onbe-
hagen mondde in de jaren zestig en zeventig uit in de zogenoemde tweede feministische 
golf. Vanuit deze hoek kwam veel kritiek op het kostwinner-zorggeefstermodel en werden 
diverse ideeën voor verandering aangedragen. Zo werden pleidooien gehouden voor be-
ter onderwijs voor vrouwen, gelijke beloning, individualisering van inkomensregelingen, 
veranderen van de huwelijkswetgeving, recht op geboorteplanning, meer carrièremoge-
lijkheden voor vrouwen, invoering van een vijfurige werkdag en een herverdeling van de 
zorg tussen de seksen (Bruyn-Hundt, 1988, Smit, 1984). Maar ook vroegen de feministes 
aandacht voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, voor legale abortussen en goede 
en veilige voorbehoedsmiddelen. Er verschenen zwartboeken over de behandeling van 
vrouwen door gynaecologen en werden diverse zelfhulpgroepen opgericht (Maassen van 
den Brink & Tijdens, 1994, Meijer, 1996). 
Vanaf 1974 ontwikkelde de Nederlandse overheid een zelfstandig emancipatiebeleid. Een 
beschrijving van de ontwikkeling van het emancipatiebeleid van de centrale overheid tot 
midden jaren tachtig is te vinden in Emancipatie ten halve geregeld. Continuïteit en inen-
ging in het emancipatiebeleid (Keuzenkamp & Teunissen, 1990, pp. 3-7). Het kabinet-Den 
Uyl (PvdA, KVP, ARP, PPR, D’66) stelde in 1974 een Emancipatiecommissie in, die twee 
jaar later de basis voor het Nederlandse emancipatiebeleid vastlegde in Aanzet tot een Vijf-
jarenplan (1976). Directe aanleiding voor het Nederlandse emancipatiebeleid was het Jaar 
van de Vrouw van de Verenigde Naties in 1975. 
Het eerste centrale beleidsstuk Emancipatie, proces van verandering en groei verscheen in 
1977. Het belangrijkste uitgangspunt in deze nota is: ‘het scheppen van voorwaarden voor, 
en het zo nodig stimuleren van veranderingsprocessen gericht op een grotere vrijheid van 
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keuze voor vrouwen en mannen om alleen of samen met anderen vorm en inhoud aan hun 
leven te geven’. Dit uitgangspunt wordt uitgewerkt in drie hoofddoelstellingen. De eerste 
is het doorbreken van de rolbeperkingen voor vrouwen en mannen. Nummer twee is het 
inhalen van achterstanden bij vrouwen in rechten, onderwijsniveau en maatschappelijke 
participatie en bij mannen in participatie in de persoonlijke levenssfeer. De derde en laat-
ste doelstelling is bij vrouwen en mannen de waardering bevorderen van eigenschappen 
en activiteiten die traditioneel aan het vrouw-zijn gekoppeld worden (1990, p. 3).
Het bevorderen van de emancipatie kreeg hoge prioriteit in het regeringsbeleid. Deze be-
slissing werd mede ingeven door de voorspellingen van het WRR-rapport De emancipatie 
van de vrouw: zonder actief emancipatiebeleid zou de positie van vrouwen in het jaar 2000 
eerder verslechterd dan verbeterd zijn. De Emancipatiecommissie zag het emancipatiebe-
leid als deel van het totale regeringsbeleid. Alle departementen hadden ermee te maken en 
bovendien moest het emancipatiedoel opgenomen zijn in de afwegingen van prioriteiten 
in het regeringsbeleid. Wetgeving, bestuur en voorlichting waren de instrumenten van 
het emancipatiebeleid. Beleidsvoornemens hadden betrekking op vrouwen en openbaar 
bestuur, arbeid en inkomen, overheidspersoneelsbeleid, onderwijs, volwasseneneducatie, 
emancipatiewerk, gezondheidszorg, kinderopvangvoorzieningen en internationale sa-
menwerking (1990, p. 4). 
Het duurde een paar jaar voordat het emancipatiebeleid organisatorisch een eigen plek 
kreeg. Het emancipatiebeleid werd in 1974 ondergebracht bij de afdeling Algemeen Ge-
zinsbeleid en verhuisde in 1976 naar Algemene Maatschappelijke Ontwikkeling. Beide 
vielen onder het directoraat-generaal Maatschappelijke Ontwikkeling van het Ministe-
rie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. Het kabinet-van Agt (1977-1981) 
benoemde de eerste staatssecretaris voor Emancipatie en deze kreeg een eigen directie 
binnen het hiervoor genoemde directoraat-generaal. Vanaf 1981, tijdens het kortstondige 
tweede kabinet-van Agt (CDA, PvdA, D’66) verhuisde het emancipatiebeleid naar het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze verhuizing werd ingegeven door 
een veranderde visie op emancipatiebeleid. In de woorden van toenmalige staatssecretaris 
Emancipatie D’Ancona (PvdA):

Bij emancipatiebeleid gaat het niet alleen om een mentaliteitsverandering en be-
wustwording, maar ook om een eerlijke verdeling van arbeid binnens- en buitens-
huis, om de her- en bijscholing, het bezetten van maatschappelijke posities door 
vrouwen en economische zelfstandigheid (1990, pp. 5-6). 

In 1985 werd deze nieuwe visie vastgelegd in het Beleidsplan Emancipatie. Het eerste ka-
binet-Lubbers (1982-1986, CDA,VVD) koos als hoofddoelstelling van het emancipatie-
beleid: 

het bevorderen van de ontwikkeling van de huidige maatschappij, waarin het sekse-
verschil nog in zo grote mate is geïnstitutionaliseerd naar een pluriforme maatschap-
pij waarin ieder ongeacht sekse of burgerlijke staat de mogelijkheid heeft een zelf-
standig bestaan te verwerven en waarin vrouwen en mannen gelijke rechten, kansen, 
vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden kunnen realiseren (1990, p. 7). 
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Wat opvalt in deze doelstelling is dat de belangrijk richtinggevende waarden zijn uitge-
breid. De toelichting meldt dat er sprake is van een ongelijke machtsverhouding tussen 
mannen en vrouwen. De afhankelijke positie van vrouwen kan alleen doorbroken worden 
door een grotere zelfstandigheid te creëren. Daarvoor is het essentieel dat iedere volwas-
sene in staat is te voorzien in eigen onderhoud en voor zichzelf kan zorgen (1990, pp. 6-7). 
Deze hoofddoelstelling is in de onderzochte periode niet veranderd. 
De hoofddoelstelling wordt verder uitgewerkt in drie subdoelstellingen. De eerste is het 
verzekeren van gelijke rechten voor mannen en vrouwen. De tweede het bereiken van 
structurele veranderingen waardoor sekseverschil niet langer één van de pijlers van de 
maatschappelijke organisatie vormt. De laatste is het doorbreken van de beeldvorming 
in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. De belangrijkste beleidsinstrumenten 
zijn: wetgeving, positieve actie, voorlichting, onderzoek en subsidie, aldus Keuzenkamp 
en Teunissen (1990, p. 7). 

4.5 Algemeen gezinsbeleid in 1978 

Zoals ik al aan het begin van dit hoofdstuk schreef, is gezinsbeleid na de jaren vijftig geen 
reguliere term. In 1978 verscheen de publicatie Algemeen gezinsbeleid in Nederland. Deze 
publicatie is geen Kamerstuk dat naar de Tweede Kamer is verstuurd. Het is een ‘Fact 
Sheet’ van het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en 
is opgesteld door de afdeling Algemeen Gezinsbeleid van dit ministerie. Deze afdeling 
beheerde een groeiende maatschappelijke sector met onder meer de volgende aandachts-
velden: gezinsverzorging, bejaardenhulp, maatschappelijk werk en jongeren (Cuyvers et 
al., 1997, p. 30). Volgens de publicatie diende de afdeling de veranderingen op het ter-
rein van huwelijk en gezin nauwlettend te volgen, met als doel de bestaande vormen van 
dienstverlening die de overheid bood te toetsen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. 
Als voorbeelden worden genoemd: de nieuwe echtscheidingswet, de arbeidspositie van de 
gehuwde vrouw, de gezinsconsumptie en gezinseconomische vraagstukken, de opvoeding 
van het jonge kind, het werk in de kindercentra en de voorlichting aan het gezin.40 In deze 
paragraaf analyseer ik deze publicatie en we zullen zien dat de betekenis veranderde van 
het kostwinnergezin zoals dat de familiewetgeving vanaf begin twintigste eeuw heeft be-
paald. Op verschillende punten is de spanning tussen de traditionele visie van de overheid 
op het kostwinnergezin en het streven naar gelijke rechten van mannen en vrouwen dui-
delijk zichtbaar in de publicatie. Daarnaast is in deze publicatie ook een spanning tussen 
een betrokken en terughoudende overheid aanwijsbaar. 
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4.5.1 Individu versus gezin binnen gezinsbeleid

De publicatie omschrijft gezinsbeleid als: 

de behartiging van de belangen van het individu vanuit de concrete invalshoek van 
het gezin. Allerlei vraagstukken zoals bijvoorbeeld op financieel-, gezondheids- en 
werkgelegenheidsgebied plaatst men als het ware tegen de achtergrond van een 
samenlevingsvorm als die van het gezin.41 

Het belang van dit beleid werd empirisch onderbouwd met de mededeling dat het gezin 
de meest aangetroffen samenlevingsvorm was.42

Deze omschrijving van gezinsbeleid is interessant omdat het de spanning toont van een 
nieuw individualistisch ideaal dat is ingebed in het oude, nog steeds dominante gezinsi-
deaal. Deze spanning is ook zichtbaar daar waar de publicatie alleenstaanden met achter-
standen als knelpunt van het gezinsbeleid benoemt. Deze groep werd steeds groter maar 
zij werd in het ‘maatschappelijk verkeer’ (belastingheffing, sociale verzekeringen, huis-
vesting, maatschappelijke dienstverlening, juridische regelingen) geconfronteerd met een 
‘gezinsnorm’. Doel van het beleid werd nu om allerlei voorzieningen voor gehuwden en 
ongehuwden gelijk te stellen.43 Opvallend is dat bepaalde oplossingen voor een empirisch 
veranderde situatie nog niet bespreekbaar waren. Zo is te lezen dat gezin- en familiewetge-
ving eigenlijk ook niet meer voldoet. Maar dit wordt niet gevolgd door een pleidooi deze 
wetgeving te veranderen. De oplossing wordt gezocht in voorlichting aan mensen over de 
gevolgen van hun alternatieve keuze. 

4.5.2 Betrokkenheid en terughoudendheid binnen gezinsbeleid

Niet alleen een nieuw individualistisch ideaal ingebed in het oude, dominante gezinside-
aal, maar ook de genoemde spanning tussen een betrokken en terughoudende overheid 
bij het gezin (zie: 4.2) is aanwijsbaar in Algemeen gezinsbeleid in Nederland. Zo ‘dient de 
overheid voorzichtig en op de juiste wijze te handelen’.44 

Nederland kent (…) geen directe overheidsbemoeienis met het gezin. Het zoeken 
naar oplossingen voor gezinsproblemen valt toe aan het particulier initiatief, dat 
gestalte krijgt in een aantal landelijke raden, commissies en stichtingen, al dan niet 
op levensbeschouwelijke basis.45 

Grondslag voor het indirecte gezinsbeleid is ‘de vrije en autonome plaats die het gezin, de 
opvoeding en het onderwijs in de wetgeving hebben’.46

Dit verzuilde, indirecte gezinsbeleid maakte veel gebruik van voorlichting als beleids-
strategie. De publicatie besteedt aandacht aan consumenten- en opvoedingsvoorlichting, 
want het gezin werd ook beschouwd als kleine consumptie-eenheid. Het doel van de con-
sumentenvoorlichting was ‘…aan de ene kant, het gezin als de grootste consument mon-
dig maken op de consumentenmarkt en het, aan de andere kant, leren tijd, energie en 
goederen doelmatig te besteden’.47 Deze voorlichting paste in de Nederlandse naoorlogse 

Hoofdstuk 4 Gezinsbeleid in historisch perspectief



Ontheemd ouderschap86

traditie ‘de mensen te leren hoe men met een karig loon in de eerste levensbehoeften 
moest voorzien’.48 Verderop in de publicatie blijkt uit minder sekseneutraal taalgebruik dat 
het vooral huisvrouwen zijn die worden voorgelicht. 

Het uitgangspunt is dat de consument, en vooral de huisvrouw door een zo objec-
tief mogelijke voorlichting in staat moet worden gesteld, om – binnen de gegeven 
financiële armslag – de behoefte aan goederen en diensten onbevooroordeeld naar 
waarde en functie te overzien en te dekken.49 

Voorlichting over consumptie en opvoeding werd als oplossing ingezet voor het span-
ningsveld tussen directe overheidsbetrokkenheid met het gezin en wenselijke terughou-
dendheid van de overheid. Dit was mogelijk omdat de Nederlandse overheid al een traditie 
had om haar gezinsbeleid uit te besteden aan het verzuilde middenveld. ‘Op dit punt geeft 
de overheid overigens gewoonlijk niet zelf en rechtstreeks informatie, maar stelt bepaalde 
instanties financieel in staat dergelijk voorlichtingspakketten samen te stellen en aan de 
bevolking uit te delen.’50 
Deze voorlichting over opvoeding was onder meer in handen van de gesubsidieerde stich-
ting Kinderverzorging en Opvoeding/Opvoedingsvoorlichting. Opvallend is de melding 
in de publicatie dat vanaf 1976 de werkwijze is veranderd. In plaats van landelijke cursus-
sen onder leiding van deskundigen ging de stichting groep- en individuele voorlichting 
geven aangevuld met de taak om hiaten in bestaande voorzieningen te signaleren. Bij op-
voedingsvoorlichting werd gewerkt vanuit de opstelling: ‘dat opvoeden erg veel te maken 
heeft met het functioneren van de opvoeders zelf en dat men veel kan leren van gesprek-
ken op gelijke basis met anderen, die persoonlijk of professioneel betrokken zijn bij het 
opvoedingsproces’.51 
In de jaren zeventig en tachtig had de inhoud van het oude indirecte gezinsbeleid zoals ge-
zinsverzorging, het maatschappelijk werk en jongerenwerk te maken met een fundamen-
tele kritiek op de disciplinerende overheidsbetrokkenheid met gezinnen (Wel van, 1999, 
p. 33). De socioloog Jan Willem Duijvendak (1997, 1999) heeft deze kritiek onderzocht 
door de verhouding tussen de idealen van maakbaarheid en zelfontplooiing te analyse-
ren. Volgens zijn bevindingen heeft zelfontplooiing verschillende betekenissen gekregen 
in de naoorlogse periode. Tot het midden van de jaren zestig betekende zelfontplooiing 
menswording met behulp en onder leiding van instituties. Het ging over ‘de mens in de 
wereld’, ‘de mens in zijn verhoudingen’ en ‘de ontmoeting van de medemens’. Midden 
jaren zestig verschoof de betekenis naar zelfontplooiing van het autonome individu. De 
samenleving verdween daarmee als richtinggevend kader.52 Het autonome en authentieke 
individu werd de maatstaf: de maatschappij moest aan deze individuele ontplooiing wor-
den aangepast in plaats van andersom. Het verband tussen zelfontplooiing en maakbaar-
heid werd dus omgekeerd. Deze maakbaarheid van de samenleving en het individu bleken 
in de jaren zeventig en tachtig echter een moeizaam ideaal. De fundamentele kritiek op de 
disciplinerende overheid had de gevoeligheid voor politiek van bovenaf, oftewel paterna-
listische politiek in de jaren zestig enorm doen toenemen, aldus Duijvendak. 
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4.6 Verborgen en gefragmenteerd gezinsbeleid

De Nederlandse overheid kent uiteenlopende vormen van betrokkenheid bij gezinnen, 
maar noemt dit anders. Kok kon tijdens het parlementaire debat dan ook rustig de bespre-
kingen van de begroting van financiën, jeugdbeleid, emancipatie, ouderenbeleid, sociale 
zaken en werkgelegenheid naar voren schuiven als momenten waar gezinsbeleid aan de 
orde kan komen.53 Deze situatie wordt ook wel beschreven als impliciet gezinsbeleid (zie 
bijvoorbeeld: Cuyvers et al., 1997). Ik gebruik voor de beschrijving van deze situatie liever 
de typering: verborgen en gefragmenteerd gezinsbeleid. Deze term dekt de lading van de 
situatie midden jaren negentig beter. 
Gezinsbeleid is op dat moment verborgen, want de term ontbreekt. Verder is er op de 
departementen ook geen afdeling meer die verantwoordelijkheid draagt voor het gezins-
beleid. In de jaren zeventig werden de verschillende taken van de afdeling Algemeen Ge-
zinsbeleid binnen het toenmalige Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk overgedragen aan andere ministeries. Hierboven is al beschreven dat vanaf 1981 het 
emancipatiebeleid uiteindelijk werd ondergebracht bij het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid; dit gold ook voor bijstandszaken. De gezinszorg en bejaardenzorg 
verhuisden naar het Ministerie van Volksgezondheid. Het consumentenbeleid werd ver-
plaatst naar het Ministerie van Economische Zaken en de jeugdhulpverlening en jeugd- en 
vormingswerk vormden een nieuwe directie Jeugdbeleid van het Ministerie van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur (Cuyvers et al., 1997, pp. 30-31). Het is dan ook onduidelijk 
wat precies onder gezinsbeleid zou kunnen vallen, midden jaren negentig. 
De verborgenheid van het gezinsbeleid werkt op verschillende manieren fragmentatie in 
de hand. Verschillende ministeries besteden aandacht aan diverse deelaspecten van het 
gezinsleven. Midden jaren negentig is onduidelijk welk beleid invloed heeft op het gezin, 
wat die invloed is en wat de eventuele samenhang is tussen de verschillende beleidsini-
tiatieven. Deze fragmentatie komt onder meer naar voren in het spanningsveld tussen 
individu en gezin. In het emancipatiebeleid, het inkomensbeleid, het belastingstelsel en de 
familiewetgeving is een spanning aanwezig tussen beleid dat het kostwinnergezin onder-
steunt en beleid dat het individu als uitgangspunt neemt (Bussemaker, 1993, Bussemaker 
& Bleijenbergh, 1997, Bussemaker, van Drenth, Knijn, & Plantenga, 1999, Cuyvers et al., 
1997, Kuijsten & Schulze, 1997, p. 261). 
Deze fragmentatie is al eerder zichtbaar in de keuze voor indirecte overheidsbetrokken-
heid met het gezin midden jaren zeventig. Het particuliere initiatief, al dan niet op levens-
beschouwelijke basis, mag oplossingen zoeken voor gezinsproblemen. De verzuiling heeft 
in die jaren zijn sporen nagelaten in de organisatie en de uitwerking van de betrokkenheid 
bij gezinnen. Tevens komt zo de terughoudendheid van de overheid tot uitdrukking want 
‘de vrije en autonome plaats die het gezin, de opvoeding en het onderwijs in de wetgeving 
hebben’ vormen de grondslagen van het indirecte gezinsbeleid. Kortom, het spannings-
veld tussen betrokkenheid en terughoudendheid wordt midden jaren zeventig binnen het 
indirecte gezinsbeleid via een verzuild middenveld opgelost. Het verzuilde particuliere 
initiatief krijgt daarmee alle ruimte om een eigen invulling te geven aan de vrijheid van 
gezin, opvoeding en onderwijs. 

Hoofdstuk 4 Gezinsbeleid in historisch perspectief



Ontheemd ouderschap88

Eén van die initiatieven is de voorlichting over opvoeding. In paragraaf 4.2 heb ik Veld-
kamp aangehaald. Zijn onderzoek maakt zichtbaar dat de Nederlandse overheid ouders 
beschouwt als de eerstverantwoordelijken voor de opvoeding. Zij hebben een grote vrij-
heid om naar eigen inzicht vorm te geven aan deze verantwoordelijkheid. Een wettelijk 
recht op opvoedingsondersteuning ontbreekt en de voorzieningen hebben geen wettelijke 
verplichting om ouders hulp te bieden (Veldkamp, 2001, pp. 29-30). Initiatieven op dit ge-
bied komen van particulieren en dit gebeurde al in de vooroorlogse periode. Na de Tweede 
Wereldoorlog gaf de overheid subsidies aan een aantal daarvan. Tijdens de beschreven pe-
riodes veranderde de opvoedingsvoorlichting van inhoud en visie. In de inleiding verwees 
ik naar Bakker (1993, pp. 142-143). Zij plaatst de ontwikkeling van opvoedingsondersteu-
ning binnen een veranderende visie op wat effectieve voorlichting is. De deskundigheid 
van ouders werd in de jaren zestig steeds meer erkend en dit beïnvloedde de werkwijze. 
Wubs (2004) wijst ook op deze verschuiving in deskundigheid, de mening en ervaring 
van ouders werden veel serieuzer genomen in voorlichtingsboeken, met als gevolg dat 
de inhoud van opvoedingsboeken grondig werd aangepast. De belangrijkste verandering 
vond plaats in de jaren zeventig, toen de ouder-kindrelatie een waarde op zichzelf werd. 
Daarnaast raakten opvoedingsdoelen meer en meer op de achtergrond ten gunste van 
de zelfontplooiing van het autonome individu. Een pedagogisch discourstype waarin het 
stimuleren van de ontwikkeling van kinderen centraal staat, werd maatgevend binnen 
opvoedingsvoorlichting, aldus Wubs (2004, pp. 209-222). Deze ontwikkeling waarin het 
individu en niet de maatschappij centraal komt te staan, stond niet op zichzelf; zelfont-
plooiing werd een door velen gedragen maatschappelijk ideaal, aldus de sociologe Ton-
kens (1999). Dit ideaal ging in de jaren zestig en zeventig gepaard met forse kritiek op de 
paternalistische overheid (Duijvendak, 1999). Deze kritiek verhinderde niet dat opvoe-
dingsvoorlichting zich in de jaren tachtig ontwikkelde tot opvoedingsondersteuning. In 
het volgende hoofdstuk blijkt dat opvoedingsondersteuning midden jaren negentig werd 
erkend en herkend als gezinsbeleid.
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5

Opvoedingsondersteuning en strijd om gezinsbeleid 
Nederlandse gezinspolitiek midden jaren negentig 

5.1 Een pleidooi voor modern gezinsbeleid

Gezinsbeleid werd midden jaren negentig kort onderwerp van publiek debat. Heerma, 
fractievoorzitter van het CDA dat destijds in de oppositiebanken zat, hield september 1995 
in de Tweede Kamer een pleidooi voor modern gezinsbeleid. Hij sprak in een expliciet 
normatief exposé tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over een samenhangend 
gezinsbeleid en bepleitte een minister van familiezaken die ‘alle regeringsplannen beoor-
deelt op de vraag in hoeverre zij het optimaal functioneren van het gezinsleven bevorde-
ren’.54 Naar aanleiding van dit pleidooi ontstonden in de media, binnen sommige politieke 
partijen en in het parlement debatten over het belang van gezin en gezinsbeleid. In deze 
discussies werden uiteenlopende betekennissen toegekend aan het verschijnsel gezin en 
gezinsbeleid. Deze betekenissen zijn het onderwerp van dit hoofdstuk. 
Eerst besteed ik in paragraaf 5.2 aandacht aan het mediadebat over het belang van gezin 
en gezinsbeleid. Na Heerma’s bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen werd 
‘het gezin’ nieuws en onderwerp van een spontaan nationaal debat in verschillende media. 
Op de voorpagina’s, in hoofdartikelen en aparte bijlagen, in interviews en op opiniepa-
gina’s, … het onderwerp kwam op allerlei plaatsen ter sprake. Politici, wetenschappers, 
deskundigen, ouders en anderen gaven hun mening over het reilen en zeilen van gezinnen. 
De pedagogen Saskia Grotenhuis en Anne Kampstra (1997) analyseerden alle artikelen die 
een jaar na Heerma’s pleidooi in dag- en weekbladen verschenen. Ik geef een beschrijving 
van dit mediadebat omdat de discussies die werden gevoerd in de media en in het par-
lement elkaar beïnvloedden. Uitspraken van politici over gezin en gezinsbeleid werden 
breed uitgemeten en artikelen in de media waren weer aanleiding voor kamervragen. 
Vervolgens komen de visies van politieke partijen op gezinsbeleid aan bod. De meeste 
politieke partijen, zelfs het CDA, hadden op het moment dat Heerma het parlementaire 
debat over gezin en gezinsbeleid aanzwengelde geen idee wat daaronder zou kunnen wor-
den verstaan. Sommige partijen ontwikkelden in het midden van de jaren negentig een 
visie op gezin en gezinsbeleid, andere niet. Paragraaf 5.3 heeft de standpunten van diverse 
politieke partijen midden jaren negentig als onderwerp. 
De beschrijvingen van het debat in de media en in de politiek schetsen de context van 
het debat in het parlement. Debat is overigens misschien wel een te groot woord om de 
vaak korte woordenwisselingen te beschrijven. Eigenlijk waren de momenten waarop in 
het Nederlandse parlement het gezin en gezinsbeleid ter sprake kwamen vooral ‘gestolen’ 
momenten. Kort, bijna tussen neus en lippen door, stipten parlementariërs of leden van 
het kabinet het even aan. Het enige moment dat gezin en gezinsbeleid in het parlementaire 
debat eigen tijd en ruimte kreeg, was naar aanleiding van het verschijnen van de Paarse 
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beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin in september 1996.55 De 
eerste Paarse regering koos in deze beleidsbrief voor het behoud van de bestaande situatie 
waarin wel sprake is van beleid dat de positie van gezinnen beïnvloedt, maar waarin de 
term gezinsbeleid ontbreekt. Na de bespreking van deze beleidsbrief verdwenen de termen 
gezin en gezinsbeleid min of meer wat tijdens de Paarse regeringsperiode het einde bete-
kende van de parlementaire discussie over gezinsbeleid.56 
Ondanks dat de discussie in gestolen momenten plaatsvond, noem ik het verschijnsel een 
parlementair debat. De oppositiepartij CDA probeerde een onderwerp op de politieke 
agenda te krijgen. De deelnemers aan het parlementaire debat pasten allerlei strategieën 
toe. Ik beschrijf in paragraaf 5.4 drie van die discursieve strategieën: gezinsbeleid op de 
agenda zetten, problematiseren van het onderwerp en herdefiniëren van bestaand beleid. 
Vervolgens laat ik zien waarom het parlementaire debat in de door mij onderzochte pe-
riode niet heeft geleid tot de ontwikkeling van openlijk gezinsbeleid. Zoals hierboven is 
genoemd, koos het eerste Paarse kabinet voor behoud van het bestaande, verborgen en 
gefragmenteerde gezinsbeleid. 
De betekenis van de term ‘gezin’ veranderde tijdens het parlementaire debat (5.5). Er wer-
den aanzetten gegeven voor een nieuwe beleidsdefinitie waarin het gezin wordt gedefini-
eerd aan de hand van de opvoedpraktijk. Deze nieuwe beleidsdefinitie krijgt uiteindelijk 
vorm in de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin. Het kabinet 
omschrijft in deze beleidsbrief het gezin als ‘elk leefverband van één of meer volwasse-
nen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of meer 
kinderen’.57 Dit hoofdstuk toont dat politieke partijen al consensus bereiken over deze 
beschrijving van het gezin. De nieuwe definitie en de beleidsbrief worden in het volgende 
hoofdstuk geanalyseerd. 
In het parlementaire debat werd onder meer opvoedingsondersteuning naar voren ge-
schoven als voorbeeld van gezinsbeleid. Dat juist deze beleidsontwikkeling als voorbeeld 
werd genoemd, was niet het gevolg van de politieke inzet van het CDA. De ontwikke-
ling van opvoedingsondersteuning was onderdeel van het Paarse kabinetsbeleid. In para-
graaf 5.6 betoog ik dat de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin 
fragmenten bevat van vier beleidsverhalen over opvoedingsondersteuning: het ontplooi-
ingsverhaal, het gelijke kansenverhaal, het preventieverhaal en het controleverhaal. Deze 
beleidsverhalen presenteer ik uitgebreid in latere hoofdstukken. In dit hoofdstuk beperk 
ik mij tot vier korte schetsen. Tenslotte concludeer ik dat er een betekenisverandering 
is opgetreden in het verborgen en gefragmenteerde Nederlandse gezinsbeleid (5.7). Het 
parlementaire debat heeft geresulteerd in een consensus over een nieuwe beleidsdefinitie 
van ‘het’ gezin die het mogelijk maakte om opvoedingsondersteuning te bestempelen als 
gezinsbeleid. De strijd om gezinsbeleid mondt uit in de erkenning dat opvoedingsonder-
steuning een voorbeeld is van Nederlands gezinsbeleid. 

5.2 Het mediadebat over gezin en gezinsbeleid

Midden jaren negentig hadden de media in Nederland ongekende aandacht voor het gezin 
(Grotenhuis & Kampstra, 1997). Na Heerma’s bijdrage over een samenhangend gezinsbe-
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leid, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september 1995, verscheen het gezin 
als thema op voorpagina’s, in ingezonden stukken en in speciale bijlagen. Zo verschenen 
in oktober 1995 in de landelijke dag- en weekbladpers ruim zestig artikelen over het gezin 
(1997, p. 52). Dit was niet gebeurd in 1994, het Jaar van het Gezin, uitgeroepen door de 
Verenigde Naties (1997, p. 51), ondanks de opdracht aan het Nationaal Comité om een 
publiek debat op gang te brengen over ‘de wijze waarop in onze postmoderne samenle-
ving mensen tegen een institutie als het ‘gezin’ aankijken’ (Eindverslag. Nationaal comité 
voor het Internationaal Jaar van het Gezin, 1995, p. 5). Grotenhuis en Kampstra (1997) 
onderzochten op welke manier het gezin van verguisd thema promoveerde tot onderwerp 
van ‘nationaal debat’ in de media. In eerste instantie werd Heerma’s gezinspleidooi in de 
media ontvangen als de langverwachte aanval op het eerste Paarse kabinet. Verschillende 
vraagtekens werden gezet: wilde Heerma een gezinsdebat of oppositie voeren?, welk gezin 
en welk gezinsbeleid wilde het CDA steunen? De partij kreeg steeds vragen voorgelegd 
over de vorm en inhoud van een gezinsbeleid. Al snel bleken meerdere mensen zich in 
deze discussie te mengen. Naast politici droegen wetenschappers, deskundigen en ouders 
hun mening uit over de toestand en het belang van het gezin. Grotenhuis en Kampstra 
besteden bij hun analyse onder meer aandacht aan de betekenissen en waarden die aan 
het gezin werden toegekend. 
De discussie over ‘het gebrek aan opvoeding’ is volgens Grotenhuis en Kampstra (1997, 
p. 56) een centraal thema in het mediadebat en heeft als tegenhanger de vraag of al die 
moderne aandacht voor het kind wel zo goed is. De vragen of de moderne ouder zijn of 
haar plichten verzaakt of daarin juist te ver is doorgeschoten, en of de moderne ouder 
het kind de noodzakelijke geachte warmte geeft of kan geven, krijgen veel aandacht. Deze 
bezorgdheid over het gebrek aan opvoeding wordt met cijfers en argumenten ontkracht 
door pedagogen, sociologen, economen en demografen. Volgens hen gaat ‘het goed met 
het gezin’. Cijfers laten immers zien dat het met ongeveer 80 tot 90 procent van de gezin-
nen ‘gewoon’ goed gaat. In de media klinken dus zowel het-gaat-slecht- als het-gaat-goed-
boodschappen. Grotenhuis en Kampstra (1997, p. 57) vinden het opvallend dat juist de 
het-gaat-goed-boodschappen gepaard gaan met een krachtig pleidooi voor een actiever en 
vooral samenhangend gezinsbeleid. Deze steun van de schrijvers of geïnterviewden is het 
gevolg van de constatering dat het eerder ondanks dan dankzij de overheid goed gaat met 
het Nederlandse gezin. Betrokkenheid van de overheid bij opvoedpraktijken in de vorm 
van voorwaarden scheppen wordt als wenselijk beschreven. Ouders moeten tijd en geld 
krijgen om hun kind op te voeden. Vertaald naar beleidsontwikkeling betekent dit dat de 
overheid onder meer werk zou moeten maken van het emancipatiebeleid.
Daarnaast signaleren Grotenhuis en Kampstra (1997, p. 60) een ambivalent appel voor 
meer overheidsbetrokkenheid. Enerzijds wordt de boodschap uitgedragen dat de overheid 
voorwaarden moet scheppen: kinderopvang, financiële middelen en betere arbeidsvoor-
waarden, zodat ouders geld en vooral tijd krijgen om kinderen op te voeden. Anderzijds 
wordt op de overheid een beroep gedaan om ouders op hun plichten te wijzen. Toch wil 
niemand de overheid als opvoeder, hoe graag men ook een beter beleid wil. In de plei-
dooien voor een gezinsbeleid krijgen vooral bekende terreinen zoals financiële steun en 
onderwijs nadruk. De overheid heeft een preventieve taak, vinden velen, maar een be-

Hoofdstuk 5 Opvoedingsondersteuning en strijd om gezinsbeleid
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schrijving van hoe die er concreet uitziet, laten de deelnemers in het mediadebat meestal 
achterwege, aldus Grotenhuis en Kampstra.58

In het mediadebat werd niet expliciet over definities gesproken maar in de diverse bijdra-
gen komen wel impliciete beelden van een gezin naar voren. Het gezinsdebat in de media 
is in de ogen van Grotenhuis en Kampstra (1997, p. 59) een groot appèl aan ouders zich 
meer rekenschap te geven van hun belangrijkste taak: het opvoeden. Alle niet-opvoedende 
taken en bezigheden worden voornamelijk opgevat als een ondermijning van het ‘har-
monieuze’ gezin. Over de kinderopvang wordt bijvoorbeeld vaak argwanend gesproken 
als ‘gezinsvervangende’ opvoeding. Opvoeden wordt door schrijvers en geïnterviewden 
als de belangrijkste gezinspraktijk gezien en door hen gepresenteerd als een van de maat-
schappij afgescheiden praktijk. In het mediadebat komt het gezin nauwelijks naar voren 
als een samenlevingsvorm van diverse personen met verschillende belangen, interessen en 
behoeften, als ‘vrijplaats’ waar men kan bijkomen van werk en school, of als consumptie-
eenheid. In de diverse bijdragen in de media ontbreekt een analyse van de feitelijke gezins-
situaties en de samenhang tussen de verschillende dagelijkse praktijken waarin kinderen 
worden opgevoed. Praten over het opvoeden is grotendeels gevangen in een moraliserend 
discours over ‘het belang van het kind’ en over opvoedingsidealen waaraan de bestaande 
opvoedingssituaties worden afgemeten, aldus Grotenhuis en Kampstra (1997, p. 60).

5.3 Politieke partijen over gezinsbeleid midden jaren negentig 

Voor het debat midden jaren negentig gebruikten de meeste politieke partijen de term ge-
zinsbeleid niet. Alleen de GPV-fractie had een visie op papier staan en de PvdA beschikte 
over een discussiestuk over moderne gezinnen, maar dit had weinig invloed op de partij-
politiek. Het parlementaire debat had tot gevolg dat ook andere partijen, met name de an-
dere christelijke, hun visie op papier gingen zetten. Aan de hand van een eigen analyse van 
partijpublicaties die expliciet gezinsbeleid benoemden, geef ik een overzicht van de wijze 
waarop gezin en gezinsbeleid aandacht kregen binnen de diverse politieke partijen. Daar-
naast volg ik cultureel antropologe Mieke de Waal (1998b) die de aandacht voor gezinnen 
in verkiezingsprogramma’s uit 1998 van de diverse partijen heeft beschreven, op basis 
van onderzoeksresultaten van Margriet Wanders (1998). Mijn beschrijving van de partij-
standpunten is historisch gerangschikt. Ik begin met de PvdA die in 1994 een publicatie 
wijdde aan moderne gezinnen, vervolgens komen het GPV, het CDA, RPF en GroenLinks 
aan bod. Daarna bespreek ik de standpunten van de toenmalige regeringspartijen VVD en 
D’66 die zich net als de PvdA niet profileren op het thema gezin en gezinsbeleid. 

PvdA
Van de regeringspartijen had alleen de PvdA begin jaren negentig aandacht besteed aan 
het gezin. In 1994 was Moderne gezinnen verschenen in de serie PvdA Verkenningen, ge-
schreven door Peter Cuyvers.59 Deze publicatie is een pleidooi voor meer aandacht voor 
gezinsbeleid.60 ‘De PvdA heeft op dit – tamelijk ideologisch beladen – terrein vooralsnog 
een weinig geprononceerde positie ingenomen’, aldus Felix Rottenberg en Ruud Vreeman, 
voorzitter en vice-voorzitter van de PvdA (1994, p. 3). Deze achterstand wordt in de eerste 
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alinea van de tekst verklaard met de stelling dat overheidsbemoeienis van oudsher een 
gevoelige zaak is, maar dat het tijd is deze achterstand in te halen (1994, p. 7). 
In dit rapport worden zelfstandigheid en keuzevrijheid als principiële uitgangspunten van 
de PvdA genoemd. De zelfstandigheid van het individu moet centraal blijven staan in alle 
beleidsbeslissingen. En idealiter betekent dit dat mensen over voldoende kennis, vaardig-
heden en financiële middelen beschikken om hun bestaan vorm te geven. Dit betekent 
ook voldoende maatschappelijke randvoorwaarden om keuzes daadwerkelijk te kunnen 
maken. Mensen moeten volgens de PvdA in principe kunnen kiezen voor een leefsituatie 
die zijzelf willen, zowel wat betreft de interne verhoudingen als het soort leefeenheid. De 
PvdA vindt dat verschillende leefeenheden gelijkwaardig zijn en dat iedere vorm van dis-
criminatie van mensen op basis van de leefeenheid waarin zij zich bevinden, moet worden 
vermeden (1994, pp. 10-11). 
Het rapport spreekt over een moderne gezinssituatie als een leefeenheid met kinderen 
waarbij de verdeling van taken in onderling overleg wordt geregeld. Er wordt een voorstel 
gedaan voor een ‘nieuw organisatiemodel voor de primaire leefsfeer en het overheidsbe-
leid’ (1994, p. 48). De PvdA zou voor haar beleid van het individu moeten uitgaan en dus 
niet langer van het traditionele sociaaldemocratische standpunt dat de leefvorm bepalend 
is voor het beleid (1994, p. 40). Toch is hier geen sprake van een pleidooi voor vergaande 
individualisering, want zodra de zorg voor kinderen aan de orde komt – de echte gezins-
situatie – zou de leefvorm weer bepalend moeten zijn (1994, p. 48). De schrijvers van de 
verkenning zien te weinig empirische onderbouwing voor de bezorgdheid over de opvoe-
ding en socialisatie van kinderen (1994, p. 46). Kortom, het knelpunt zit volgens de PvdA 
niet in de kwaliteit van de opvoeding, maar in het ontbreken van een goede infrastructuur 
voor de combinatie van werk en zorg met een gelijke taakverdeling tussen mannen en 
vrouwen. 
Het pleidooi voor openlijk gezinsbeleid vindt weinig weerklank in de partij. Tijdens het 
parlementaire debat leggen sprekers van de PvdA vooral het accent op het ontbreken van 
de infrastructuur voor de combinatie van werk en zorg. Emancipatiebeleid en gezinsbe-
leid overlappen totaal, aldus minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.61 De 
aandacht voor deze infrastructuur komt tevens naar voren in het PvdA-verkiezingspro-
gramma van 1998. De Waal (1998b, pp. 43-44) ziet het zwaartepunt liggen bij regelingen 
en voorzieningen die mensen moeten steunen bij het combineren van werk, gezinsver-
antwoordelijkheid en scholing. De overheid moet vooral financieel bijdragen aan kin-
deropvang en aan de verbetering van sociale zekerheid bij flexibel werk. Daarnaast steunt 
de PvdA projecten die onderwijsachterstanden en criminaliteit moeten voorkomen en 
bestrijden. Ook hebben gezinnen tot een modaal inkomen recht op een financiële tege-
moetkoming voor lesgeld en studiekosten. 

GPV
De GPV met zijn christelijke signatuur publiceerde in januari 1995 het rapport Het gezin 
welgezind. Naar een integraal gezinsbeleid.62 Dit rapport is onder meer geformuleerd als 
reactie op het tot dan toe bestaande overheidsbeleid, waarin het individu uitgangspunt 
is en niet de behoefte en draagkracht van het gezin (1995, p. 5). Voor de GPV is het gezin 
gebaseerd op het monogame heterohuwelijk. De partij maakt zich sterk voor een publieke 
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erkenning van huwelijk en ouderschap, met de bijbel als inspiratiebron (1995, p. 8 en 3). 
Het rapport is een pleidooi voor een integraal gezinsbeleid: de positie van het gezin is op 
veel terreinen aan de orde, bij huwelijk en ouderschap, in het jeugd- en ouderenbeleid, 
onderwijsbeleid, sociaal-economisch en huisvestingsbeleid en in allochtonenbeleid (1995,  
p. 5). De verantwoordelijkheid voor dit beleid behoort bij een coördinerend beleidsper-
soon. Deze zal bij elke besluitvorming die in meer of mindere mate de positie van het 
gezin raakt, toetsen op gezinsvriendelijkheid. Het eerste van de in totaal vierenveertig ac-
tiepunten die het GPV noemt, is de oprichting van een adviserende gezinsraad die uitgaat 
van de unieke positie van het huwelijk en die de overheid moet steunen bij de ontwikke-
ling van een integraal gezinsbeleid (1995, p. 8). 

CDA
Het CDA, wiens toenmalige voorman Heerma het gezinsbeleid op de politieke agenda 
zette, had op dat moment zelf geen duidelijk omlijnd idee wat dat beleid zou kunnen in-
houden. De CDA-fractie kon dan ook niet adequaat en snel reageren op de politieke druk 
om met concrete beleidsvoorstellen te komen (Jansen, 1996, p. 319). Wel kreeg het thema 
volgens Jansen ruim aandacht in het CDA. Midden jaren negentig werkten zowel de partij 
als het wetenschappelijke bureau van het CDA aan de invulling van een modern gezins-
beleid. Een partijcommissie Modern gezinsbeleid moest het interne debat stimuleren. Dit 
interne debat was succesvol. Tijdens een CDA-Partijraad in juni 1996 kregen familie- en 
gezinsbeleid een permanente plaats in de partij doordat het rapport Nieuwe wegen en vaste 
waarden werd aangenomen. Dit rapport presenteert de strategische koersbepaling van het 
CDA waarin familie- en gezinsbeleid een plek kreeg. Op 13 juni 1996 werd een expert-
conferentie over dit onderwerp georganiseerd (1996, p. 320). Verder was het zomernum-
mer van 1996 van de Christen Democratische Verkenningen geheel gewijd aan familie- en 
gezinsbeleid. Januari 1997 publiceerde het wetenschappelijke instituut voor het CDA het 
rapport: De verzwegen keuze van Nederland.63

Volgens dit rapport is het probleem dat het emancipatiebeleid te veel op individualisering 
gericht is en te weinig oog heeft voor de verplichtende relaties die mensen hebben. Deze 
verplichtende relaties staan centraal in de CDA-definitie van het gezin: ‘Elk leefverband 
waarin een volwassene duurzaam verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor een 
andere volwassene en/of voor de verzorging en opvoeding van eventuele kinderen.’ (1997, 
p. 26). In het gezin vindt de ‘eerste waarden- en normenoverdracht’ plaats, daar wordt 
geleerd wat ‘(intergenerationele) zorg, solidariteit, duurzame verantwoordelijkheid en sa-
menleven inhouden’. En als ‘institutie’ belichaamt het de essentieel belangrijke vaste waar-
den zoals; ‘liefde, geborgenheid, zorg, lotsverbondenheid en trouw (duurzaamheid)’. De 
realisatie van deze waarden draagt bij aan een ‘goede samenleving’ (1997, p. 26). Door de 
nadruk op de morele functie, toont het CDA een functionele visie op het gezin. Of, zoals 
de notitie meldt: ‘Juist omdat het gezin een institutionalisering is van vaste waarden die 
belangrijk zijn voor een goede samenleving, verdient het voluit maatschappelijke erken-
ning.’ (1997, p. 27). Deze maatschappelijke erkenning wordt in dit rapport vertaald naar 
beleidsvoorstellen op het gebied van opvoedingsondersteuning, de combinatie van arbeid 
en zorg en financiële ondersteuning. 
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Volgens De Waal (1998b, p. 45) presenteert het CDA zich in het verkiezingsprogramma 
van 1998 als de partij die verder kijkt dan inkomen en economie. De christendemocra-
ten zien een prominente rol weggelegd voor de sociale partners in het overlegmodel. De 
overheid krijgt de rol toegewezen van de noodzakelijke sluitsteen. Deze overheid is ech-
ter niet neutraal. Zij moet bepaalde waarden uitdragen zoals verantwoordelijkheid, en 
zorg voor elkaar in gemeenschappen zoals het gezin. Het CDA beperkt gezinsbeleid niet 
tot het bieden van geïntegreerde netten van opvoedingsondersteuning aan gezinnen met 
problemen. Alle gezinnen moeten structurele steun krijgen door een verhoging van de 
kinderbijslag, goedkopere kinderopvang, mogelijkheden tot deeltijdwerk en verbeterde 
sociale zekerheid bij verlof. Daarin moeten de bedrijven en de sociale partners hun ver-
antwoordelijkheid nemen. 

RPF
Het verkiezingsprogramma uit 1998 van de RPF noemt volgens de Waal (1998b, p. 46) 
gezinsbeleid als één van de speerpunten. In de visie van de reformatorische partij zijn 
huwelijk en gezin aan elkaar verbonden, zij maakt zich druk over de inflatie die het be-
grip gezin heeft ondergaan. De vrijheid om het gezinsleven zelf in te richten is een groot 
goed en de overheid moet zich terughoudend opstellen. Zij mag geen traditionele rolop-
vattingen willen doorbreken, of te pas en te onpas opvoedingsondersteuning aanbieden. 
Campagnes om problemen binnen gezinnen uit de taboesfeer te halen, steunt de RPF tot 
op zekere hoogte. De overheid mag wel daadkrachtig optreden bij trends die een rustig 
gezinsleven kunnen bederven zoals houseparty’s en pornografie. De RPF concludeert dat 
één inkomen niet meer afdoende is voor een gezin en dat beide ouders moeten deelnemen 
aan het arbeidsproces, terwijl de problemen worden opgelost met kinderopvang. De re-
formatorische partij vindt dat er ruimte gemaakt moet worden om zelf voor de kinderen 
te zorgen en houdt een pleidooi voor herverdeling van taken en deeltijdarbeid. Daarnaast 
moet de kinderbijslag omhoog voor gezinnen met lage inkomens. Bij maatregelen voor 
opvoedingsondersteuning, kinderbescherming en bestrijding van seksueel misbruik van 
kinderen ligt de nadruk op het handhaven of herstellen van de natuurlijke gezinssituatie 
(1998b, pp. 46-47).64

GroenLinks
GroenLinks legt in haar verkiezingsprogramma van 1998 het accent op de waarde van 
zelfgekozen sociale verbanden waarin mensen leven zoals gezin, bedrijf en moskee. De 
overheid moet op de hoogte zijn van wat leeft en zich niet terughoudend opstellen, maar 
wel maatwerk leveren. De rijksoverheid heeft hier de regie en de lagere overheden krijgen 
grote vrijheid in het uitproberen en bijstellen van het beleid. De belangrijkste maatregelen 
voor de combinatie van arbeid en zorg zijn: wettelijk recht op deeltijdarbeid en op zorg-
verlof, verruiming van bestaande vormen van verlof, meer kinderopvang en een 32-urige 
normwerkweek (Waal de, 1998b, p. 46). 

VVD
De andere regeringspartijen VVD en D’66 profileren zich, net als de PvdA, in de verkiezin-
genprogramma’s niet via het gezin of gezinsbeleid. In het VVD-verkiezingsprogramma uit 
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1998 ontbreken volgens de Waal (1998b, p. 44) de onderwerpen gezin, opvoeding en zorg 
volledig. De rol van de overheid is ruimte scheppen voor individuele ontplooiing en de so-
ciale partners moeten zelf de problemen oplossen. De overheid moet zich richten op kern-
taken. Eén daarvan is hoogwaardig onderwijs garanderen waarin ook waarden en normen 
worden aangeleerd die moeten leiden tot maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

D’66
In het D’66-verkiezingsprogramma wordt volgens de Waal (1998b, pp. 44-45) de wens 
geformuleerd dat de Nederlandse verzorgingsstaat een participatiestaat moest worden. 
De overheid stelt randvoorwaarden aan de marktwerking en waarborgt de bescherming 
en inbreng van de consument. Het economisch zelfstandige individu moet nog meer het 
uitgangspunt worden voor beleid. Bij belastingen moet er rekening mee worden gehouden 
dat kinderen geld kosten. Kinder- en naschoolse opvang en sociale zekerheid bij verlof 
moeten de combinatie van werk en zorg vereenvoudigen. Ook belooft D’66 net als de 
PvdA onderwijsachterstanden te bestrijden en te investeren in de preventie en het tegen-
gaan van jeugdcriminaliteit. 

Kortom, de termen gezin en gezinsbeleid hadden en kregen vooral betekenis bij de chris-
telijke partijen. Na de vorming van de eerste Paarse regering ontstond met name bij deze 
partijen hernieuwde aandacht voor het gezin. Het gezin werd door de kleine christelijke 
partijen beschreven als gebaseerd op een gehuwd heterostel. De CDA-definitie van het 
gezin legde echter de nadruk op het aangaan van duurzame verantwoordelijkheid voor 
volwassenen en/of voor de verzorging van eventuele kinderen. De christelijke partijen 
profileerden zich aan de hand van de term gezinsbeleid tijdens de verkiezingen van 1998. 
De andere partijen gingen hooguit zijdelings op gezinsbeleid in. Toch schoven alle partijen 
diverse beleidsvoorstellen naar voren om gezinspraktijken te steunen. Zo gaven de partijen 
impliciet een globaal beeld van wat onder gezinsbeleid zou kunnen vallen. Het verborgen 
gezinsbeleid werd gedeeltelijk zichtbaar. Wat werd nu herkend en erkend als gezinsbeleid? 
De meeste partijen noemden beleidsvoorstellen die de combinatie arbeid en zorg moeten 
vereenvoudigen zoals: deeltijdwerk vergemakkelijken, meer en betaalbare kinderopvang 
en maatregelen die flexibele werktijden mogelijk moeten maken. Daarnaast meldden de 
politieke partijen financiële ondersteuning van ouders, bijvoorbeeld in de vorm van hoge-
re kinderbijslag, fiscale tegemoetkomingen en bijdragen in de kosten voor schoolboeken. 
Tevens werden voorstellen gedaan die gericht zijn op steunen van opvoedpraktijken. Deze 
voorstellen hadden tot doel onderwijsachterstanden te bestrijden of jeugdcriminaliteit te-
gen te gaan. Dit zijn voorbeelden van beleid opvoedingsondersteuning. 
In de verkiezingsprogramma’s van 2002 van de vijf grootste partijen (PvdA, VVD, CDA, 
D66 en Groenlinks) zijn de hierboven beschreven verschijnselen opnieuw waarneembaar. 
Kees de Hoog en Erna Hooghiemstra (2002) maakten een analyse van de gezinsbeelden in 
deze verkiezingsprogramma’s en concludeerden dat van de grote partijen alleen het CDA 
expliciet een familie- en gezinsbeleid aan de orde stelt. Bij de PvdA en GroenLinks is vol-
gens de Hoog en Hooghiemstra wel sprake van impliciet gezinsbeleid omdat deze partijen 
uitvoerig ingaan op onderwerpen die verbonden kunnen worden aan gezinsbeleid zoals: 
inkomen en belastingen, arbeid en zorg, ouders en school.65 
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5.4 Wat is gezinsbeleid? 

Vanuit het parlement werd het eerste Paarse kabinet (PvdA, D’66, VVD) door het CDA en 
GPV gedwongen om over gezin en gezinsbeleid na te denken. Premier Kok (PvdA) deed 
de suggestie aan de Tweede Kamer het kabinet om een aparte beleidsbrief te vragen, zodat 
de discussie over dit onderwerp kon worden voortgezet. Heerma verzilverde dit voor-
stel en de discussie over gezin en gezinsbeleid in het parlement werd, gesteund door het 
mediadebat, voortgezet.66 Tot het verschijnen van de Paarse beleidsbrief Maatschappelijke 
positie en de functie van het gezin in september 1996 schoven diverse parlementsleden en 
ministers het gezin als relevant onderwerp naar voren.67 De christelijke oppositiepartijen, 
maar ook minister Melkert (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister 
Sorgdrager (D’66) van Justitie, zagen het gezin als een relevant onderwerp voor de Alge-
mene Politieke Beschouwingen en voor begrotingsbesprekingen. Daarbij kwamen zaken 
aan de orde zoals de definitie van het gezin, de voor- of nadelen van een andere organisatie 
van en benaming voor overheidsbemoeienissen met gezinnen en de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van deze overheidsbemoeienissen. 
Ik onderzocht op welke manier over gezin, gezinsbeleid en gezinspolitiek werd gesproken 
in de Eerste en Tweede Kamer aan het eind van de twintigste eeuw. De ingang hiervoor 
waren de Handelingen, waarin de discussies in het parlement zijn weergegeven.68 Ik be-
keek wie deze termen naar voren brachten, op welke manier dit gedaan werd, binnen wel-
ke beleidsdebatten en met welke betekenissen. Ik onderscheidde daarin drie discursieve 
strategieën: gezinsbeleid op de agenda plaatsen, het openlijk gezinsbeleid problematiseren 
en bestaand beleid herdefiniëren. 

5.4.1 Gezinsbeleid op de agenda plaatsen

De eerste strategie, gezinsbeleid op de agenda zetten en houden, werd toegepast door het 
CDA dat via gezinspolitiek inhoud wilde geven aan haar rol in de oppositie. Daarin kreeg 
deze partij steun van de kleine christelijke partijen (RPF, GPV en SGP). Vaak haakten de 
diverse sprekers aan bij voorstellen die de combinatie arbeid-zorg moesten vereenvoudi-
gen, zoals kinderopvang, de Wet op deeltijdwerk en de Wet aanpassing arbeidsduur of bij 
de voorstellen over opvoedingsondersteuning. Welk beleid invloed zou kunnen hebben 
op gezinnen kwam in het debat overigens vrij ongestructureerd aan de orde. De term ge-
zinsbeleid kwam ter sprake bij tal van uiteenlopende onderwerpen: de Nieuwe Algemene 
Nabestaandenwet, het emancipatiebeleid, wettelijk recht op deeltijdwerk, Kinderbijslag, 
preventieve en curatieve jeugdzorg, bestrijding van de jeugdcriminaliteit, en gezinsher-
eniging. Uit de vorige paragraaf bleek al dat de uitgangspositie van de voorstanders van 
gezinsbeleid verre van ideaal was, want de enige partij die in 1995 een visie op papier had 
staan was de GPV-fractie in Het gezin welgezind. Naar een integraal gezinsbeleid dat in 
februari 1995 verscheen. 
Heerma’s pleidooi voor een expliciet gezinsbeleid tijdens de Algemene Politieke Beschou-
wingen in 1995 geeft een mooie illustratie van de manier waarop het CDA het gezin en 
gezinsbeleid tot politiek probleem probeerde te verheffen. Zijn pleidooi kan niet los wor-
den gezien van de positie van het CDA midden jaren negentig. De Tweede Kamerverkie-
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zingen van 1994 betekenden voor de confessionelen een einde aan een decennialange en 
zeer invloedrijke regeringsdeelname. Het eerste Paarse coalitiekabinet van liberalen en 
sociaaldemocraten, geholpen door het pragmatische D’66, bepaalde het regeringsbeleid. 
Het CDA nam onwennig plaats in de oppositiebanken en beraadde zich op haar nieuwe 
rol. Tijdens een fractieweekend begin 1995 besloot zij zich te profileren via het thema van 
de gezinspolitiek als antwoord op de vraag: wat onderscheidt het CDA van Paars?69 De Al-
gemene Politieke Beschouwingen bij de opening van het tweede Paarse parlementaire jaar 
in september 1995 vormden het startschot voor deze profilering. Zoals hierboven gemeld, 
had het CDA op dat moment zelf geen uitgewerkt idee over de manier waarop gezinspoli-
tiek of familiepolitiek inhoud moesten krijgen. 
Heerma liet tijdens deze beschouwingen het woord ‘familiepolitiek’ vallen en dit ontlokte 
bij diverse ministers een lach.70 Heerma reageerde met de opmerking: ‘Heb ik iets onze-
delijks gezegd? Het is in vak K ineens zo onrustig.’71 Hij hield op deze 20e september een 
expliciet normatief exposé over een samenhangend gezinsbeleid en bepleitte een minister 
van familiezaken die ‘alle regeringsplannen beoordeelt op de vraag in hoeverre zij het 
optimaal functioneren van het gezinsleven bevorderen’. Dit pleidooi voor ‘familiepolitiek’ 
en een minister voor familiezaken bouwde voort op bestaande verhaallijnen in publieke 
debatten. De CDA-fractievoorzitter plaatste zijn pleidooi voor ‘consequente, vooroorde-
len overboord zettende, moderne gezinspolitiek’ binnen het debat over de sociale cohesie 
van de moderne samenleving dat toen gaande was. 
Bij de onderbouwing van het beleidsprobleem citeerde Heerma The Economist, die zou 
hebben geschreven over de onderliggende oorzaken van de ‘verbrokkeling in de samen-
leving’. Met behulp van een artikel uit Elsevier formuleerde hij een verband tussen een 
probleem en een oplossing, een oorzakelijke betooglijn. Het Paarse kabinet krijgt in Heer-
ma’s pleidooi de verantwoordelijkheid toegekend voor verslechterde condities van het ge-
zinsleven. ‘In plaats van als overheid geld en aandacht te besteden aan versterking van de 
condities voor een goed gezinsleven, verslechteren ze. En als het misloopt, worden de op-
voeders incompetent verklaard…’ Heerma noemde als voorbeelden van Paars beleid die 
‘slecht uitwerken voor gezinnen’: de fiscale plannen voor individualisering; buitensporige 
bezuinigingen op de kinderbijslag; gedogen en vrijlaten van de teelt van nederwiet; en de 
Winkelsluitingswet. Heerma zocht de oplossing bij een nieuwe invulling van de rol van 
de overheid. ‘De overheid moet de samenlevingsstructuren beschermen en stimuleren, 
de samenwerking en het contact bevorderen en zo houvast bieden. De overheid is niet 
waardenvrij.’ Het beleid zou gericht moeten zijn op het gezin, want daar begint volgens 
het CDA de waardenoverdracht.72

In deze christendemocratische praktijk van verantwoordelijkheid is ‘individuele vrijheid, 
in verantwoordelijkheid’ waardevol. De waarde van het gezin voor de samenleving is vol-
gens Heerma ‘evident’ want zij is ‘de bakermat voor goed burgerschap’. Het gezin heeft een 
morele functie want ‘zij moet waarden bevorderen…die mensen inscherpen dat zij op 
elkaar zijn aangewezen en zonder elkaar niet kunnen leven, dat ze verantwoordelijk zijn 
voor elkaar’. Daarnaast stelt hij dat het opgroeien in een gezin van ‘onschatbare waarde is 
voor het individu en voor de samenleving en ook die centrale plaats inneemt in het leven 
van bijna alle Nederlanders’.73 
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Wat wees het CDA nu aan als probleem dat overheidsingrijpen zou kunnen rechtvaar-
digen? Het is opvallend dat de roep van het CDA om gezinsbeleid niet is ingegeven door 
ideeën over een specifiek sociaal probleem dat dat ingrijpen zou kunnen legitimeren. Het 
Paarse overheidsbeleid vormde in Heerma’s betoog het beleidsprobleem; het voorgeno-
men regeringsbeleid zou de condities voor het gezinsleven verslechteren. Vanuit dit per-
spectief lijkt een poging om gezinsbeleid op de agenda te zetten vooral een middel om 
oppositie te voeren. 
De dag na zijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen in september 1995 
kreeg Heerma van minister-president Kok (PvdA) de toezegging voor een beleidsnotitie 
over ‘een aantal samenhangende vragen over het familie- en gezinsbeleid’.74 Het laatste 
woord over het gezin was dus nog niet gesproken. Het gezin werd na Heerma’s bijdrage 
nieuws en onderwerp van een spontaan nationaal mediadebat. Zoals bij de bespreking van 
het mediadebat aan bod kwam, werd de grote publieke steun voor een samenhangend be-
leid juist gevonden bij schrijvers en geïnterviewden die stelden dat het ‘het goed gaat’ met 
het Nederlandse gezin. Deze steun voor het gezinsbeleid was gebaseerd op het idee dat het 
eerder ondanks dan dankzij de overheid goed gaat met het Nederlandse gezin (Grotenhuis 
& Kampstra, 1997, p. 57). Heerma motiveerde op dezelfde wijze zijn ‘familiepolitiek’ en 
een minister voor familiezaken en citeerde daarbij uit journalistieke artikelen. 
In zijn reactie ontkende minister-president Kok het beleidsprobleem dat Heerma defini-
eerde. ‘(B)rengt men het juist nu naar voren omdat het kabinet een verkeerd soort gezins-
politiek voert? Ik denk niet dat het CDA het zo meent en ik heb het zo ook niet gehoord.’75 
In het parlementaire debat ontstond geen consensus over een sociaal probleem dat een 
verandering in de bestaande situatie zou kunnen legitimeren. Een verandering van ver-
borgen naar openlijk gezinsbeleid werd dan ook niet noodzakelijk geacht.

5.4.2 Problematiseren van openlijk gezinsbeleid

Het gezin werd door sprekers in de Tweede Kamer snel herkend en erkend als een gevoelig 
en normatief geladen beleidsonderwerp. Het debat over gezinspolitiek weerspiegelde veel 
van deze gevoeligheden. Het gezinsbeleid problematiseren, de tweede strategie, kwam dan 
ook voor als een manier om daarmee om te gaan. Vaak ging het problematiseren van het 
gezinsbeleid gepaard met een verwijzing naar het ‘kostbare karakter’ van gezin en gezins-
leven. Maar ondanks dat kostbare karakter zag premier Kok (PvdA) bijvoorbeeld niets in 
een minister voor gezin- of familiezaken. Hij waarschuwde ook voor te grote verwachtin-
gen van de mogelijkheden van de overheid om invloed uit te oefenen op burgers en hun 
onderlinge relaties.76 Kok zette dus vraagtekens bij de doeltreffendheid van een wenselijke 
betrokkenheid bij gezinnen. Ook het Eerste Kamerlid Van den Berg (PvdA) vroeg zich af 
of de overheid wel een doeltreffende rol kon spelen in de ontwikkeling van vooral morele 
waarden in de samenleving en van de plaats van gezin en familie. Van den Berg verwierp 
de mogelijkheid van betrokkenheid en koos voor terughoudendheid.77 
Het gezin en gezinsbeleid werden niet alleen geproblematiseerd maar ook geridiculiseerd. 
Zowel sprekers van het CDA als anderen maakten grapjes over dit onderwerp. Een voor-
beeld is de presentatie van het nieuwe kabinet als een ‘goed huwelijk’. In een debat over 
filebestrijding nodigde het Tweede Kamerlid Leers (CDA) ‘in (het) kader van de gezins-
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politiek’ de heer Hofstra (VVD) uit ‘(to) join the family!’.78 En mevrouw Verburgt (VVD) 
vroeg zich in een discussie over Vinex-locaties af of de verwachte groei van woningbehoef-
te door het CDA te maken had met de gezinspolitiek van deze partij.79 Ook Van de Ploeg 
(PvdA) deed een duit in het zakje en vroeg tijdens de algemene financiële beschouwingen 
in hoeverre de fiscale faciliteit voor condooms, die de heer Terpstra (CDA) noemde, zich 
verhield tot gezinspolitiek.80

5.4.3 Herdefiniëren van bestaand beleid

De derde strategie die ik aantrof in het debat, was het zich toeëigenen en herdefiniëren van 
bestaand beleid als voorbeelden van gezinsbeleid. Het CDA, premier Kok (PvdA), minister 
Melkert (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en fractieleider Rosenmöller van 
de oppositiepartij GroenLinks hanteerden allen, zij het in verschillende gedaantes, deze 
strategie. Sprekers van het CDA pasten vooral de strategie van toeëigening toe om zo meer 
gewicht te geven aan het pleidooi voor een samenhangend gezinsbeleid. De partijverte-
genwoordigers gebruikten hiervoor uitspraken van vertegenwoordigers van andere poli-
tieke partijen, zoals gedaan door Bolkestein, politiek leider van de VVD, en door minister 
Sorgdrager van Justitie (D’66). In deze strategie versterkten het mediadebat en het parle-
mentaire debat elkaar. Opmerkingen in het parlement en tijdens politieke bijeenkomsten 
werden in diverse kranten breed uitgemeten. De voorstanders van gezinsbeleid gebruik-
ten deze uitspraken weer bij hun pleidooien voor gezinsbeleid in het parlement. In het 
parlement werden vooral het emancipatiebeleid en het beleid opvoedingsondersteuning 
bestempeld als gezinsbeleid.
Bolkestein (VVD) bijvoorbeeld sloot zich in het lezingencircuit aan bij het CDA. ‘Het ware 
oppositievoeren zit het CDA nog niet in het bloed, maar voor het eerst heeft die partij een 
onderwerp op de agenda geplaatst dat aandacht verdient.’81 Minister Sorgdrager van Jus-
titie (D’66) zette tijdens een partijbijeenkomst vraagtekens bij een sollicitatieplicht voor 
bijstandsmoeders. Dit zou averechts kunnen werken met het oog op het belang van een 
goede opvang van de kinderen thuis.82 Op aandringen van mevrouw Bijleveld-Schouten 
van het CDA moest zij haar visie verantwoorden in de Tweede Kamer.83 Sorgdrager wijst 
op een spanning tussen onderhoudsplicht en opvoedingsverantwoordelijkheid. 

Wees daar [verwijst naar de onderhoudsplicht (MH)] voorzichtig mee, want 
het kan extra nadelig zijn voor kinderen, die doordat zij deel uitmaken van een 
eenoudergezin, al in zekere zin in een achterstandssituatie verkeren, wanneer daar 
problemen zijn zoals de emotionele verwerking van een scheiding etc. 

Deze kinderen kunnen volgens Sorgdrager ‘in een extra achterstandssituatie worden ge-
bracht’. De verantwoordelijkheid om deze spanning op te lossen legt zij bij gemeentes die 
de mogelijkheid hebben om uitzonderingen te maken en die ervoor kunnen zorgen dat er 
adequate kinderopvang is.84 
Sorgdrager bekleedde in het gezinsdebat een uitzonderingspositie. Zij was de enige die, 
op het moment dat het debat op gang kwam, ideeën ontwikkelde voor een preventief 
gezinsbeleid. De minister sprak in het parlement haar zorg uit over een nieuwe vorm 
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van jeugdcriminaliteit die blijvend is omdat de jongeren na hun puberteit doorgaan met 
crimineel gedrag. Verder wees zij erop dat tien tot vijftien procent van de jeugd de school 
zonder diploma verlaat. Sorgdrager vond het ‘vanuit dit gezichtspunt’ belangrijk dat kin-
deren opgroeien in een situatie waarin zij mensen worden die: 

verantwoordelijkheid kunnen dragen, die zelfvertrouwen hebben en die een zeker 
zelfbewustzijn hebben ontwikkeld. Men moet sterk zijn om te kunnen functione-
ren in een samenleving van een zo grote heterogeniteit als de huidige. Daarbij heb 
ik gezegd dat het verschrikkelijk belangrijk is dat een kind vanaf het prille begin 
opgroeit in een omgeving die door liefde, veiligheid en geborgenheid wordt geken-
merkt.85 

Premier Kok hanteerde de strategie van herdefiniëring. Zo stelde hij in zijn eerste reac-
tie op Heerma’s pleidooi dat het gezinsbeleid als onderdeel van het leefeenhedenbeleid 
natuurlijk met veel departementen en veel beleidsonderwerpen te maken heeft. Dit ge-
bruikte hij echter ook als argument om aan te tonen dat het gezin niet gebaat hoeft te zijn 
met één minister die daar verantwoordelijk voor is.86 De breedte van het gezinsbeleid was 
argument voor een noodzakelijk gezinsbeleid en argument voor de onmogelijkheid om 
een goed gezinsbeleid te kunnen maken. 
In het debat werd deze breedte al snel ingeperkt door naar het emancipatiebeleid te ver-
wijzen. Door juist het emancipatiebeleid, dat op individualisering is gericht, te benoemen 
als Paars gezinsbeleid eigende de regering zich het debat over gezinsbeleid toe. Het hoog-
tepunt van deze strategie was het moment dat minister Melkert (PvdA) van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid zichzelf bestempelde als minister van Gezinszaken. Emancipatiebe-
leid en gezinsbeleid overlapten totaal, aldus Melkert.87 Rosenmöller (GroenLinks) ging 
mee in deze strategie, hij plaatste zijn initiatiefwet bevordering van deeltijdarbeid in de 
ontwikkeling van moderne gezinspolitiek of toekomstig emancipatiebeleid.88 

5.4.4 De keuze voor verborgen en gefragmenteerd gezinsbeleid 

Het parlementaire debat heeft geen omslag naar een openlijk gezinsbeleid tot gevolg gehad. 
Wel worden in het mediadebat, in de stukken van de politieke partijen en het parlement 
allerlei beleidsontwikkelingen bestempeld als beleid dat gezinnen ondersteunt. In beide 
debatten worden het emancipatiebeleid en het beleid opvoedingsondersteuning naar vo-
ren geschoven als wenselijk gezinsbeleid. De socioloog Gabriël van den Brink (1997, p. 58) 
wijst erop dat het overheidsbeleid niet zozeer op het gezin gericht is, maar op bepaalde 
aspecten van het gezinsleven: opvoedingsproblemen of emancipatie of op bijzondere cate-
gorieën: ouderen, gehandicapten, minderheden, enzovoort. Hij stelt ook dat de vele maat-
regelen binnen het onderwijsbeleid, emancipatiebeleid en fiscaal beleid ieder op zich spe-
cifieke uitwerkingen hebben op het gezin. Hoe al die effecten weer op elkaar inwerken, en 
welke invloed ze tezamen hebben op de ontwikkeling van het gezin is zelden onderzocht, 
aldus Van den Brink. Dit komt ook naar voren in het voorwoord van Het gezinsrapport van 
het Sociaal Cultureel Planbureau. Daar valt te lezen dat het een aparte studie zou vergen 
om een systematische inventarisatie te maken van de talrijke regelingen en voorzieningen 
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die het bestaan van het gezin raken en de onderlinge samenhang daarvan aan de orde te 
stellen (Praag van & Niphuis-Nell, 1997, p. 7). 
In het parlementaire debat werd bestaand beleid bestempeld als gezinsbeleid maar er ont-
stond geen eenduidig begrip van gezinsbeleid. Dit is geen uniek Nederlands verschijnsel. 
De Engelse sociologe Lorraine Fox Harding (1996, p. 212) heeft op basis van internatio-
naal vergelijkend onderzoek naar gezinsbeleid ook geconcludeerd dat gezinsbeleid geen 
eenduidig begrip is. De ontwikkeling van samenhangend gezinsbeleid werd in het parle-
mentaire debat bemoeilijkt door de complexiteit en onoverzichtelijkheid van het gefrag-
menteerde en verborgen gezinsbeleid. Het CDA kon in deze gecompliceerde beleidssitu-
atie geen helderheid verschaffen. Enerzijds omdat zij zelf nog geen uitgewerkte ideeën had 
wat onder gezinsbeleid zou kunnen vallen. Anderzijds omdat haar pleidooi voor gezins-
beleid niet georganiseerd was rond een duidelijk sociaal probleem dat verandering van de 
huidige situatie zou kunnen legitimeren.
Tijdens het parlementaire debat onderstreepten het CDA en de kleine christelijke partijen 
het spanningsveld tussen individu en gezinsbehoefte sterk. Bussemaker en Bleijenbergh 
(1997, pp. 38-39) wijzen hier ook op. Volgens hen is de tegenstelling tussen individualise-
ring en gezinspolitiek vooral een retorische strategie. Die kan functioneel zijn, maar leidt 
in de praktijk wel tot valse keuzen. In hun ogen is een keuze tussen individualisering of 
gezinspolitiek niet van belang. Het gaat om de vraag wanneer het relevant is om rekening 
te houden met sociale verbanden en wanneer een bepaalde vorm van individualisering 
passender is. De discussie zou dan moeten gaan over de vormgeving van de verzorgings-
staat in brede zin, over de verhouding tussen publieke en private verantwoordelijkheid 
(ofwel overheid, markt, gezin en het maatschappelijke middenveld), aldus Bussemaker en 
Bleijenbergh. Deze discussie kwam tijdens het parlementaire debat niet van de grond. 
De ontwikkeling van samenhangend gezinsbeleid werd echter ook bemoeilijkt doordat de 
parlementariërs het gezin herkenden en erkenden als een gevoelig en normatief geladen 
onderwerp. De complexiteit van samenhangend gezinsbeleid, het niet kunnen benoemen 
van een sociale noodzaak tot verandering, de retorische tegenstelling tussen individu-
alisering en gezinspolitiek en de normatieve gevoeligheid bemoeilijkten de omslag van 
verborgen naar openlijk gezinsbeleid. Diverse sprekers, waaronder premier Kok, kozen 
dan ook vanuit pragmatische overwegingen voor het behoud van het verborgen en ge-
fragmenteerde beleid. Het parlementaire debat over gezinsbeleid heeft niet geleid tot de 
ontwikkeling van openlijk, samenhangend gezinsbeleid. Wel is na het parlementaire de-
bat sprake van meer openheid want de term gezinsbeleid verdwijnt niet. Bestaand beleid 
wordt bestempeld als gezinsbeleid, de term wordt verbonden met het emancipatiebeleid, 
en dan vooral met het arbeid-zorg debat, én met het jeugdbeleid, met name bij opvoe-
dingsondersteuning. Dat juist deze twee beleidsontwikkelingen als voorbeeld van gezins-
beleid worden genoemd is niet het gevolg van de succesvolle oppositionele politiek van 
het CDA. Zij zijn onderdeel van het Paarse kabinetsbeleid en de aanzetten daarvoor waren 
al gegeven voordat het CDA met zijn oppositie begon. Die zijn onder meer zichtbaar in de 
beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin die in 1996 naar de Tweede 
Kamer werd gestuurd. 
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5.5 Naar een nieuwe definitie van het gezin 

In deze beleidsbrief wordt ook een nieuwe definitie gepresenteerd. Het kabinet omschrijft 
in de beloofde beleidsbrief in 1996 het gezin als ‘elk leefverband van één of meer volwas-
senen die verantwoordelijkheid dragen voor de verzorging en opvoeding van één of meer 
kinderen’.89 In deze paragraaf wil ik laten zien dat in het parlementaire debat consensus 
ontstond over deze definitie. Het definiëren van het gezin is een belangrijk onderwerp 
in het parlementaire debat. Een gangbare definitie van het gezin is: een gehuwd stel met 
of zonder kinderen. De kleine christelijke partijen noemen het huwelijk als belangrijkste 
kenmerk van het gezin. Dit verschijnsel is niet beperkt tot politici, ook onderzoekers die 
veranderingen in het gezin als onderwerp hebben, hebben vaak impliciet deze definitie 
in hun achterhoofd, aldus de Franse sociologen François de Singly & Jacques Commaille 
(1997, p. 8). Zij wijzen erop dat onderzoekers vaak cijfers over vruchtbaarheid en meestal 
ook gegevens over huwelijk, scheiding, buitenechtelijke geboortes en ongehuwd samen-
wonenden gebruiken om veranderingen in gezinnen te illustreren. Echter, in het debat 
in de media was de focus voornamelijk gericht op de opvoedpraktijk. Schrijvers, geïnter-
viewden noemden in artikelen en interviews het grootbrengen van kinderen als de belang-
rijkste gezinspraktijk en betrokkenheid van de overheid bij het gezin werd als wenselijk 
gezien. Deze betrokkenheid kan niet los gezien worden van ideeën over zorg, sekse en 
klasse. Deze ideeën zijn aan verandering onderhevig. Dit komt in het parlementaire debat 
onder meer naar voren in de herdefiniëring van het gezinsbeleid als emancipatiebeleid 
(5.5.1). Deze herdefiniëring ging gepaard met het noemen van het spanningsveld tussen 
betrokkenheid en terughoudendheid bij gezinspraktijken (5.5.2). 

5.5.1 Opvoedpraktijken en emancipatiebeleid

Bij aanvang van het parlementaire debat definieerden de christelijke partijen het gezin 
op basis van een monogaam heteroseksueel huwelijk: een gehuwd heteropaar met kin-
deren, dat de zorg voor de (jonge) kinderen niet uitbesteedt aan derden. Dit veranderde 
in de loop van het debat. Het CDA werd door met name sprekers van D’66 uitgedaagd 
om haar visie te verduidelijken. Vertegenwoordigers van D’66 brachten in de Eerste en 
Tweede Kamer naar voren dat het gezin meer inhoudt dan een getrouwd stel.90 Het CDA 
koos in tegenstelling tot de kleine christelijke partijen niet meer voor het traditionele ge-
zin, maar voor pluriformiteit. CDA woordvoerder Van Leeuwen sprak in de Eerste Kamer 
over moderne gezinnen en noemde naast het ‘standaardmodel’ ook ‘éénoudergezinnen en 
gezinnen waar de opbouw duidelijk wordt. Ook in deze gezinnen geldt de waarde van het 
familieverband. De kinderen van al deze gezinnen hebben recht op een heldere en goede 
toekomst.’91 Het CDA liet de beschrijving van het gezin als gehuwd paar dus los. 
Het CDA staat niet alleen in deze visievorming: ook premier Kok presenteert als reactie 
op een pleidooi voor gezinsbeleid van de CDA-er Van Leeuwen in de Eerste Kamer een 
bepaalde visie op ‘het’ gezin. In zijn verhandeling stelt de premier het gezinsleven en fami-
lieleven gelijk aan opvoeding.92 Hij loopt daarmee vooruit op de nieuwe beleidsdefinitie 
waarin opvoeding een centrale plek heeft. Kok stelt in zijn reactie niet alleen het opvoeden 
centraal, hij stelt tevens de verworvenheden van de vrouwen- en de homo-emancipatie 
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veilig. Want als eerste uitgangspunt presenteert hij de vrijheid van de burger om zijn of 
haar leven naar eigen voorkeur in te richten en uit te maken met wie hij of zij dat leven 
wil delen. Later noemt hij emancipatie en participatie een groot goed dat wij niet moeten 
terugdraaien. ‘(M)en zal ook niet willen terugkomen van de mogelijkheid voor man en 
vrouw om deel te nemen aan arbeid en maatschappelijke activiteiten in de ruimste zin 
van het woord, vaak betaalde arbeid.’ Kok verbindt het gezin en de waarde van voldoende 
aandacht voor elkaar hebben met de organisatie van het economische en maatschappe-
lijke proces. Hij zoekt de oplossing in flexibilisering van arbeidspatronen zodat ‘het leven 
bestaande uit arbeid en vrije tijd, zo in te richten (is) dat er ruimte is voor datgene wat 
het kostbaarste is’. Dit kostbaarste is niet alleen de opvoeding van kinderen, maar ook 
permanente educatie of zorg voor de oudere generatie.93 Kok verbreedt in zijn uitspraak 
de betekenis van zorg. Dit citaat vertoont al sporen van veranderingen in het emanci-
patiebeleid die eind jaren negentig hun beslag zullen krijgen. Sevenhuijsen (2001, p. 19) 
heeft deze betekenisverandering geanalyseerd.94 In het begin van het emancipatiebeleid 
was zorg vooral huishoudelijk werk en zorg voor kinderen, aldus Sevenhuijsen. In de jaren 
negentig verbreedt de betekenis zich en volgens de Beleidsbrief 1997 valt ook mantelzorg 
onder zorg. De betaalde zorg voor de oudere generatie is een beleidsprobleem omdat de 
vergrijzing van de bevolking gepaard zal gaan met stijgende gezondheidskosten. Ook de 
wenselijke arbeidsparticipatie van vrouwen zal tot gevolg hebben dat de wenselijke on-
betaalde mantelzorg minder beschikbaar is. De verbreding van de betekenis van zorg zet 
door als in het Meerjarenplan 2000 in de passages over levensloopbenadering ook opfris-
sen en bijtanken onder zorg wordt geschaard, aldus Sevenhuijsen. 

5.5.2 Een betrokken en terughoudende overheid bij opvoedpraktijken

Terug naar de definitie. Kok definieerde het gezin niet langer aan de hand van een wettelijk 
vastgelegde vorm, maar aan de hand van één van de gezinspraktijken, namelijk het op-
voeden van kinderen. Deze keuze van het Paarse kabinet om de opvoeding van kinderen 
centraal te stellen, leek te zijn ingegeven vanuit de motivatie om de verworvenheden van 
de emancipatie veilig te stellen. Bij de presentatie van deze keuze bleken ook ideeën over 
een terughoudende overheid een rol te spelen. Dit werd duidelijk toen minister Melkert 
(PvdA), verantwoordelijk voor emancipatiezaken, in december 1995 het standpunt van 
het eerste Paarse kabinet over gezinsbeleid aanscherpte. Hierboven meldde ik al dat hij 
zichzelf bestempelde als ‘minister van Gezinszaken’. Deze uitspraak deed hij tijdens de be-
handeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uitgangspunten voor 
het gezinsbeleid zijn kinderen en de organisatie van een samenleving gericht op kinderen, 
aldus Melkert. Of zoals hij het zelf verwoordde: 

Het gaat er natuurlijk wel om (…) te kijken hoe wij de mogelijkheid scheppen voor 
kinderen om zo goed mogelijk opgevoed en begeleid te worden. De voorzieningen 
moeten daarop gericht zijn en de inkomens toereikend (…) (h)et voorstel van het 
kabinet is om de gemeenschappelijke noemer bij kinderen te leggen.95 
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Tweede Kamerlid mevrouw Bijleveld-Schouten (CDA) was het met Melkert eens dat het 
bij gezinsbeleid om de kinderen zou moeten gaan. Zij deed meteen een voorstel wetgevin-
gen en nota’s te beoordelen op de financiële en beleidsmatige effecten voor gezinnen met 
kinderen. Ook de heer Bakker (D’66) viel minister Melkert bij, maar hij zag absoluut niets 
in het voorstel van mevrouw Bijleveld-Schouten. ‘Het gaat om het belang van de kinderen 
en niet om de ideologische discussie rondom gezins- of vrouweneffecten rapportages.’96 
Overigens is het opvallend dat het belang van kinderen hier wordt afgezet tegen de ideo-
logische discussie over de rapportage van gezin- en vrouweneffecten. Het belang van het 
kind wordt niet benoemd als een ideologische discussie, blijkbaar ligt dat onderwerp min-
der gevoelig dan emancipatiestreefcijfers. Een ander relevant punt is dat betrokkenheid bij 
opvoeding in gezinnen vooral in verband wordt gebracht met het belang van het kind en 
niet met het belang van ouders. 
Dat de opvoeding centraal kwam te staan in de omschrijving van het gezin en de betrok-
kenheid van de overheid daarbij, betekende niet dat er overeenstemming was over hoe het 
belang van de kinderen het best gediend is. Schuurman (RPF) wilde bijvoorbeeld graag 
dat de subsidie voor kinderopvang aan ouders zou worden gegeven zodat zij zelf kunnen 
beslissen hoe dit geld te besteden. ‘Ik stel wel vast dat er nog gezinnen zijn waarin de vader, 
of de moeder, meestal de moeder thuisblijft om voor de kinderen te zorgen.’97 Premier Kok 
verwierp dit voorstel in het kader van de economische zelfstandigheid van vrouwen.98 In 
dit voorbeeld wordt helder dat de invulling van het belang van het kind en de ondersteu-
ning van de gezinsopvoeding verbonden was met verschillende ideeën over wenselijk ou-
derschap. De RPF presenteerde een ouder die beschikbaar wil zijn voor de opvoeding van 
zijn kinderen, Kok presenteerde een ouder die financieel onafhankelijk zou moeten zijn. 
Melkerts voorstel richtte de focus van het gezinsbeleid op de opvoedpraktijk en dan vooral 
op de kinderen. Deze aandacht voor de opvoeding getuigt van mogelijke betrokkenheid 
van de overheid, als de instantie die faciliteiten schept die ertoe bijdragen dat kinderen zo 
goed mogelijk worden opgevoed en begeleid. Tegelijkertijd moet de overheid wel terug-
houdendheid betrachten. Of zoals Melkert het verwoordde: 

het voorstel van het kabinet is om de gemeenschappelijke noemer bij kinderen te 
leggen en van daaruit verder te redeneren, gegeven de ontwikkeling in leefsituaties 
zoals die nu eenmaal bestaan en waar de overheid allerminst een taak heeft daar 
verdere aanwijzingen voor te geven.99

Met het idee dat ‘de overheid allerminst een taak heeft’, verwoordde hij het ideaal van 
een terughoudende overheid. Hij was niet de enige die dit ideaal nastreefde. Bakker van 
D’66 viel hem al snel bij, hij wilde geen ideologische discussies. Toch zijn ideologische of 
normatieve discussies niet te vermijden voor een politicus. Dit is zichtbaar in Melkerts’ 
zinsnede: ‘gegeven de ontwikkelingen … zoals die nu eenmaal bestaan’. Hier lijkt het alsof 
de politicus niets doet, niet ingrijpt en de bestaande situatie accepteert. Maar ook een be-
staande situatie aanvaarden betekent voor een politicus een normatieve stellingname. De 
situatie is zo wenselijk dat politiek ingrijpen niet nodig of wenselijk wordt geacht. 
De voorkeur voor terughoudendheid lijkt in tegenspraak te zijn met de belangstelling 
van minister Sorgdrager voor opvoeding. Binnen haar preventieve gezinsbeleid is opvoe-
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ding juist een oplossing voor de stijgende jeugdcriminaliteit. Bij haar is geen sprake van 
terughoudendheid maar eerder van een expliciete wens tot meer betrokkenheid van de 
overheid. Bij het beleidsdebat over opvoedingsondersteuning staat de afweging tussen een 
betrokken en terughoudende overheid centraal: wanneer mag de overheid beleid ontwik-
kelen of stimuleren waardoor derden inhoudelijk betrokken kunnen raken bij de gezins-
opvoeding? 

5.6 Opvoedingsondersteuning als voorbeeld van gezinsbeleid

Sorgdrager presenteerde in het parlementaire debat ideeën voor een preventief gezins-
beleid. Zowel in het pleidooi van het Ministerie van Justitie als in de beleidsbrief Maat-
schappelijke positie en de functie van het gezin zijn verschillende beleidsverhalen over 
opvoedingsondersteuning te herkennen. Vanuit justitieel perspectief herken ik het contro-
leverhaal. Daarnaast zijn ook drie andere beleidsverhalen actief: het ontplooiingsverhaal, 
het gelijke kansenverhaal, het preventieverhaal. Ik schets hier de contouren van deze vier 
beleidsverhalen, in aparte hoofdstukken komen deze nog uitgebreider aan de orde. 

5.6.1 Ouders met opvoedingsvragen: het ontplooiingsverhaal 

In het ontplooiingsverhaal zijn de ouders de doelgroep van het beleid, zij zouden zich 
moeten kunnen ontplooien in het ouderschap, werk en relaties. Opvoedingsondersteu-
ning is gericht op de vragen die ouders hebben, wat ook traceerbaar is in de beleidsbrief.100 
Bij de bespreking van het jeugdbeleid staat geschreven dat de meeste ouders bij opvoe-
dingsvragen en -problemen eerst en vooral een beroep doen op hun sociale netwerk. 
Echter, dit opvoedingsnetwerk is in de afgelopen decennia veranderd. Of in de woorden 
van de beleidsbrief: ‘(m)et de veranderingen in de samenleving is echter het gebruikelijke 
steunnetwerk dat familie en kerk voor velen vormden, weggevallen’. Niet alle ouders kun-
nen een beroep op anderen doen bij het opvoeden van hun kinderen. Het sociale netwerk 
van ouders is volgens de beleidsbrief uitgebreid met een gedifferentieerd aanbod van op-
voedingsondersteuning 
In deze beschrijving is het beleid opvoedingsondersteuning een antwoord op de vragen 
en problemen van ouders bij het grootbrengen van hun kind(eren). Helaas beschikken 
niet alle ouders over een informeel opvoedingsnetwerk waar zij met hun vragen terecht 
kunnen. Om dit gebrek aan informeel netwerk te compenseren wordt de ontwikkeling 
van formele opvoedingsondersteuning gestimuleerd. Opvoedingsondersteuning zou ou-
ders kunnen helpen bij het vinden van antwoorden op hun vragen of oplossingen voor 
hun problemen. Deze presentatie van opvoedingsondersteuning sluit aan bij wat ik het 
ontplooiingsverhaal noem: ouders zijn de doelgroep, opvoedingsondersteuning is gericht 
op hun welbevinden als ouder. Dit beleidsverhaal komt het duidelijkst naar voren in het 
advies Opvoeding ondersteund. Beleidsadvies over de maatschappelijke verantwoordelijkheid 
voor jonge kinderen van de Raad voor het Jeugdbeleid. Dit advies verscheen in 1986 en 
heeft de status van het eerste rapport op het gebied van opvoedingsondersteuning. In 
hoofdstuk zeven presenteer ik mijn analyse van dit rapport. 
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5.6.2 Allochtone jongeren met achterstanden: het gelijke  
kansenverhaal 

Het gelijke kansenverhaal heeft niet ouders maar allochtone kinderen als doelgroep. Deze 
kinderen zouden dezelfde kansen moeten hebben als autochtone leeftijdsgenootjes. Het 
nastreven van deze gelijke kansen is ook een aanleiding om opvoedingsondersteuning te 
ontwikkelen. In de beleidsbrief worden allochtone ouders en kinderen gepresenteerd als 
een aparte doelgroep voor gezinsbeleid, zij vergen ‘aparte aandacht’.101 Zo valt onder meer 
te lezen dat uit onderzoek blijkt dat de onderwijsprestaties en leerresultaten van kinde-
ren uit minderheidsgroepen bij taal en rekenen, naar verhouding sterk achterblijven bij 
autochtone kinderen uit vergelijkbare sociaal-economische milieus. Deze zwakke taal- en 
rekenprestaties aan het einde van het basisonderwijs staan, volgens de beleidsbrief, niet op 
zichzelf. Zij volgen op zwakke prestaties in voorgaande jaren. De beleidsbrief schetst een 
aanéénschakeling van schoolloopbanen op een laag niveau of afgebroken opleidingen en 
slechte arbeidsmarktposities.
Als eerste schakel in deze oorzakelijke betooglijn noemt de beleidsbrief de ouders als deel 
van de oorzaak voor de relatief zwakke taal- en cognitieve ontwikkeling van kinderen uit 
minderheidsgroepen. Deze ouders stimuleren hun kinderen niet genoeg in hun cogni-
tieve ontwikkeling. Twee factoren worden genoemd: het vaak lage opleidingsniveau van 
de ouders én de onbekendheid van allochtone ouders met wat het Nederlandse onderwijs 
van kinderen en ouders verwacht. Zo ontstaat in de beleidsbrief een beeld van allochtone 
ouders als falende opvoeders. In de beleidsbrief wordt een beleidsverhaal geconstrueerd 
waarin allochtone ouders hun kinderen niet goed begeleiden bij hun schoolloopbaan. Een 
(toekomstige) slechte uitgangspositie op de arbeidsmarkt van allochtone kinderen wordt 
als beleidsprobleem aangemerkt. Deze bevindingen worden in de beleidsbrief vertaald in 
‘een harde maatschappelijke noodzaak om de rol en inbreng van allochtone ouders bij de 
opvoeding en bij het voorbereiden op de school en het ondersteunen tijdens de school te 
versterken’.102 
Allochtone ouders krijgen een rol toegekend in het veroorzaken en het oplossen van een 
beleidsprobleem. Betrokkenheid van de overheid bij de opvoedpraktijken van allochtone 
ouders wordt noodzakelijk geacht. Dit beleidsverhaal over opvoedingsondersteuning ge-
richt op allochtone kinderen komt verder aan bod in hoofdstuk acht onder de noemer 
gelijke kansenverhaal, omdat gelijke kansen van allochtone kinderen het belangrijkste 
uitgangspunt is bij de ontwikkeling van opvoedingsondersteuning binnen het minder-
hedenbeleid. 

5.6.3 Voorkómen van jeugdproblematiek: het preventieverhaal

Naast het beleidsverhaal over allochtone gezinnen bevat de beleidsbrief ook fragmenten 
van een derde beleidsverhaal over opvoedingsondersteuning. Ik noem dit het preventie-
verhaal omdat de mogelijke preventieve werking van opvoedingsondersteuning bij jeugd-
problematiek centraal staat. De beleidsbrief bevat slechts een paar fragmenten van dit 
beleidsverhaal en bouwt voort op het hierboven gepresenteerde ontplooiingsverhaal. In 
het ontplooiingsverhaal is het een beleidsprobleem dat ouders hun opvoedkundige vra-
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gen niet beantwoord kunnen krijgen binnen hun persoonlijke opvoedingsnetwerk. Het 
gezinsbeleid is een antwoord op problemen bij ouders. In het preventieverhaal zijn de ou-
ders ook de doelgroep, maar niet alle ouders.103 Het wegvallen van het opvoedingsnetwerk 
is volgens de beleidsbrief ‘vooral een groot probleem bij de zogeheten gesloten gezinnen, 
waar de buitenwereld moeilijk binnenkomt’. De beleidsbrief omschrijft deze ‘gesloten ge-
zinnen’ nader als gezinnen die geconfronteerd worden met langdurige werkloosheid. Zij 
missen volgens de beleidsbrief ‘vaak de middelen en sociale vaardigheden om een beroep 
te doen op de steun van hun omgeving’.104

In deze beschrijving van de doelgroep die in aanmerking zou moeten komen voor op-
voedingsondersteuning komt een ambivalent beeld naar voren: ondanks een gebrek aan 
sociale vaardigheden hebben deze gesloten gezinnen wel opvoedingsvragen. De beleids-
brief meldt niet waarom opvoedingsvragen van gesloten gezinnen een sociaal probleem 
zouden kunnen zijn. Wel wordt het gedifferentieerde aanbod van opvoedingsondersteu-
ning benoemd als een preventief aanbod dat jeugdproblematiek zou kunnen voorkomen. 
Wat wordt verstaan onder jeugdproblematiek en hoe opvoedingsondersteuning een pre-
ventieve werking zou kunnen hebben, blijft in de beleidsbrief onuitgewerkt. De verdere 
invulling van dit preventieverhaal traceer ik in diverse beleidsteksten van het jeugdbeleid. 
Dit preventieverhaal wordt gepresenteerd in hoofdstuk negen. 

5.6.4 Preventie van crimineel gedrag: het controleverhaal 

Het vierde en laatste beleidsverhaal over opvoedingsondersteuning is te traceren in het 
pleidooi voor justitieel gezinsbeleid en is gericht op maatschappelijke controle en het 
voorkomen van crimineel gedrag. De beleidsbrief meldt dat: ‘(d)e opvoedende functie van 
het gezin (…) in de belangstelling staat’.105 Deze paragraaf over het justitieel gezinsbeleid 
vind ik binnen de beleidsbrief opvallend. Hier wordt geen opsomming gegeven van be-
staand beleid maar is er sprake van een pleidooi van Justitie voor nieuw beleid binnen de 
‘hernieuwde aandacht voor het gezinsbeleid’.106 Dit ministerie wil projecten opvoedings-
ondersteuning ontwikkelen. Of zoals de beleidsbrief meldt: ‘criminaliteitspreventie zou, 
(…), nadrukkelijker onderdeel moeten vormen van beleid ten aanzien van opvoeding en 
gezin’.107 De beleidsbrief bevat dus een pleidooi voor preventief beleid waarmee crimina-
liteit zou kunnen worden voorkomen. Ter onderbouwing wordt melding gemaakt van 
een serieuze stijging van misdrijven tegen de openbare orde en geweldsmisdrijven. De 
bedreiging van de sociale orde staat centraal in dit beleidsverhaal. Preventie is gericht op 
het onder controle krijgen van een mogelijke sociale bedreiging, ik noem dit het contro-
leverhaal. 
Het controleverhaal construeert opvoedingsondersteuning als een beleidsmiddel dat cri-
minaliteit zou kunnen voorkomen. Zo is op verzoek van het Ministerie van Justitie een 
overzichtsstudie gemaakt van de relatie tussen opvoeding, gezin en (preventie van) jeugd-
criminaliteit. Uit het onderzoek van prof. J. Junger-Tas begin jaren negentig blijkt dat 

gezinsfactoren van doorslaggevende betekenis zijn in deze cumulatieve problema-
tiek. De samenhang tussen probleemgedrag op jonge leeftijd en crimineel gedrag 
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op latere leeftijd maakt het des te belangrijker problemen vroegtijdig te onderken-
nen en wellicht te voorkomen.108 

Het onderzoek van Junger-Tas presenteert niet alleen een oorzaak maar ook een oplossing. 
Een systematisch aanbod van opvoedingsondersteuning wordt gepresenteerd als effectief 
voor betere schoolprestaties en maatschappelijk functioneren, en daarmee ook voor het 
voorkomen van afwijkend gedrag op latere leeftijd. De aandacht dient bij opvoedings-
ondersteuning uit te gaan naar de mate van toezicht, de kwaliteit van de discipline en de 
affectieve band tussen ouders en kinderen. 
In dit deel van de beleidsbrief wordt opvoedingsondersteuning gepresenteerd als de op-
lossing voor een sociaal beleidsprobleem te weten: te hoge en te gewelddadige jeugdcri-
minaliteit. De oorzaak wordt gezocht in ‘kwetsbare opvoedingssituaties’ en ‘ongestructu-
reerde gezinssituaties’.109 De oplossing wordt gevonden in opvoedingsondersteuning die 
aandacht besteedt aan ‘de mate van toezicht, de kwaliteit van de discipline en de affec-
tieve band tussen ouders en kinderen’.110 De omschrijving van een doelgroep ontbreekt. 
In hoofdstuk tien breng ik deze justitiële interesse voor opvoedingsondersteuning verder 
over het voetlicht. 

5.7 Betekenisveranderingen in het verborgen en gefragmenteerde 
gezinsbeleid

Het parlementaire debat over gezin en gezinsbeleid duurde kort en lijkt tijdens de Paarse 
regeringsperiode weinig gevolgen te hebben gehad. Het eerste Paarse kabinet (1994-1998) 
koos voor het behoud van wat ik verborgen en gefragmenteerd gezinsbeleid noem. Toch 
is het niet correct om te zeggen dat daarmee alles bij het oude bleef. Het parlementaire 
debat heeft twee belangrijke betekenisveranderingen tot gevolg gehad. De eerste veran-
dering is dat er consensus is ontstaan over een nieuwe definitie van het gezin waarin de 
opvoeding centraal staat en niet de vorm van het gezin. Het grootbrengen van kinderen 
wordt daarmee herkend en erkend als belangrijke gezinspraktijk. Betrokkenheid van de 
overheid daarbij wordt als wenselijk gezien, want opvoeding heeft zowel een persoonlijk 
als een maatschappelijk belang. Het grootbrengen van kind(eren) is daarmee onderwerp 
geworden van politieke oordeelsvorming. Tegelijkertijd is er ook sprake van een ideaal 
van terughoudendheid. De overheid heeft allerminst de taak aanwijzingen te geven bij de 
opvoedpraktijk. In het debat over gezin en gezinsbeleid speelt het spanningsveld tussen 
betrokkenheid en terughoudendheid een belangrijke rol. 
De tweede betekenisverandering is dat er meer openheid is in het verborgen gezinsbeleid. 
De term gezinsbeleid verdween namelijk niet. Zo wordt opvoedingsondersteuning open-
lijk bestempeld als een voorbeeld van gezinsbeleid en betrokkenheid van de overheid bij 
de opvoeding. Die betrokkenheid moet gelegitimeerd worden en de afweging tussen een 
betrokken en terughoudende overheid is daarbij een centraal onderwerp. In de beleids-
brief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin wordt deze afweging naar aan-
leiding van de nieuwe definitie nadrukkelijk verwoord. Deze beleidsbrief presenteert het 
normatieve kader van het verborgen en gefragmenteerde gezinsbeleid. 
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6

Opvoeding is de kernfunctie van het gezin

De beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin

6.1 Inleiding 

Op 16 september 1996 stuurde VVD-staatssecretaris Erica Terpstra van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin 
naar de Tweede Kamer.111 Deze beleidsbrief presenteert een visie op ‘het’ gezin en toont de 
voorkeur voor een verborgen gezinsbeleid van het Paarse kabinet. Ideeën die naar aanlei-
ding van het parlementaire debat over gezin en gezinsbeleid midden jaren negentig door 
diverse ministers naar voren werden bracht, zijn in deze beleidsbrief verder uitgewerkt. 
In het vorige hoofdstuk toonde ik aan de hand van citaten dat er in het parlement een 
consensus ontstond over een nieuwe manier van een gezin beschrijven: niet de vorm – een 
getrouwd heteropaar met of zonder kinderen – stond centraal maar één van de dagelijkse 
praktijken: het opvoeden van kinderen. In de beleidsbrief omschrijft het eerste Paarse 
kabinet ‘het gezin’ als: ‘elk leefverband van één of meer volwassenen die verantwoorde-
lijkheid dragen voor de verzorging en de opvoeding van één of meer kinderen’.112 Deze 
beleidsdefinitie bestendigt één van de twee betekenisveranderingen die zijn opgetreden 
naar aanleiding van het parlementaire debat over gezin en gezinsbeleid. In dit hoofdstuk 
neem ik de beleidsbrief en de definitie onder de loep. 
Dit hoofdstuk is de eerste van vijf waarin ik de resultaten van de eerste stap in mijn on-
derzoeksmethode presenteer: de analyse van de praktijken van verantwoordelijkheid die 
traceerbaar zijn in beleidsteksten opvoedingsondersteuning. Allereerst beschrijf ik de con-
text en de tekstproductie van dit Kamerstuk (6.2.1), gevolgd door een korte samenvatting 
van de beleidsbrief (6.2.2). Vervolgens analyseer ik in paragraaf 6.3 de centrale boodschap 
van deze beleidsbrief. Ik gebruik de hierboven genoemde nieuwe beleidsdefinitie om de 
praktijk van verantwoordelijkheid van het hedendaagse gezinsbeleid te traceren (6.4) De 
komende vijf hoofdstukken over andere teksten hebben dezelfde opbouw.
Voordat ik de resultaten presenteer, herhaal ik allereerst kort de uitgangspunten van mijn 
methode. In hoofdstuk drie zette ik uiteen dat beleidsteksten de resultaten tonen van een 
proces van onderhandelingen over verantwoordelijkheid voor zaken die gevoelig zijn voor 
menselijke inspanning waardoor een verdeling van verantwoordelijkheid kan ontstaat. 
Oftewel: in beleidsteksten kunnen praktijken van verantwoordelijkheid zichtbaar worden. 
De resultaten van een verdeling van verantwoordelijkheid, dat wil zeggen de praktijk van 
verantwoordelijkheid, traceer ik in dit hoofdstuk aan de hand van de nieuwe beleidsdefi-
nitie van het gezin.113 Opvoeden staat centraal in de nieuwe beleidsdefinitie en speelt een 
belangrijke rol in het ‘toekennen, accepteren of afwijzen van verantwoordelijkheid voor 
zaken die gevoelig zijn voor menselijke zorg en inspanningen’. De definitie is daarmee 
uitermate geschikt om de praktijk van verantwoordelijkheid te analyseren. 
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Ten eerste benoemt deze definitie wat zo ‘belangrijk’ is aan het gezin dat het onderwerp 
zou moeten zijn van politiek oordelen: de opvoeding (6.4.1). Een analyse van een prak-
tijk van verantwoordelijkheid verheldert ten tweede wat de overheid waardevol vindt. De 
beleidsbrief geeft antwoord op de vraag wanneer welke overheidsbetrokkenheid bij ge-
zinspraktijken legitiem is en wanneer terughoudendheid geboden is. Daarbij maakt de 
overheid een afweging tussen drie normatieve uitgangspunten: vrijheid, het algemene be-
lang van de samenleving en het belang van het kind (6.4.2). Ten derde verduidelijkt een 
analyse van verantwoordelijkheid dat er grenzen zijn aan het handelen van de overheid 
en burgers. Mag de overheid betrokkenheid tonen bij gezinsopvoeding en in welke vorm 
mag en kan deze betrokkenheid gestalte krijgen? De betrokkenheid van de overheid kan 
verschillende vormen aannemen, zoals het tonen van respect, voorwaarden scheppen, on-
dersteuning bieden, zorg verlenen, bescherming bieden, disciplineren of ingrijpen. Elke 
vorm van overheidsbetrokkenheid kent grenzen, dat wil zeggen dat in bepaalde situaties 
en onder bepaalde voorwaarden die ene invulling van overheidsbetrokkenheid te onder-
bouwen en te rechtvaardigen is (6.4.3). 
Bij een verdeling van verantwoordelijkheid worden ook betekenissen toegekend aan iden-
titeiten, handelingsmogelijkheden en relaties, het vierde aspect van een praktijk van ver-
antwoordelijkheid. De beleidsbrief bevat naast een afweging van waarden ook beelden van 
de ‘goede burger’. Mijn aandacht is overigens niet gericht op de toekenning van taken of 
bevoegdheden, maar op de manier waarop mensen in beleidsteksten worden aangespro-
ken op wenselijke en onwenselijke aspecten van hun identiteit en gedrag en de handelings-
mogelijkheden die hen worden geboden of ontnomen. Mijn analyse maakt duidelijk dat 
in beleidsteksten, waarin geabstraheerd wordt van mensen en dagelijkse praktijken, toch 
ideeën aanwezig zijn over mensen, identiteiten en relaties (6.4.4). 
Het vijfde en laatste aspect van een praktijk van verantwoordelijkheid betreft het oorde-
len. Wie is in de positie om te oordelen? Mensen worden in beleidsteksten op een bepaalde 
manier gerepresenteerd. Maar dat betekent niet dat deze groepen in de gelegenheid zijn 
geweest om te onderhandelen over de inhoud van de termen. Het is de vraag wie de positie 
heeft om het politieke probleem te definiëren en wie de positie heeft om te oordelen over 
de politiek aangestuurde tegemoetkoming aan behoeften en op welke wijze deze oordeels-
vorming totstandkomt (6.4.5).

6.2.1 Context en tekstproductie van de beleidsbrief

De beleidsbrief over gezinsbeleid van de eerste Paarse regering (PvdA/VVD/D’66) is een 
reactie op de oppositie van het CDA rond gezin en gezinsbeleid. Het parlementaire debat 
hierover is in het vorige hoofdstuk uitgebreid aan de orde gekomen. Premier Kok (PvdA) 
beloofde september 1995 een beleidsbrief aan de Tweede Kamer en een jaar later ontving 
de Tweede Kamer daadwerkelijk het beloofde document. Vier ministeries – het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie, van Sociale zaken en Werkgelegen-
heid en tenslotte het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – leverden een 
bijdrage. 
Deze brief is in de onderzochte periode één van de weinige regeringsteksten die gezinsbe-
leid als centraal onderwerp heeft en is met zijn zestien pagina’s niet omvangrijk. De legiti-
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mering van de overheidsbetrokkenheid bij gezin en opvoeding krijgt relatief veel aandacht 
in de beleidsbrief. Eén pagina is daar expliciet aan gewijd, hierbij worden diverse norma-
tieve concepten aangehaald. Daarnaast worden vijf pagina’s besteed aan een visie op gezin, 
opvoeding en gezinsbeleid. Dit is zeer uitgebreid; de meeste beleidsteksten die ik voor dit 
onderzoek heb gelezen, beperken de verwijzing naar expliciete normatieve concepten tot 
één of twee regels. 
In de beleidsbrief wordt een nieuwe beleidsdefinitie van het gezin geïntroduceerd. De tij-
dens het parlementaire debat gevormde consensus – dat het gezin kan worden beschreven 
aan de hand van de opvoeding (zie: 5.5) – wordt vastgelegd. Op 14 maart 1997 wordt de 
beleidsbrief besproken tijdens een algemeen overleg en de nieuwe definitie wordt met uit-
zondering van de kleine christelijke partijen (RPF, SGP en GPV) geaccepteerd. Deze zijn 
gehecht aan het heterohuwelijk met een traditionele taakverdeling naar sekse.114 De accep-
tatie van de nieuwe beleidsdefinitie van het gezin door de andere partijen, waaronder het 
CDA, is één van redenen waarom ik de beleidsbrief als een sleuteltekst zie. 
De beleidsbrief heeft geen vervolg gekregen in de ontwikkeling van samenhangend en 
openlijk gezinsbeleid. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat de Paarse regeringspartijen 
weinig affiniteit hadden met de term gezinsbeleid. Het is dan ook niet verrassend dat 
de Paarse regeringspartijen het bestaande verborgen en gefragmenteerde beleid wilden 
voortzetten. De beleidsbrief heeft echter wel tot gevolg dat er diverse rapporten van der-
den zijn verschenen. Dit zijn onder meer Het gezinsrapport van het Sociaal Cultureel Plan-
bureau en de twee jaarlijkse signalementen van de Nederlandse Gezinsraad.115 

6.2.2 Maatschappelijke positie en de functie van het gezin kort  
samengevat

De beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin opent met een alge-
meen deel waarin informatie wordt gegeven over ‘het moderne gezin’ en de legitimatie van 
de betrokkenheid van de overheid bij het gezin. Vervolgens wordt een aantal onderdelen 
van het Paarse beleid onder de aandacht gebracht én er wordt een pleidooi gehouden voor 
‘gezinsbeleid vanuit justitieel perspectief ’. De beleidsbrief sluit af met de constatering dat 
‘het beleid van bijna alle sectoren bijdraagt aan het scheppen van voorwaarden voor het 
functioneren van gezinnen en het bieden van oplossingen in situaties waar dat functione-
ren onder druk staat’.116 
Aangezien opvattingen over het gezin zijn veranderd en er meer diversiteit in relatievor-
men is gekomen, heeft het gezin, volgens de beleidsbrief, ‘een ruimere betekenis’ gekregen. 
Het kabinet neemt de definitie van het Nationaal Comité voor het Jaar van het Gezin over 
en omschrijft het gezin als: ‘elk leefverband van één of meer volwassenen die verantwoor-
delijkheid dragen voor de verzorging en de opvoeding van één of meer kinderen’.117 Deze 
keuze voor het ‘moderne gezin’ wordt onderbouwd met het idee van gelijkwaardigheid: 
alle leefvormen met kinderen zijn in de ogen van het kabinet gezinnen.
Het kabinet beschouwt ontwikkelingen in de gezinssfeer als een zaak en verantwoordelijk-
heid van burgers zelf. Voor de legitimatie van overheidsbetrokkenheid bij het gezin on-
derscheidt het kabinet twee gronden: het gemeenschappelijk belang en het belang van het 

Hoofdstuk 6 Opvoeding is de kernfunctie van het gezin



Ontheemd ouderschap114

kind. Het kabinet beschrijft de betrokkenheid van de overheid bij het gezin als een inbreuk 
op de vrijheid van inrichting van het privéleven. Zij noemt drie taken voor de overheid: 
– voorwaarden scheppen waarbinnen het gezin zelf zijn kernfunctie van opvoeden en 

verzorgen kan vervullen.
– gezinnen ondersteunen en begeleiden bij het vervullen van die kernfunctie.
– actief ingrijpen waar de kernfunctie van het gezin ernstig wordt bedreigd, met name 

wanneer de rechten en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in het gedrang ko-
men.

Het kabinet brengt in het tweede deel van deze brief ‘niet limitatief maar illustratief ’ on-
derdelen van het beleid onder de aandacht waar een nieuwe weg is ingeslagen, inspelend 
op de veranderde en veranderende maatschappelijke opvattingen over het gezin. Nieuw 
beleid, ‘opdat ook in de toekomst de voorwaarden vervuld kunnen worden voor het op-
timaal functioneren van het gezin’.118 De bijdragen van de vier ministeries zijn onderling 
afwijkend. Dit zorgt voor een caleidoscopische presentatie. De eenheid wordt gemaakt 
door de diverse beleidsinitiatieven te ordenen onder drie soorten beleid: voorwaarden-
scheppend, ondersteunend en begeleidend, of ingrijpend. Deze ordening resulteert in tien 
pagina’s tekst met een opsomming van bestaande overheidsinitiatieven. 
Onder voorwaardenscheppende maatregelen worden beleidsinitiatieven genoemd op het 
gebied van onderwijs, algemeen jeugdbeleid, maatregelen op het terrein van arbeid en 
inkomen, en de kinderopvang. Voorbeelden van ondersteunend en begeleidend beleid 
zijn: onderwijsbeleid, de ontwikkeling van preventief en curatief jeugdbeleid, waaronder 
opvoedingsondersteuning, gezondheidszorg en gehandicaptenbeleid. Illustraties van in-
grijpend beleid, dwingende en beschermende maatregelen zijn ondertoezichtstelling en 
uithuisplaatsing van het kind. Hierna volgt een pleidooi voor ‘gezinsbeleid vanuit een jus-
titieel perspectief ’. De kern van dit betoog is dat criminaliteitspreventie nadrukkelijk een 
onderdeel zou moeten vormen van beleid ten aanzien van opvoeding en gezin. Justitie wil 
niet alleen betrokken zijn bij dwingende en beschermende maatregelen, maar ook meer 
preventief gezinsbeleid ontwikkelen. 
De beleidsbrief concludeert dat het huidige regeringsbeleid bijdraagt aan het functioneren 
van gezinnen. Verder wordt er een onderzoeksopdracht gegeven aan het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau. Dat kan onderzoek doen naar de maatschappelijke positie van gezinnen 
en de factoren die daarop van invloed zijn. Tevens krijgt de Nederlandse Gezinsraad op-
dracht om in een tweejaarlijks signalement de veranderende maatschappelijke positie van 
gezinnen en andere leefvormen vast te leggen. 

6.3	 De	centrale	boodschap:	het	impliciete	gezinsbeleid	voldoet	

Tijdens het debat in de media en het parlement werd gesteld dat het eerder ondanks dan 
dankzij het overheidsbeleid goed gaat met het gezin. Het eerste Paarse kabinet reageert 
in de beleidsbrief hierop en draagt twee boodschappen uit. De eerste is dat het goed gaat 
met ‘het’ gezin. De tweede is dat het huidige beleid bijdraagt aan dit goede functioneren. 
Indien wenselijk of nodig kan het gezin worden ondersteund of te maken krijgen met 
ingrepen.119 In deze paragraaf analyseer ik hoe deze boodschappen worden opgebouwd 
en met elkaar verbonden. 
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De eerste boodschap – het goed gaat met het gezin – wordt opgebouwd door een onder-
scheid te maken tussen opvattingen over gezinnen, de verschijningsvorm van gezinnen en 
het functioneren van gezinnen. De opvattingen komen als eerste aan bod in de beleids-
brief: ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen decennia hebben de 
opvattingen over het gezin en andere samenlevingsvormen doen veranderen. Deze ingrij-
pende maatschappelijke ontwikkelingen worden toegeschreven aan: vrouwenemancipa-
tie, economische groei, veranderingen op het gebied van arbeid, mobiliteit en welvaart, de 
verbetering van de gezondheidszorg, de beschikbaarheid van betrouwbare middelen voor 
geboorteregeling en de aanwezigheid van andere culturen. Naast veranderingen in opvat-
tingen wijst de beleidsbrief ook op meer diversiteit in de verschijningsvorm van relaties 
waardoor het begrip gezin een ruimere betekenis krijgt. Deze ontwikkelingen legitimeren 
volgens de beleidsbrief de keuze voor een andere beleidsdefinitie, maar hebben niet tot ge-
volg dat het gezinsleven minder stabiel is geworden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ‘on-
danks maatschappelijke veranderingen als emancipatie, individualisering en toegenomen 
welvaart het Nederlandse gezin over het algemeen in evenwicht is gebleven’.120 Kortom, 
ondanks veranderde opvattingen en samenlevingvormen functioneren gezinnen prima. 
De tweede boodschap die de beleidsbrief naar voren brengt, is dat het huidige beleid bij-
draagt aan dit goede functioneren van het gezin: indien wenselijk of nodig kan het gezin in 
zijn functioneren worden ondersteund of kan worden ingegrepen. Over het huidige beleid 
meldt de beleidsbrief dat: op een groot aantal terreinen aandacht wordt geschonken aan de 
maatschappelijke positie en de functies van het gezin. Deze inspanningen vormen, volgens 
het kabinet, het impliciete gezinsbeleid waarvoor het hele kabinet zich verantwoordelijk 
acht. Het gezin neemt in de visie van het kabinet vanwege de opvoeding van kinderen 
een bijzondere positie in. Daarom krijgt het scheppen van optimale voorwaarden voor 
de opvoedingstaak van het gezin in het beleid bijzondere aandacht. Het kabinet acht het 
vooral van belang de cumulatieve gevolgen van beleid op deelterreinen voor mensen in 
gezinssituaties in hun onderlinge verband te beschouwen.121 
Dit beleid wordt een paar pagina’s verder in verband gebracht met het functioneren van 
gezinnen. 

Het beleid op de terreinen van arbeid en inkomen, volkshuisvesting, onderwijs, 
minderheden, justitie, jeugd, belasting, zorg en welzijn bepaalt in onderlinge sa-
menhang en wisselwerking het maatschappelijk klimaat waarin ouders kinderen 
kunnen opvoeden. Uit recent onderzoek blijkt (…) dat het Nederlandse gezin over 
het algemeen in evenwicht is gebleven.122 

Zo wordt een verband gesuggereerd tussen het impliciete gezinsbeleid en het goede func-
tioneren van gezinnen. Aan het einde van de beleidsbrief wordt de tweede boodschap van 
de beleidsbrief nogmaals herhaald. ‘Samenvattend constateert het kabinet, dat het beleid 
van bijna alle sectoren bijdraagt aan het scheppen van voorwaarden voor het functioneren 
van gezinnen en het bieden van oplossingen in situaties waar dat functioneren onder druk 
staat.’123 
De boodschappen – het goed gaat met het gezin gekoppeld aan de bijdrage van het huidige 
beleid – ondergraven de noodzaak een samenhangend gezinsbeleid te ontwikkelen. Er is 
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immers geen sociaal probleem dat een overgang naar een ander en meer openlijk gezins-
beleid zou kunnen onderbouwen en rechtvaardigen. De beleidsbrief was een antwoord 
op de oppositie van Heerma die tijdens zijn pleidooi in de Tweede Kamer stelde dat het 
Paarse beleid slecht zou zijn voor gezinnen. Heerma stond niet alleen in deze visie. Ook in 
het mediadebat was deze boodschap – dat het eerder ondanks dan dankzij het overheids-
beleid goed gaat met het gezin – ruimschoots vertegenwoordigd. De repliek die de Paarse 
regering Heerma met de beleidsbrief geeft, heeft tot gevolg dat samenhangend gezinsbe-
leid verdwijnt uit het parlementaire debat.

6.4 Praktijk van verantwoordelijkheid

In de beleidsbrief is de legitimatie van de ‘betrokkenheid van de overheid bij het gezin’ een 
belangrijk onderwerp. De beleidsbrief toont bepaalde opvattingen over wie verantwoor-
delijk is voor de opvoeding, voor wat hij of zij verantwoordelijk is, en waarom. De analyse 
van deze verdeling van verantwoordelijkheid wordt hieronder verdiept aan de hand van 
het concept praktijk van verantwoordelijkheid. 

6.4.1 Opvoeding is belangrijk

Door de nieuwe beleidsdefinitie van het gezin – opvoeding staat centraal – laat de over-
heid zien dat zij opvoeding belangrijk vindt. Het Paarse kabinet definieerde het gezin als 
‘elk leefverband van één of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor de 
verzorging en opvoeding van één of meer kinderen’.124 Zij sloot daarmee aan bij de werk-
definitie die het Nationaal Comité voor het Jaar van het Gezin hanteerde. Deze keuze 
wordt onderbouwd met een combinatie van normatieve en empirische argumenten. 
In het volgende citaat komt gelijkwaardigheid naar voren als het normatieve idee achter 
de keuze voor deze definitie. ‘Het kabinet beschouwt op basis van gelijkwaardigheid, naast 
het traditionele gezin (moeder, vader, kinderen) en het uit meer generaties bestaande ge-
zin, ook stief-, pleeg- en eenoudergezinnen en homo/lesbische ouderparen met kinderen 
als gezinnen.’125 Volgens het kabinet wordt 

hiermee recht gedaan aan de diversiteit die inmiddels in de samenleving is ont-
staan. Dit betekent dat een «gezinsbeleid» in de moderne maatschappelijke ver-
houdingen geen ongerechtvaardigd onderscheid maakt tussen de diverse samen-
levingsvormen.126

In de beleidsbrief wordt zo een normatief idee onderbouwd met een verwijzing naar een 
veranderende sociale werkelijkheid. Aan deze empirische diversiteit zou recht gedaan moe-
ten worden. Het onderliggende idee is dat een andere definitie van het traditionele gezin 
(gehuwde moeder en vader met of zonder kinderen) achterhaald is. Deze ruimere beteke-
nis van de definitie – erkenning van de alternatieve leefvormen – wordt in de beleidsbrief 
benoemd. Naast een verbreding van het gezin betekent dit echter ook een versmalling, 
want de beleidsbrief beschrijft het traditionele gezin als: moeder, vader en kind(eren). Of 
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mensen als ‘gezin’ tellen hangt met deze definitie dus af van de aanwezigheid van minder-
jarige kinderen. De opvoedpraktijk staat centraal. Gehuwde paren zonder kinderen of met 
volwassen kinderen vallen buiten deze omschrijving.
Ten opzichte van de oude situatie heeft deze nieuwe definitie een belangrijke betekenisver-
andering tot gevolg. De koppeling tussen afstamming, het heteroseksuele huwelijk en het 
gezin wordt doorbroken. Historisch gezien is dit een opvallende en progressieve definitie 
(zie ook: Sevenhuijsen, 1987). Ook in internationaal opzicht is de definitie vooruitstre-
vend. Erkenning van alternatieve gezinnen is al decennialang een belangrijk thema in En-
gelstalige wetenschappelijke literatuur over gezin en gezinsbeleid (Jagger & Wright, 1999, 
Lindemann Nelson, 1997, Muncie et al., 1999, Silva & Smart, 1999). 
De definitie doet volgens de beleidsbrief recht aan de in de maatschappij ontstane diver-
siteit. Zo gepresenteerd, wordt de nadruk gelegd op het beschrijvende karakter van de 
definitie. Finch (1989, p. 237) wijst erop dat gezinsdefinities vaak worden gepresenteerd 
als beschrijvingen, maar dat zij tegelijkertijd een voorschrijvende werking of bijbetekenis 
hebben (zie ook: Muncie et al., 1999, Williams, 2004, pp. 34-40). De voorschrijvende ef-
fecten die aanwezig zijn in de beleidsbrief, analyseer ik hieronder. 

Het gezin als functionele eenheid
De titel van de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin wekt de 
indruk dat het om een feitelijke omschrijving gaat. Achter deze feitelijke omschrijving 
gaat echter een bepaalde theorie over gezin en samenleving schuil. De beleidsbrief bevat 
onder meer fragmenten van een functionalistisch discourstype over het gezin. Het func-
tionalisme is in de naoorlogse periode tot de jaren zeventig een invloedrijke denkrichting 
geweest in de sociologie en de theorievorming over gezinnen (Cheal, 1991, Morgan, 1996, 
Muncie & Sapsford, 1999). Deze invloed bleef niet beperkt tot de sociologie. In paragraaf 
4.3 bracht ik naar voren dat in Nederland met name de liberalen en de sociaaldemocraten 
in de naoorlogse periode geïnspireerd werden door de opkomst van het functionalisme. 
Zij zagen het gezin als een eenheid van maatschappelijke verheffing. 
De constructie van het gezin als eenheid is één van de centrale kenmerken van het func-
tionalisme (Cheal, 1991). Het idee is dat het kerngezin, (man, vrouw en kinderen) een 
universele sociale institutie is, gericht op de overleving van de menselijke maatschappij. 
Functionalisten zien het functioneren van een samenleving als een systeem en leggen 
daarbij de nadruk op de functies die de samenleving ontwikkelt om voort te bestaan. 
Volgens functionalisten zijn gezin, school et cetera kleinere maatschappelijke eenheden 
en hebben een functie voor en binnen het grotere geheel. In de beleidsbrief is deze denk-
trant ook aanwezig want de nieuwe definitie geeft de ‘kernfunctie’ van het gezin aan.127 
Elementen van een functionalistische discourstype zijn niet alleen zichtbaar in de titel van 
de beleidsbrief en de definitie. ‘Het gezin vormt’, volgens de beleidsbrief, ‘een affectieve, 
juridische, sociaal-economische en consumptieve eenheid en biedt zowel aan ouders als 
aan kinderen mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing en onderlinge zorg’.128 Oftewel: 
het gezin wordt beschreven als een functionele eenheid.
Een tweede kenmerk van het functionalisme is dat er vaak een tegenstelling geconstrueerd 
wordt tussen de sterk veranderende maatschappij en de geborgenheid in het gezin (Cheal, 
1991). Zo wordt het gezin als institutie gezien die de persoonlijke vrijheid en emotionele 
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ondersteuning biedt die elders niet zeker is (Muncie & Sapsford, 1999). Deze aspecten van 
een functionalistische denkwijze zijn op de volgende manier verwoord in de beleidsbrief. 

De wereld verandert snel onder invloed van internationalisering van contacten, 
globalisering van de economie, schaalvergroting en informatisering. Individuele 
mensen kunnen voor die snelle veranderingen een tegenwicht vinden in de eigen-
heid van de leefomgeving en de directe persoonlijke relaties in eigen kring. Waar 
die directe en persoonlijke verbanden ontbreken en waar vereenzaming en isole-
ment op de loer liggen, groeit de hang naar geborgenheid. Juist het gezin kan die 
geborgenheid bieden.129 

Kortom, sporen van een functionalistisch discourstype zijn aanwijsbaar: in de titel van 
de beleidsbrief; in de geïntroduceerde beleidsdefinitie die de kernfunctie van het gezin 
aangeeft; in de constructie van het gezin als affectieve, zorgende, juridische en sociaal-
economische eenheid en in de tegenstelling die wordt beschreven tussen maatschappij en 
gezin. 
De functionalistische benadering van het gezin heeft uit diverse hoeken kritiek gehad (zie 
bijvoorbeeld: Thorne & Yalom, 1982). De Canadese socioloog David Cheal (1991) wijst 
erop dat deze kritiek op twee punten overeenstemde. Het eerste kritiekpunt betreft het 
gebrek aan aandacht in de functionalistische benadering voor de diversiteit in familiele-
ven. Het tweede gezamenlijke kritiekpunt is dat de functionalistische visie op het gehuwde 
gezinsleven wordt gekenmerkt door een grove simplificatie van de interacties binnen een 
huwelijk en de ervaring van vrouwen.130 Kritiek vanuit feministische hoek sluit hierop 
aan. Feministen wijzen erop dat bij deze benadering van het gezin met name de machts-
verschillen tussen de sekse en de generaties aan het zicht worden onttrokken (Akkerman, 
1985, Komter, 1990). ‘De veilige haven van het gezin’ bleek niet voor iedereen even veilig te 
zijn. Het is de vraag in hoeverre deze kritiek ook op gaat voor deze beleidsbrief.
De nieuwe definitie ondervangt het eerste kritiekpunt en is daarmee vernieuwend. Het 
Paarse kabinet schrijft in de beleidsbrief dat zij oog heeft voor de groeiende diversiteit in 
relatievormen. ‘Het’ gezin is niet langer een gehuwd heterostel met of zonder kinderen. 
Het kan ook een homostel zijn, een vader of moeder die met kinderen samenleeft, enzo-
voorts. Winstpunt van deze nieuwe definitie is dus dat het moderne gezin een andere sa-
menstelling kan hebben. Deze erkenning van verscheidenheid is baanbrekend, het denken 
in vaste rolpatronen wordt doorbroken. De aandacht is in de beleidsbrief echter vooral 
gericht op de vorm van de ontstane verscheidenheid. De nieuwe beleidsdefinitie vraagt 
aandacht voor wat gezinnen doen: het grootbrengen van een of meer kinderen. Focussen 
op gezinspraktijken is volgens Morgan (1996, p. 11) één manier om problemen van een 
functionalistische benadering van gezinnen te vermijden. Deze beleidsdefinitie biedt een 
uitgelezen mogelijkheid om voorbij de vorm van een gezin te kijken en oog te krijgen voor 
de diversiteit in de dagelijkse opvoedpraktijken. Deze potentie van de nieuwe definitie 
blijft in de beleidsbrief echter onuitgewerkt. In hoofdstuk elf, tijdens de evaluatie, ga ik 
uitgebreid in op dit punt. De volgende paragraaf maakt duidelijk dat de presentatie van 
het gezin als eenheid weinig discursieve ruimte overlaat voor diversiteit in het grootbren-
gen van kinderen binnen opvoedpraktijken. 
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De vanzelfsprekende zorgplicht 
De constructie van het gezin als affectieve, zorgende, juridische en sociaal economische 
eenheid komt in de beleidsbrief ook naar voren in de beschrijving van de wenselijke hou-
ding van de overheid naar het gezin. 

Waar de positie van het gezin aan de orde komt, zijn respect voor de persoonlijke 
levenssfeer, respect voor de bereidheid van mensen om te investeren in verant-
woordelijkheid en zorg voor elkaar en respect voor het vermogen om zèlf oplos-
singen te vinden, de belangrijkste uitgangspunten van het kabinet.131

In dit citaat komt een beeld van een wenselijke samenleving en wenselijke zorg naar voren. 
Het onderliggende beeld is dat de samenleving een som is van individuele rechthebbende 
personen die door de overheid de verantwoordelijkheid krijgen toegeschreven zo goed 
mogelijk voor hun kinderen te zorgen. In het citaat is ook het idee aanwezig dat burgers 
investeren in zorg en dat zij elkaar een omvangrijke en onvervangbare persoonlijke inzet 
bieden. Zo geformuleerd lijkt het alsof deze zorg vanzelfsprekend aanwezig is in de privé-
sfeer. De zorggevers behoeven in deze visie geen ondersteuning, hun werk in de privésfeer 
is onbetaald en vanzelfsprekend. Als de overheid wel betrokkenheid toont dan is dat een 
antwoord op de kwetsbaarheid van de zorgontvangers, de kinderen dus. Pas als er sprake is 
van sociale beleidsproblemen wordt ondersteuning geboden of ingegrepen. Dit komt on-
der meer naar voren in de beleidsverhalen over opvoedingsondersteuning die in paragraaf 
5.6 zijn geschetst: leerachterstanden, jeugdproblematiek en jeugdcriminaliteit zijn de soci-
ale problemen waarvoor opvoedingsondersteuning een oplossing probeert te bieden.
De beleidsbrief construeert wenselijke private zorg als een vanzelfsprekendheid. Binnen 
deze constructie worden de interacties binnen het gezin en de ervaring van zorggevers 
vereenvoudigd. Dit betekent dat het hierboven genoemde feministische kritiekpunt op 
het functionalistische discourstype ook van toepassing kan zijn op de beleidsbrief. De 
vereenvoudiging bemoeilijkt de thematisering van machtsverschillen tussen de seksen en 
de generaties in het beleidsdebat. 
Ook de macht van de overheid om verantwoordelijkheid toe te kennen blijft onderbelicht. 
De nieuwe definitie zet de gezinspraktijk van het opvoeden en verzorgen van één of meer 
kinderen centraal. Het ideaalbeeld in de beleidsbrief is dat mensen investeren in verant-
woordelijkheid en zorg voor elkaar en het vermogen hebben zelf oplossingen te vinden. 
De overheid hecht zeer aan deze opvoedingsverantwoordelijkheid van de ouders. In de 
volgende paragraaf betoog ik dat deze vorm van opvoedingsverantwoordelijkheid in de 
beleidsbrief als impliciete norm gaat functioneren.

Wenselijke opvoeding als impliciete norm
De nieuwe beleidsdefinitie heeft tot gevolg dat gezinsopvoeding onderwerp wordt van 
politieke beraadslaging en oordeelsvorming. Dit biedt een kans om meer aandacht te be-
steden aan de diversiteit binnen gezinspraktijken. De uitspraken over opvoeding in de 
beleidsbrief geven zowel een beeld van een wenselijke opvoeding als een beschrijving van 
een sociale werkelijkheid. Het kabinet geeft in de beleidsbrief een omschrijving van wat 
zij bedoelt met opvoeden: 
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het bieden van geborgenheid, veiligheid, behaaglijkheid, kortom nestwarmte, maar 
ook socialisering, de overdracht van waarden en normen, de zorg voor gezond-
heid, onderwijs en educatie, de voorbereiding op maatschappelijke functies en de 
bescherming van de lichamelijke integriteit. Bij opvoeden hoort het geven van aan-
dacht, het uitoefenen van toezicht en zeker ook het scheppen van ruimte voor een 
eigen inbreng en verantwoordelijkheid van het kind.132 

Idealiter gaat opvoeding gepaard met nestwarmte, socialisering, et cetera. Dit beeld krijgt 
in de beleidsbrief een empirische onderbouwing. ‘In verreweg de meeste gezinnen zijn de 
gezinsleden sterk op elkaar betrokken, is er sprake van een behoorlijke organisatie van de 
uitvoering van taken en plichten en wordt er toegezien.’133 ‘De meeste kinderen groeien 
thans op onder betere materiële omstandigheden dan vroeger. Er wordt van hen op jon-
gere leeftijd meer inbreng en een zelfstandige visie verwacht.’ Deze opvoedingsstijl sluit 
volgens de beleidsbrief ‘goed aan op de eisen die de moderne samenleving aan de jeugd 
stelt’.134 
Deze beschrijving van de opvoeding is opgebouwd aan de hand van verschillende pe-
dagogische discourstypen, die ik ontleen aan Wubs (2004). Het pedagogisch discours-
type waarin het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen centraal staat en waarin 
de relatie tussen ouder en kind het richtsnoer is, voert de boventoon. De beleidsbrief be-
steedt aandacht aan de zeer wenselijke affectieve en relationele kant van het opvoeden. Het 
grootbrengen richt zich op de vorming van de geest, de emoties en de normen en waarden 
van het kind. Het pedagogische discourstype van het overdragen van waarden wordt in de 
beleidsbrief ingevuld als het overdragen van normen en waarden, maar de inhoud daar-
van wordt niet nader uitgewerkt. Naast de aandacht voor de psychologische en morele 
ontwikkeling van het kind construeert de beleidsbrief opvoeding ook als een doelgericht 
functioneel proces dat erop gericht is later wenselijke maatschappelijke functies te kunnen 
vervullen. Met andere woorden opvoeding staat ten dienste van de samenleving. 
In de beleidsbrief voert het pedagogische discourstype waarin het stimuleren van de ont-
wikkeling van kinderen centraal staat de boventoon in de beschrijving van de wenselijke 
opvoeding. De voorkeur voor deze opvoeding waarin de ontwikkeling van kinderen wordt 
gestimuleerd, wordt onderbouwd met de opmerking dat deze wenselijke opvoeding aan-
sluit bij de eisen van de hedendaagse samenleving. Deze opmerking wordt vervolgd met 
de mededeling dat ‘waar dat niet het geval is en bijvoorbeeld een autoritaire opvoedings-
stijl de boventoon voert (…) de kans op problemen aanzienlijk (is)’.135 In deze zin, die 
verder niet onderbouwd wordt met een traceerbare verwijzing naar onderzoek, is een oor-
zakelijke betooglijn over falend opvoederschap zichtbaar. Problemen worden in verband 
gebracht met de opvoedingsstijl van ouders.
In deze zinnen wordt een onderscheid gemaakt tussen gezinnen waar het ‘goed’ gaat en 
gezinnen met een aanzienlijke kans op problemen. Deze problemen worden in verband 
gebracht met een opvoedingsstijl die afwijkt van de wenselijke opvoedingsstrategie. Zo 
fungeert de wenselijke opvoeding als norm waarlangs diverse opvoedingsstijlen kunnen 
worden afgemeten. Het benoemde onderscheid tussen gezinnen gaat gepaard met twee 
verschillende benaderingen. De gezinnen waarmee het goed gaat worden geconstrueerd 
als een wenselijke eenheid. Zij zijn een affectieve, juridische, sociaal-economische en con-



121

sumptieve eenheid die respectvol wordt benaderd en die zelf zijn problemen definieert en 
oplost. De overheid schept voorwaarden zodat dit zo gemakkelijk mogelijk kan gebeuren. 
De gezinnen met een te vrije of te strikte opvoedpraktijk worden door de overheid gezien 
als probleemgezin: ouders voeden hun kinderen niet goed genoeg op en kinderen veroor-
zaken sociale problemen.136 Deze ouders hebben bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning 
nodig en hun kinderen ontwikkelingsstimulering. Bij sociale problemen valt de vanzelf-
sprekende zorgende eenheid van het gezin uiteen: ouders worden beschreven als falende 
opvoeders en kinderen zijn vooral kwetsbaar en hebben bescherming nodig. Indien nodig 
kan de overheid ingrijpen in de gezinspraktijk.
In de beleidsbrief wordt de nieuwe beleidsdefinitie gepresenteerd als een beschrijving. De 
definitie heeft echter ook een voorschrijvende werking of bijbetekenis die niet langer in de 
waardering van bepaalde manieren van samenleven ligt, maar in een voorkeur voor een 
bepaalde opvoedpraktijk. De beleidsbrief beschrijft het wenselijke gezin als een zorgende 
eenheid die vanzelfsprekend een opvoedingsstijl hanteert die gericht is op de ontwikkeling 
van kinderen en die aansluit bij de eisen van de hedendaagse maatschappij. Deze opvoe-
dingsstijl fungeert in de beleidsbrief als (impliciete) norm waarmee alle opvoedpraktijken 
kunnen worden beoordeeld. De beleidsbrief bevat een impliciete opvatting van wenselijk 
burgerschap van ouders. De overheid verwacht van ouders dat zij hun kinderen groot-
brengen tot wenselijke burgers. Ik noem dit opvoedend burgerschap en werk dit idee in 
hoofdstuk elf verder uit. 

6.4.2 Een normatief drieluik

De wenselijke eenheid van het gezin verdwijnt op het moment dat het kabinet haar betrok-
kenheid bij bepaalde gezinnen nader onderbouwt. Op dat moment valt het gezin uiteen 
in ouders en kinderen. De terughoudendheid van de overheid blijkt dan niet langer ade-
quaat en wenselijk, de overheid toont betrokkenheid in de ondersteuning van gezinnen 
en ook in het actief ingrijpen in gezinspraktijken. Voor deze betrokkenheid onderscheidt 
het kabinet zelf twee gronden: het gemeenschappelijke belang van de samenleving en de 
zorgplicht voor zwakkeren. 

Een adequate opvoeding en verzorging van kinderen is een essentiële voorwaarde 
voor de kwaliteit van leven en voor continuïteit en ontwikkeling van de samenle-
ving. Investeren in het gezin is derhalve investeren in de toekomst. Dat gemeen-
schappelijk belang vormt een aangrijpingspunt voor betrokkenheid van de over-
heid bij het gezin.137

Het tweede aangrijpingspunt is de zorgplicht van de overheid voor zwakkeren en het recht 
van kinderen op veiligheid, gezondheid en een goede opvoeding.138

Bij de legitimatie van haar betrokkenheid bij gezinnen maakt de overheid dus een afwe-
ging tussen het belang van de samenleving en de zorgplicht van de overheid voor zwak-
keren. In bovenstaand citaat is deze zorgplicht gericht op kinderen, zij zijn ‘de zwakkeren’. 

Hoofdstuk 6 Opvoeding is de kernfunctie van het gezin



Ontheemd ouderschap122

Dat is echter niet het gehele normatieve kader, er is ook een derde belangrijk normatief 
concept aanwezig. Dit komt naar voren in het volgende tekstfragment. 

De overheid dient enerzijds de vrijheden van burgers te waarborgen, zoals de vrij-
heid van inrichting van het privé leven. Anderzijds heeft zij de plicht om vrijheden 
te beperken als dat noodzakelijk is in het belang van degenen waarvoor de overheid 
in het bijzonder de verantwoordelijkheid draagt, of als dat in het belang is van de 
samenleving als geheel.139

Hier maakt de overheid een afweging tussen de vrijheid van de inrichting van het privé-
leven enerzijds en het maatschappelijke belang en/of de zorgplicht voor zwakkeren ander-
zijds. Ik onderscheid dan ook geen twee gronden maar drie belangrijke waarden waarmee 
de relatie tussen overheid en gezinnen wordt beschreven. In de weergave van deze drie 
waarden herken ik een normatief drieluik waarin vrijheid, het maatschappelijke belang 
en de zorgplicht voor kinderen op een bepaalde manier met elkaar in verband staan. Net 
als bij een geschilderd drieluik zeggen de zijpanelen iets over het middelste paneel. In het 
normatieve drieluik is het middelste en centrale paneel gereserveerd voor vrijheid, de op-
voedingsvrijheid van ouders om precies te zijn. De twee zijpanelen behelzen: het belang 
van de samenleving en het belang van de zwakkere binnen het gezin, meestal het kind.140 
Deze twee zijpanelen beperken de ruimte van het centrale paneel: de opvoedingsvrijheid 
van ouders. De inkleuring van dit normatieve drieluik in de beleidsbrief analyseer ik hier-
onder. De vrijheid in het centrale paneel komt als eerste aan bod, gevolgd door het maat-
schappelijke belang en de zorgplicht voor kinderen. 

Vrijheid
Het Paarse kabinet construeert haar betrokkenheid bij het gezin als een beperking om 
het privéleven naar vrijheid in te richten. ‘Deze beperking van vrijheid’ is een ‘plicht’ als 
dat ‘noodzakelijk is in het belang van degenen waarvoor de overheid in het bijzonder de 
verantwoordelijkheid draagt, of als dat in het belang is van de samenleving als geheel’.141 
Hier spelen ideeën over vrijheid een belangrijke rol in de constructie van een grens tussen 
privé- en openbare sfeer, een kernaspect van het liberaal politiek-filosofisch discourstype 
(Ackelsberg & Shanley, 1996). In dit onderscheid staan drie ideeën centraal (Cheal, 1991, 
p. 83). Het eerste idee is dat buitenstaanders gelimiteerde toegang hebben tot dat wat als 
privé wordt beschouwd. Het idee van vrij handelen, aanspreekbaarheid en verantwoor-
delijkheid van burgers is het tweede aspect. Het laatste idee is dat er een verschil is tussen 
privé- en publieke belangen. Volgens de Amerikaanse politiek filosofe Susan Moller Okin 
(1989, p. 111 en 129) wordt de privésfeer aan de hand van politieke beslissingen gecreëerd. 
De grens tussen openbaar en privé is dus onderhandelbaar waarbij politieke, economische 
en sociale macht een rol spelen (Ackelsberg & Shanley, 1996). 
Ideeën over vrijheid zijn toonaangevend bij het bepalen van de grens tussen openbaar en 
privé. In de politiek-filosofische literatuur is naar voren gebracht dat vrijheid verschillen-
de invullingen kan krijgen. Een belangrijk en veel aangehaalde indeling is afkomstig van 
de Amerikaanse filosoof Isaiah Berlin (1996), die een onderscheid maakt tussen negatieve 
en positieve vrijheid.142 Bij positieve vrijheid is de mogelijkheid om eigen meester te zijn 



123

en zelfstandig richting te geven aan het eigen leven het uitgangspunt. Negatieve vrijheid 
bestaat uit vrij zijn van (overheids)bemoeienissen en vrij zijn om naar eigen keuze te 
handelen. Dit idee van negatieve vrijheid is gebaseerd op de afwezigheid van externe res-
tricties en een aversie tegen overheidsbemoeienis (Ackelsberg & Shanley, 1996, Heywood, 
1998, p. 30). Ik gebruik deze indeling van vrijheid om tekstfragmenten te analyseren en 
van commentaar te voorzien. 
In de beleidsbrief voeren ideeën over negatieve vrijheid de boventoon. In de volgende 
tekstpassages herken ik diverse aspecten van negatieve vrijheid. Het onderliggende klas-
sieke liberale idee dat de privéwereld bescherming behoeft tegen overheidsinvloeden is 
maatgevend.

Waar de positie van het gezin aan de orde komt, zijn respect voor de persoonlijke 
levenssfeer, respect voor de bereidheid van mensen om te investeren in verant-
woordelijkheid en zorg voor elkaar en respect voor het vermogen om zèlf oplos-
singen te vinden, de belangrijkste uitgangspunten van het kabinet.143 

Vrijheid betekent in dit geval de afwezigheid van externe beperkingen oftewel de garantie 
van vrijheid van keuze. In het klassiek liberale discourstype kan deze vrijheid alleen wor-
den ingeperkt als de betrokkenen daarmee instemmen, of als die instemming kan worden 
verondersteld (Ackelsberg & Shanley, 1996). Het idee van instemming en vrije keuze komt 
in de beleidsbrief met name naar voren bij de bespreking van voorwaardenscheppend 
beleid op het terrein van arbeid en inkomen. Deze beleidsmaatregelen maken het ouders 
makkelijker om de zorg voor kinderen te combineren met betaald werk. Bij de beschrij-
ving van deze maatregelen wordt onderstreept dat ouders ‘in principe zelf bepalen of zij 
beiden willen werken en hoeveel’.144 
Naast het geven van instemming kan opvoedingsvrijheid ook beperkt worden aan de hand 
van het schadeprincipe. Dit principe houdt in dat de vrijheid van een individu kan wor-
den begrensd als zijn gedrag schade berokkent aan anderen of aan het individu zelf. Zo 
kan bijvoorbeeld in Nederland een psychiatrische patiënt onvrijwillig worden opgenomen 
in een behandelingscentrum als deze patiënt een ernstig gevaar voor zichzelf of anderen is 
(Gremmen et al., 2002). Ook de kinderwetten, die in paragraaf 4.2 zijn besproken, zijn ge-
baseerd op het schadeprincipe. De kinderwetten bieden de overheid de mogelijkheid om 
ten koste van de ouderlijke macht in te grijpen in het gezin. Het kind kan via wetgeving 
tegen zijn omgeving worden beschermd. Bij de beslissing over de kinderbeschermings-
maatregelen speelt vooral de kwaliteit van de kinderverzorging en van de opvoeding door 
de ouders waaraan het problematisch gedrag van de jongeren wordt gerelateerd, een rol 
(Komen, 1999). Vergaande betrokkenheid is een reactie op gebrekkige of falende uitoefe-
ning van het ouderlijke gezag (Veldkamp, 2001). 
Het schadeprincipe als restrictie van vrijheid is ook aanwijsbaar in de beleidsbrief. In de 
uitwerking van het schadeprincipe herken ik een liberaal politiek-filosofisch discourstype 
in de verwijzing naar rechten van kinderen. De beleidsbrief stelt dat: 

wanneer de kernfuncties van het gezin niet worden vervuld en wanneer daardoor 
de rechten van kinderen worden bedreigd of aangetast, moeten kinderen verzekerd 
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kunnen zijn van bescherming en ondersteuning of behartiging van hun belangen 
door de overheid.145 

De betrokkenheid van de overheid kan echter veel verder gaan dan ondersteuning. 

Waar door (seksueel) geweld of andere problemen binnen het gezin de veiligheid 
van gezinsleden in het geding is, is begeleiding of hulpverlening aan de orde en, 
indien dat noodzakelijk blijkt, sanctionerend ingrijpen.146

In de beleidsbrief wordt de schade vooral toegerekend aan een falende opvoeding. Zo 
wordt bij de presentatie van dwingende, beschermende maatregelen gesteld dat niet alle 
ouders in staat zijn hun kinderen een veilige en evenwichtige opvoeding te geven.147 Deze 
tekst is in de beleidsbrief genderneutraal geformuleerd. ‘Ernstige problemen van uiteenlo-
pende aard kunnen de overheid noodzaken in de gezinssituatie in te grijpen, in het belang 
van het kind of de ouder.’ Zo worden de genderverschillen tussen daders en slachtoffers 
van geweld en seksueel misbruik niet genoemd. Ook blijft onzichtbaar dat geweld in de 
huiselijke sfeer moeizamer wordt erkend en herkend als ongewenst geweld dan geweld in 
de openbare sfeer (zie ook: Zeegers, 1999). 
Naast rechten van kinderen verwijst de beleidsbrief ook naar gelijke ontplooiingskansen 
van gezinsleden. Hier is een sociaal-liberaal discourstype aanwijsbaar. Volgens de beleids-
brief heeft de overheid een verantwoordelijkheid om kansen te vergroten. Dit is rechtvaar-
dig als zonder maatregelen te grote ongelijkheid zou ontstaan in ontplooiingskansen van 
gezinnen en gezinsleden.148 
Het garanderen van de persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden zie ik als een uitdrukking 
van positieve vrijheid. Voor deze positieve vrijheid, de mogelijkheid om eigen meester 
te zijn, is het nodig dat mensen hun vaardigheden en talenten ontwikkelen, hun kennis 
verbreden en zelfvervulling verwerven (Heywood, 1998, p. 30). Positieve vrijheid kan ge-
paard gaan met vertrouwen in de mogelijkheden van overheidsingrijpen. Een voorwaar-
denscheppende overheid zou mensen kunnen helpen om tot ontplooiing te komen. In 
de beleidsbrief toont het kabinet echter een voorkeur voor een terughoudende rol en het 
gezin lijkt zelf verantwoordelijk te zijn voor de persoonlijke ontplooiing en biedt blijkbaar 
vanzelfsprekend mogelijkheden daarvoor. Het bevorderen van positieve vrijheid lijkt bin-
nen de beleidsbrief vooral tot stand te komen door de afwezigheid van directe overheids-
invloed. Alleen indien het gezin faalt en een belemmering is voor ontplooiingskansen, 
mag de overheid ingrijpen.

De toekomstige samenleving is waardevol
Het kabinet noemt het gemeenschappelijk belang als eerste legitimering van de vrijheids-
beperking van ouders, het middenpaneel. Maar wat is nu precies het gemeenschappelijk 
belang? Volgens de beleidsbrief is een adequate opvoeding en verzorging van kinderen 
een essentiële voorwaarde voor de kwaliteit van leven en voor de continuïteit en ontwik-
keling van de samenleving. Voor de kinderen is die kwaliteit vooral het resultaat van een 
bepaalde opvoeding. 
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Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk, dat er minstens één volwas-
sene is, die garant staat voor essentiële zaken als geborgenheid, primaire affectieve 
banden, veiligheid en het dragen van werkelijke verantwoordelijkheid. Kinderen 
zijn het beste af als zij opgroeien binnen het onvervangbare verband van een gezin 
in de moderne betekenis. Waar dat – om welke reden dan ook – niet mogelijk is, 
dient een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te worden gezocht.149 

De andere grootheid, het belang van de samenleving, wordt beschreven als het behoud 
van welvaart. 

Overheidsingrijpen is niet alleen een kwestie van bescherming van zwakkeren; het 
is op langere termijn ook van belang voor het behoud van de welvaart. Zo legt de 
OESO in de Employment outlook 1996 in een paragraaf over vaardigheden van 
jongeren bij de toetreding tot de arbeidsmarkt een relatie met de kwaliteit van de 
opvoeding.150 

In de beschrijving van de toekomstige samenleving is een economisch discourstype toon-
aangevend. Dit discourstype is elders in de beleidsbrief ook aanwijsbaar. 

De uitval (van jongeren) is om meer dan een reden zorgwekkend. Naast de per-
soonlijke tragedie – van de jeugdige en van zijn of haar opvoeders – zijn er grote 
maatschappelijke kosten verbonden aan uitval, hulpverlening en bestrijding van 
overlast.151 

Hier wordt het beleidsprobleem beschreven als een te grote omvang van toekomstige 
maatschappelijke kosten. 
De kwaliteit van leven en de continuïteit van de hedendaagse en toekomstige samenleving 
wordt in de beleidsbrief in één zin samengevoegd. Op deze wijze wordt een ongecom-
pliceerde samenhang en overgang geconstrueerd tussen deze verschillende grootheden. 
Bovendien blijft onzichtbaar dat er mogelijk spanningen kunnen zijn tussen de belangen 
van een individu en de belangen van een gemeenschap.

De zorgplicht voor het kind
Als tweede legitimering voor de vrijheidsbeperking van ouders noemt het kabinet ‘de 
zorgplicht van de overheid voor zwakkeren en het recht van kinderen op veiligheid, ge-
zondheid en een goede opvoeding’.152 In deze tekstfragmenten is een rechten- en plich-
tenethiek toonaangevend want het kabinet verwijst voor de onderbouwing van dit paneel 
naar ‘de rechten van kinderen die zijn vastgelegd in de Grondwet en in internationale 
verdragen’.153 Wenselijke publieke zorg komt verder voort uit het motief om kwetsbaren 
te beschermen. ‘Het kabinet is van mening dat de overheid primair de belangen dient te 
bewaken van degene die bescherming nodig heeft. Het belang van de privacy van het gezin 
is daaraan ondergeschikt.’154 Hier wordt een hiërarchie gemaakt van belangen: het belang 
van het kind wordt hoger ingeschaald dan de opvoedingsvrijheid van ouders. 
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In de beleidsbrief is sprake van een liberale overheid die allereerst moet respecteren maar 
die als dat nodig is zorg moet geven, moet disciplineren en eventueel ook moet ingrijpen. 
Deze zeer verschillende rollen van de overheid – respect tonen, zorg geven, bescherming 
bieden, disciplinering en ingrijpen – lijken dicht bij elkaar te liggen. De indruk wordt ge-
wekt dat er een soepele overgang mogelijk is van de ene rol naar de andere en de overheid 
moeiteloos kan overstappen van terughoudendheid naar steeds verdergaande en ingrij-
pende betrokkenheid. Zo wordt de thematisering bemoeilijkt van de verschillende of ver-
anderende relaties tussen overheid en gezinnen en de daarmee samenhangende spanning 
tussen betrokkenheid en terughoudendheid. 

6.4.3	 Ideeën	over	vrijheid	bepalen	de	grenzen	van	het		
overheidshandelen

Vrijheid is het centrale paneel in het hierboven beschreven normatieve drieluik. De be-
leidsbrief komt nog tweemaal expliciet terug op de vrijheid van burgers. De eerste keer 
gebeurt dit bij de bespreking van maatregelen op het terrein van arbeid en inkomen, een 
onderdeel van het emancipatiebeleid. De tweede keer bij de ontwikkeling van preventief 
gezinsbeleid binnen het Ministerie van Justitie. Uit deze tekstfragmenten concludeer ik 
dat ideeën over vrijheid de grenzen van het overheidshandelen bepalen. 

Vrijheid	als	keuzevrijheid	
Bij het emancipatiebeleid blijkt dat vrijheid niet alleen betrekking heeft op opvoedingsvrij-
heid. Het emancipatiebeleid heeft tot doel ‘iedereen, ongeacht sekse of burgerlijke staat, in 
staat te stellen een zelfstandig bestaan op te bouwen in een maatschappij waar vrouwen 
en mannen gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden hebben’.155 In de 
beleidsbrief wordt betaald werken geconstrueerd als een keuze. ‘Of beide ouders willen 
werken en hoeveel, bepalen zij in principe zelf.’ Deze keuze blijkt niet zonder gevolgen. De 
beleidsbrief stelt dat ouders zelf de ‘financiële consequenties dragen’. De overheid blijft 

wel medeverantwoordelijk voor de eerder geschetste doelstelling: alle werknemers 
kunnen arbeid en zorgtaken combineren. Dit betekent uiteraard geen verplichting, 
maar meer keuzevrijheid, hetgeen (positieve) effecten heeft op het vervullen van 
de functies van het gezin.156

In deze tekstfragmenten wordt de normatieve kern van het emancipatiebeleid gepresen-
teerd als het vergroten van de keuzevrijheid. Hier komt een ander beeld van de overheid 
naar voren: naast het begrenzen van handelingsmogelijkheden kan een overheid ook meer 
mogelijkheden bieden. Dit kan worden gezien als een voorbeeld van positieve vrijheid. 
Het idee dat ouders meer keuze moeten krijgen, is een normatieve uitspraak, die in de 
beleidsbrief wordt onderbouwd met empirische gegevens over de wensen van mensen. 
De beleidsbrief verwijst naar ‘vrouwen èn mannen die het belangrijk vinden hun betaalde 
arbeid met andere activiteiten te kunnen combineren vooral met de verzorging en opvoe-
ding van hun kinderen’.157 Hier wordt net als bij de legitimatie van de definitie van het ge-
zin een beeld geschetst van een overheid die achterloopt bij de ontwikkelingen en opvat-
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tingen van mensen in de hedendaagse maatschappij: mensen vinden het belangrijk arbeid 
en zorg te kunnen combineren en het overheidsbeleid zou dit moeten steunen. ‘Aansluiten 
bij maatschappelijke ontwikkelingen of opvattingen’ is blijkbaar een belangrijke recht-
vaardiging van overheidsbeleid naast de meer expliciete normatieve beleidsconcepties. 

Ambivalente vrijheid
Vrijheid komt voor de tweede keer ter sprake bij het pleidooi voor een gezinsbeleid vanuit 
een justitieel perspectief. ‘De huidige samenleving kent een grote mate van vrijheid in de 
bepaling van het eigen leven en de opvoeding van de nakomelingen.’ Volgens de beleids-
brief brengt ‘een dergelijke «open» opvoedingssituatie onherroepelijk het risico met zich 
mee dat een duidelijk handelingskader voor kinderen gaat ontbreken’. De meeste gezin-
nen blijken hiermee toch goed te kunnen omgaan. Als uitzondering noemt de beleidsbrief 
‘ongestructureerde gezinssituaties’, die mogelijk ‘minder goed toegerust [zouden zijn] om 
aan de moderne condities van opvoeding te voldoen’.158 In dit gedeelte van de beleidsbrief 
krijgt vrijheid een ambivalente betekenis. Opvoedingsvrijheid is waardevol, maar kent 
ook risico’s en gevaren. Teveel opvoedingsvrijheid zou ook onduidelijkheid en ongestruc-
tureerdheid in de opvoedpraktijk tot gevolg kunnen hebben. Hier wordt een te vrije op-
voedpraktijk als probleem gezien. Deze diagnose is tegengesteld aan de eerdere diagnose 
dat te veel autoriteit een probleem is voor de opvoedpraktijk. Zowel teveel als te weinig 
autoriteit worden als problematisch gezien. 
Volgens de beleidsbrief gaat het in de opvoeding: ‘primair om het belang van het kind, in 
afgeleide zin om het belang van de ouders, maar ook om het belang van de gemeenschap’. 
Dit laatste perspectief verdient volgens de beleidsbrief ‘een nadrukkelijke accentuering 
binnen het kader van een hernieuwde aandacht voor het gezinsbeleid. In het algemeen kan 
worden gesteld dat een grotere belangstelling voor het opvoedingsklimaat in het belang 
dient te zijn van het kind, de ouders en de gemeenschap.’159 
Hier wordt in eerste instantie een hiërarchie aangebracht in verschillende belangen. Bij het 
definiëren van het beleidsprobleem telt het belang van de kinderen zwaarder dan de op-
voedingsvrijheid van de ouders. In tweede instantie, bij de beleidsoplossing, wordt daaren-
tegen een harmonie van belangen verondersteld en is geen plaats voor botsende belangen 
of dilemma’s. Opvoedingsondersteuning dient in het belang van het kind, de ouders en de 
samenleving te zijn. Deze drie belangen vormen het normatieve kader waarmee de verdere 
ontwikkeling van opvoedingsondersteuning in deze beleidsbrief wordt gelegitimeerd.

6.4.4 Identiteit en handelingsmogelijkheden: idealiter is het gezin een 
eenheid

Het gezin is een eenheid zolang het goed gaat, dat is wat ik in het voorgaande over de be-
leidsbrief zichtbaar maakte. Zodra er redenen zijn voor overheidsingrijpen, staat die een-
heid ter discussie en komen de afzonderlijke gezinsleden aan de oppervlakte. Hoewel in 
het taalgebruik van de beleidsbrief niet expliciet gesproken wordt over ouders, moeders, 
vaders, meisjes en jongens, komt in de tekst toch een bepaald beeld van kinderen, ouders, 
derden en overheid naar voren. 
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Kinderen
De beleidsdefinitie biedt een ingang om aandacht te schenken aan belangen van kinderen. 
Zij hebben recht op veiligheid, gezondheid en een goede opvoeding. Daarbij vindt een 
splitsing plaats van hun belangen in het heden en in de toekomst. Kinderen worden in het 
heden verbeeld als zwakkeren die mogelijk bescherming nodig hebben, en in de toekomst 
als werkzame burgers. De belangen van kinderen nu worden geharmoniseerd met het 
toekomstige (economische) belang van de samenleving. Ondanks dat kinderen centraal 
lijken te staan in de nieuwe beleidsdefinitie, ontbeert de beleidsbrief een uitgewerkte visie 
op de hedendaagse samenleving waarin kinderen meer zijn dan toekomstige werkzame 
burgers of een onwenselijke maatschappelijke kostenpost. 

Ouders
De nieuwe definitie van het gezin is om verschillende redenen progressief te noemen. 
De tot dan toe vastliggende koppeling tussen heteroseksualiteit, huwelijk en gezin wordt 
verbroken. Hierdoor schept de definitie ruimte voor andere samenlevingsvormen want 
ouderschap en heteroseksualiteit worden van elkaar losgemaakt en het ouderschap van 
homo’s en lesbo’s wordt erkend. En omdat de definitie aandacht vraagt voor het groot-
brengen van kinderen en daarmee voor ouderschap wordt de opvoedpraktijk onderwerp 
van een proces van open politieke beraadslaging en oordeelvorming. 
In deze beraadslaging komen niet alle thema’s even makkelijk aan de orde. De verschillen 
in zorgverantwoordelijkheid en de economische kwetsbaarheid die daar een gevolg van 
kunnen zijn (Kittay, 1999), zijn in de beleidsbrief bijna consequent genderneutraal gefor-
muleerd. Zo worden in de definitie geen mannen of vrouwen genoemd en de beleidsbrief 
maakt gebruik van de woorden: burgers, individuen, volwassenen, mensen, gezinsleden, 
kinderen en jongeren. Alleen bij het verduidelijken van het traditionele gezin worden de 
woorden vader en moeder genoemd.160 Bij de bespreking van het emancipatiebeleid wor-
den wel mannen en vrouwen genoemd maar zouden daar net zo goed vervangen kunnen 
worden door genderneutrale termen want zij verschijnen meestal als paar. De term vrouw 
verschijnt alleen afzonderlijk bij de maatregelen die alleen betrekking hebben op vrouwen, 
zoals de wetgeving gelijke behandeling en maatregelen rond zwangerschap. Bestaande on-
gelijkheden tussen mannen en vrouwen worden niet uitgewerkt, zodat zij moeizamer on-
derwerp kunnen worden van politieke beraadslaging. 
Bij de falende opvoeding komen vooral, maar ook vaak impliciet, allochtone ouders in 
beeld. In de beleidsbrief is een extra alinea gewijd aan deze doelgroep. Bij de beschrijving 
van het gezin wordt gemeld dat het gemiddelde geboortecijfer bij allochtone gezinnen 
hoger (3,7 %) is dan bij autochtone gezinnen. Als gevolg daarvan is het aandeel allochtone 
kinderen toegenomen (18,2 % van de jeugd tot 25 jaar).161 Allochtonen komen vooral naar 
voren als een probleem. Allochtone gezinnen worden opgevoerd als gezinnen die te ma-
ken hebben met sociaal-economisch gerelateerde gezondheidsverschillen.162 Verder wordt 
gesignaleerd dat allochtone jongeren oververtegenwoordigd zijn in de stijgende jeugdcri-
minaliteit en dat meer dan de helft van de populatie in jeugdinrichtingen van allochtone 
afkomst is.163 
Dat allochtone ouders als voornaamste doelgroep worden gezien van expliciet gezinsbe-
leid betekent niet dat de beleidsbrief gedegen aandacht besteedt aan migratie en de per-
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soonlijke of maatschappelijke gevolgen daarvan. In de eerste alinea van de beleidsbrief 
wordt de aanwezigheid van andere culturen genoemd als één van de factoren die de opvat-
tingen over gezin en andere samenlevingsvormen hebben doen veranderen. De zinsnede 
‘andere culturen’ is de laatste in een reeks van vrouwenemancipatie, economische groei, 
mobiliteit en welvaart, verbeterde gezondheidszorg en betrouwbare voorbehoedsmidde-
len.164 Elders wordt gesteld dat het gezin in evenwicht is gebleven ondanks maatschap-
pelijke veranderingen als emancipatie, individualisering en toegenomen welvaart.165 Hier 
ontbreekt migratie. En bij het onderwijs wordt gemeld dat ‘het pedagogische klimaat en 
de omgangsregels belangrijk (zijn) en ook de manier, waarop de school omgaat met de 
achtergronden van leerlingen uit andere culturen’.166 In de beleidsbrief worden verder nog 
internationalisering van contacten en globalisering genoemd en daar blijft het bij.
Kortom, ondanks de status van aparte doelgroep die allochtone gezinnen krijgen, wor-
den mogelijke achtergronden en sociale gevolgen van migratie voor gezinnen en voor 
de samenleving maar marginaal uitgewerkt. Migratie wordt vooral gepresenteerd als een 
geïsoleerd individueel probleem van allochtone kinderen en hun ouders. 

Derden
In de beleidsbrief blijft de praktijk van opvoeding niet beperkt tot het gezinsleven. Het ka-
binet heeft oog voor de betrokkenheid van anderen bij de opvoeding en spreekt zelfs over 
medeopvoeders. ‘Volwassenen in het gezin delen de verantwoordelijkheid voor de opvoe-
ding in steeds meer situaties met anderen. (…) De invloed van scholen, verenigingen, 
opvanginstellingen en zorg mag niet onderschat worden.’167 Iets verder worden daarnaast 
ook de commercie en media genoemd. Zij worden beschouwd als ‘mede-opvoeders’ die 
aangesproken kunnen worden op hun verantwoordelijkheid. Als voorbeelden van relevant 
beleid noemt het kabinet: beperkende regelgeving voor alcohol- en tabaksreclame; maat-
regelen tegen gokverslaving; en de afsluiting van een convenant met de videobranche.168 
Opvoeding wordt op deze manier een politiek argument waarmee derden beperkt kun-
nen worden in hun vrijheid (media en commercie) of extra opvoedkundige taken krijgen 
(scholen en zorginstellingen). Derden kunnen ook nog op een andere manier betrokken 
zijn bij gezinspraktijken. Personen uit de sociale omgeving moeten gestimuleerd worden 
om vermoedens over misbruik te melden aan een meldpunt, aldus de beleidsbrief.169 Deze 
verantwoordelijkheid van derden krijgt geen verdere uitwerking. 

Overheid 
In de beleidsbrief heeft de overheid een diversiteit aan rollen. Zij respecteert, accepteert, 
schept voorwaarden, ondersteunt, begeleidt en grijpt in. Het ideaalbeeld is echter dat de 
overheid een terughoudende buitenstaander is. Zij toont respect voor het privéleven en 
legt maar mondjesmaat rekenschap af van haar eigen betrokkenheid bij het toeschrij-
ven van verantwoordelijkheden en het toekennen van plichten aan gezinspraktijken. De 
dienstverlenende en ondersteunende rol van de betrokken overheid is weinig doordacht 
omdat de overheid het gezin het liefst als een eenheid afschildert waarbinnen burgers zelf 
verantwoordelijk zijn. 

Hoofdstuk 6 Opvoeding is de kernfunctie van het gezin
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6.4.5 De overheid oordeelt dat gezinnen problemen hebben 

In Maatschappelijke positie en de functie van het gezin zijn pedagogische discourstypen en 
uitgangspunten van diverse politiek-filosofische stromingen te traceren. Deze diverse dis-
courstypen worden bijeen gehouden door een ‘discursieve affiniteit’. Zij hebben verwante 
manieren om het onderscheid tussen openbaar en privé af te bakenen. Het idee is dat 
buitenstaanders gelimiteerde toegang hebben tot de privésfeer. Juist de nieuwe beleids-
definitie van het gezin zet de gezinspraktijk van opvoeden en verzorgen van één of meer 
kinderen centraal en creëert daardoor ruimte voor onderhandelingen over de grens tussen 
openbaar en privé. Deze onderhandelingen worden echter bemoeilijkt doordat terughou-
dendheid de norm is (zie ook: 5.4.2). 
Op twee plaatsen worden expliciet uitspraken gedaan over wenselijke terughoudendheid 
bij normatieve oordeelsvorming. Bij de introductie van de nieuwe gezinsdefinitie bijvoor-
beeld meldt de brief dat de Nederlandse overheid geen waardeoordeel verbindt aan de 
verschillende gezin- en leefvormen.170 En in het kader van criminaliteitspreventie wordt 
gesteld dat de Nederlandse overheid ‘terughoudend is bij het opdringen van normatieve 
uitgangspunten, maar dat het in het belang van criminaliteitspreventie belangrijk is om 
een appèl te doen op het terrein van opvoeding en jeugdzorg’.171 De essentie van deze twee 
passages is dat normativiteit in de vorm van expliciete waardeoordelen niet wenselijk is. 
Normativiteit wordt verbonden met expliciet beoordelend en voorschrijvend en de Paarse 
regering lijkt huiverig om op deze wijze te handelen. Hiermee valt de beleidsbrief te plaat-
sen in een liberale visie op staat en samenleving waarbij de overheid alleen voorwaarden 
mag scheppen voor de realisatie van het goede leven, maar zelf geen inhoudelijk idee mag 
uitdragen over de inhoud daarvan. 
Desondanks draagt de beleidsbrief wel degelijk ideeën uit over ‘goed leven’. Dit komt bij-
voorbeeld naar voren in de verbeelding van de wenselijke opvoeding. Idealiter gaat op-
voeding gepaard met nestwarmte, socialisering, de overdracht van waarden en normen, 
de zorg voor gezondheid, onderwijs en educatie, de voorbereiding op maatschappelijke 
functies en de bescherming van lichamelijke integriteit.172 In paragraaf 6.4.1 heb ik be-
toogd dat deze wenselijke opvoeding als impliciete norm gaat functioneren waarlangs op-
voedstijlen worden afgemeten. Het ideaalbeeld is dat mensen vanzelfsprekend investeren 
in verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar en het vermogen hebben zelf oplossingen te 
vinden voor eventuele problemen. Zo wordt impliciet een beeld geschetst van opvoedend 
burgerschap waarmee bepaalde problemen wel onderwerp kunnen worden van debat en 
andere niet. De interacties binnen gezinnen en de ervaringen van zorggevers worden ver-
eenvoudigd. Dit bemoeilijkt de thematisering van machtsverschillen tussen de seksen en 
de generaties en een beleidsdiscussie over gezinspraktijken in termen van macht, kwets-
baarheid en vertrouwen.
Buitenstaanders en daarmee ook de overheid hebben slechts gelimiteerde toegang tot dat 
wat als privé wordt beschouwd. Toch is er wel sprake van verschillende vormen van over-
heidsbetrokkenheid bij gezinspraktijken. Voorwaardenscheppende betrokkenheid wordt 
gepresenteerd als een reactie op problemen bij ouders. Ondersteuning van en ingrijpen in 
de opvoedpraktijk wordt onderbouwd en gerechtvaardigd aan de hand van sociale pro-
blemen. Het centrale idee van de beleidsbrief is dat politiek aangestuurde zorgpraktijken 
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voortkomen uit de bescherming van het belang van het kind of de samenleving. Over-
heidsbetrokkenheid bij het grootbrengen van kinderen is in eerste instantie niet gemo-
tiveerd vanuit het idee van positieve vrijheid. Dit houdt mogelijk verband met de terug-
houdende houding ten aanzien van normativiteit. De overheid mag alleen voorwaarden 
scheppen voor de realisatie van het goede leven, maar zelf daarover geen inhoudelijk idee 
hebben. 
Empirische argumenten onderbouwen de normatieve keuzes voor de nieuwe gezinsdefi-
nitie en keuzes in het emancipatiebeleid. Deze beleidskeuzes gaan gepaard met een beeld 
van de overheid die achterloopt bij de ontwikkelingen in de hedendaagse samenleving en 
in de opvattingen van mensen. Zo krijgen empirische gegevens een normerende lading. 
Een beschrijving verandert daarmee in een voorschrift. Deze normering is ook zichtbaar 
in de ideeën over een wenselijke samenleving waarin wenselijke gezinnen vanzelfsprekend 
de wenselijke zorg wordt geboden. Het is wenselijk dat ouders hun kinderen opvoeden tot 
toekomstige burgers die voldoen aan de eisen van de hedendaagse maatschappij. Impliciet 
is het grootbrengen van kinderen een aspect van burgerschap van ouders.
Het verschijnsel dat empirische argumenten worden verbonden met normatieve keuzes is 
niet nieuw. Het is ook zichtbaar in de publicatie Algemeen gezinsbeleid in Nederland die ik 
in hoofdstuk vier besprak. Volgens deze publicatie diende de afdeling Algemeen Gezins-
beleid de veranderingen op het terrein van huwelijk en gezin nauwlettend te volgen, met 
als doel de bestaande vormen van dienstverlening die de overheid bood te toetsen aan 
de maatschappelijke ontwikkelingen.173 Aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen 
is dan ook een belangrijke rechtvaardiging van overheidsbeleid naast de meer expliciete 
normatieve beleidsconcepties. Dat juist deze maatschappelijke ontwikkeling daarmee als 
wenselijk wordt gezien en andere ontwikkelingen niet, blijft vaak buiten beschouwing. De 
normatieve lading van de verschillende beleidskeuzes blijft daarmee onderbelicht. 

Hoofdstuk 6 Opvoeding is de kernfunctie van het gezin
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7 

Het ontplooiingsverhaal 

De Raad voor het Jeugdbeleid over opvoedingsondersteuning

7.1 Inleiding

Het ontplooiingsverhaal is één van de vier beleidsverhalen over opvoedingsondersteu-
ning. Het kenmerk van het ontplooiingsverhaal is dat ouders de doelgroep zijn: zij hebben 
vragen over of problemen bij het grootbrengen van hun kinderen. Het idee dat opvoe-
dingsondersteuning een antwoord zou moeten zijn op vragen van ouders is een aspect van 
het ontplooiingsverhaal dat ik traceer in het advies Opvoeding ondersteund. Beleidsadvies 
over de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor jonge kinderen van de Raad voor het 
Jeugdbeleid. Dit advies verscheen in 1986 en ik duid het verder aan als Opvoeding onder-
steund. Wat betreft de auteur is dit advies een ‘buitenbeentje’ in vergelijking met de andere 
geanalyseerde teksten. Het is niet afkomstig van de toenmalige regering maar het is een 
advies van een erkende adviesraad. Ik heb vier redenen waarom ik Opvoeding ondersteund 
uitgebreid analyseer. Ten eerste heeft dit advies de status van het eerste rapport op het 
gebied van opvoedingsondersteuning. Het is een sleuteltekst in die zin dat het een nieuwe 
term in beleidsteksten introduceerde: opvoedingsondersteuning. Vóór het verschijnen van 
deze tekst ontbrak de term opvoedingsondersteuning in beleidsteksten over jeugdbeleid. 
Er wordt regelmatig naar deze tekst verwezen, bijvoorbeeld door Hermanns (1992a) die in 
zijn oratie in 1992 aan deze tekst refereert. Opvoeding ondersteund markeert de omslag van 
opvoedingsvoorlichting naar opvoedingsondersteuning. Ten tweede kunnen in dit rap-
port alle verhaalfragmenten van het ontplooiingsverhaal worden getraceerd. Ten derde is 
het advies een dankbare tekst voor een normatieve analyse omdat de raad haar ideeën uit-
gebreid onderbouwt met verwijzingen naar uitgangspunten van jeugdbeleid, ideeën over 
een wenselijke opvoeding en over opvoedingsondersteuning. Ten slotte biedt het rapport 
een relationele visie op opvoeding die aansluit bij ideevorming binnen de zorgethiek.
Opvoeding ondersteund staat niet op zichzelf, het is een reactie op ontwikkelingen bin-
nen het jeugdbeleid. Voordat ik inga op de inhoud van Opvoeding ondersteund verhelder 
ik allereerst de context en de tekstproductie van dit advies. Zo leg ik de aanzetten tot het 
beleidsdebat over opvoedingsondersteuning bloot (7.2.1). Vervolgens geef ik verkort de 
samenvatting van dit advies weer (7.2.2). Daarna volgen de resultaten van mijn analyse 
die begint met de beschrijving van het beleidsverhaal (7.3) en wordt vervolgd met mijn 
reconstructie van de praktijk van verantwoordelijkheid (7.4). 
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7.2.1 Context en tekstproductie van het ontplooiingsverhaal

Opvoeding ondersteund is een reactie van de Raad voor het Jeugdbeleid op de Nota Jeugd-
beleid die de CDA-ministers Brinkman en De Koning op 17 september 1984 naar de 
Tweede Kamer hadden gestuurd. De Koning was destijds minister van Sociale zaken en 
Werkgelegenheid; Brinkman was in 1982 benoemd tot de eerste coördinerende minister 
van het jeugdbeleid. Begin jaren tachtig bestond het streven om een integraal jeugdbeleid 
te realiseren. De Nota Jeugdbeleid schetst de hoofdlijnen van dit integrale beleid. Het uit-
gangspunt ‘groei naar zelfstandigheid vormt de basis waarop de nota is gegrondvest’.174 
De Nota Jeugdbeleid vermeldt de term opvoedingsondersteuning niet. Diverse initiatieven 
die later onder deze noemer vallen, staan wel onder de kop: ‘Gezondheidsvoorlichting, 
Spel- en Opvoedingsvoorlichting’. Dit zijn activiteiten van de Stichting Spel- en Opvoe-
dingsvoorlichting die tot doel hebben bestaande netwerken van voorzieningen en ouders 
te activeren. Binnen het onderwijsvoorrangsbeleid moet samenwerking worden gezocht 
in de relatie ouders-buurt-school op het gebied van opvoeding en vorming van de kin-
deren. Advisering over lichte opvoedingsvragen wordt in de jeugdgezondheidszorg opge-
nomen in het kader van de preventieve taakuitoefening. De verschillende voorzieningen 
zouden intensiever en doelgerichter kunnen ingaan op risicofactoren. Kinderen en ouders 
in achterstandssituaties moeten beter bij de bestaande activiteiten worden betrokken.175 
Ook minderheden zouden meer betrokken moeten zijn bij de gezondheidsvoorlichting. 
Beïnvloeding van het gezondheidsgedrag en vergroten van het bereik van de consultatie-
bureaus voor zuigelingen en kleuters, zijn de doelstellingen.176 Kortom, begin jaren tachtig 
ontbreekt weliswaar de term opvoedingsondersteuning binnen het jeugdbeleid, maar er 
zijn al wel verschillende aanzetten zichtbaar die midden jaren negentig onder deze noemer 
zullen vallen. 
De Raad voor het Jeugdbeleid reageerde met Opvoeding ondersteund op deze ideeën in de 
Nota Jeugdbeleid. De Raad voor het Jeugdbeleid werd op 1 mei 1980 opgericht en volgde 
de Raad voor de Jeugdvorming op. Deze laatste adviseerde alleen het Ministerie van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. De nieuwe raad kreeg een bredere adviestaak. De 
minister van het jeugdbeleid was verplicht de Raad voor het Jeugdbeleid advies te vragen 
over alle belangrijke maatregelen in het jeugdbeleid die hij als eerst verantwoordelijke 
wilde nemen. De overige ministers hadden een informatieplicht aan de raad over maatre-
gelen die in aanzienlijke mate verband hielden met het jeugdbeleid (Tilanus, 1994, p. 309). 
Tot haar opheffing in 1996 was de raad een college van advies van de regering over be-
leid dat de maatschappelijke positie van de jeugd en de voorwaarden voor haar optimale 
ontplooiing betrof.177 Het ging daarbij niet alleen om het jeugdbeleid van de regering in 
het algemeen, maar ook om de samenhang van de voorzieningen en maatregelen van dat 
beleid in het bijzonder.

7.2.2 Opvoeding ondersteund kort samengevat

In Opvoeding ondersteund (1986) presenteerde de Raad voor het Jeugdbeleid in 87 pagina’s 
een eigen visie op ondersteuning van alle kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders. Hieron-
der geef ik verkort de samenvatting weer waarmee het advies begint.178
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De maatschappelijke belangstelling voor het welzijn van jonge kinderen en ouders laat 
volgens de raad veel te wensen over. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid voor 
de opvoeding en verzorging van jonge kinderen, maar dit hoeft volgens de raad niet te 
betekenen dat ‘de volledige dagelijkse zorg alleen op hun schouders ligt’. De raad houdt 
een pleidooi voor een ‘grotere betrokkenheid (bij) en verantwoordelijkheid voor kinderen 
van de samenleving als geheel en van de overheid’.179 
De raad beschrijft de leefsituatie van jonge kinderen midden jaren tachtig en wijst op be-
langrijke veranderingen die vanaf de jaren zestig zijn opgetreden. Zo heeft een rigoureuze 
daling van het aantal geboorten tot gevolg dat de meeste kinderen binnen kleine gezinnen 
opgroeien. Het aantal echtscheidingen is toegenomen en bij de helft daarvan zijn kinde-
ren jonger dan 10 jaar betrokken. Eén op de tien huishoudens wordt gevormd door één 
ouder met kind(eren). In veel gezinnen is het patroon waarin de vader de kostwinner is en 
de moeder thuis de kinderen verzorgt doorbroken. Ouders brengen hun kind regelmatig 
naar een vorm van kinderopvang: peuterzaal, kinderdagverblijf of informele opvang.180 
Deze veranderingen hangen volgens de raad samen met verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen. Eén daarvan is dat mensen bewuster voor kinderen kiezen. Deze keuze 
wordt bemoeilijkt doordat ouderschap moeizaam te combineren is met betaalde werk-
zaamheden buitenshuis. Ouders richten zich niet alleen op het opvoeden van hun kinde-
ren, zij ondernemen allerlei maatschappelijke taken. Tevens constateert de raad een toe-
nemende opvoedingsonzekerheid bij jonge ouders en een grote culturele pluriformiteit 
in de gezinnen. Er zijn onvoldoende gevarieerde vormen van opvoedingsondersteuning 
die aansluiten bij de uiteenlopende behoeften van de ouders. Veel ouders bevinden zich 
daardoor in een isolement.181 
Dit isolement is onwenselijk, aldus de raad. Mensen zouden moeten kunnen kiezen voor 
kinderen zonder het risico te lopen in een maatschappelijk isolement te raken. Dit zou 
mogelijk zijn als er sprake was van een ‘kindvriendelijke samenleving waarin de zorg voor 
kinderen niet alleen neerkomt op de schouders van degene die direct verantwoordelijk 
zijn. De samenleving als geheel heeft belang bij gelukkige, gezonde en goedopgeleide nieu-
we generaties.’182 De overheid heeft de taak om haar beleid af te stemmen op de verande-
rende positie van jonge kinderen en hun ouders, en moet meer rekening houden met de 
belangen van jonge kinderen.
De raad stelt voor samenhangend beleid te ontwikkelen voor jonge kinderen en presen-
teert hiervoor vier uitgangspunten:
– voorwaarden scheppen voor verantwoord ouderschap;
– een kindvriendelijke samenleving bevorderen;
– een gelijke behandeling bevorderen van kinderen ten opzichte van volwassenen;
– en voorwaarden voor groei naar zelfstandigheid scheppen.183

De raad sluit haar advies af met een aantal prioriteiten op bepaalde beleidsgebieden. De 
ontwikkeling van een netwerk van opvoedingsondersteunende voorzieningen voor ouders 
met jonge kinderen is daar één van. Dit zou een breed scala bestrijken van voorzieningen 
op het gebied van pedagogische opvoedingsondersteuning en voorzieningen die gedeeld 
zorgend ouderschap mogelijk maken zoals ouderschapsverlof, deeltijdwerk, voldoende 
kinderopvang van goede kwaliteit en kinderbijslag.184 

Hoofdstuk 7 Het ontplooiingsverhaal
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7.3 Maatschappelijk isolement van ouders als beleidsprobleem 

In Opvoeding ondersteund traceer ik het ontplooiingsverhaal binnen wat de raad ‘pedago-
gische opvoedingsondersteuning’ noemt.185 Deze ondersteuning is slechts één onderdeel 
van de ontwikkeling van een netwerk van opvoedingsondersteunende voorzieningen voor 
ouders die de raad voor ogen heeft. ‘De maatschappelijke belangstelling voor het welzijn 
van jonge kinderen en hun ouders laat veel te wensen over’, aldus de raad.186 Zo opent zij 
de samenvatting van Opvoeding ondersteund en zij vervolgt: 

De raad gaat ervan uit dat mensen moeten kunnen kiezen voor kinderen zonder 
het gevaar te lopen in een maatschappelijk isolement te raken. Het gaat om het 
creëren van een kindvriendelijke samenleving waarin de zorg voor kinderen niet 
alleen neerkomt op de schouders van diegene die direkt verantwoordelijk zijn.187 

In deze citaten komt naar voren dat de raad het maatschappelijk isolement van alle ouders 
van jonge kinderen als het beleidsprobleem ziet. De raad reageert hiermee op het idee 
dat het jeugdbeleid gericht zou moeten zijn op zogenoemde risicogroepen. Het centrale 
argument in de constructie van dit beleidsprobleem is het kunnen kiezen door ouders. 
‘Mensen kiezen bewust voor kinderen.’188 Deze keuze wordt, volgens de raad, echter be-
moeilijkt en heeft onwenselijke gevolgen: ouders lopen het risico in een maatschappelijk 
isolement te raken.189 
De raad benoemt diverse oorzaken voor dit isolement. In de samenleving is sinds de jaren 
zestig een grote mate van pluriformiteit ontstaan in leefvormen. Steeds meer kinderen 
krijgen te maken met ingrijpende veranderingen: rolverschuivingen tussen de ouders, het 
uiteenvallen van het gezin door echtscheidingen. Ook de opvattingen over opvoeding, 
ouderschap en de belangen van kinderen zijn minder eenduidig geworden. Verder zijn 
opvoedingsnetwerken van ouders kleiner door een grotere mobiliteit. Belangrijke ‘derden’ 
zoals verwanten en buren vallen weg na een verhuizing. Verder gaat het stimuleren van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen niet gepaard met het steunen van ouderschapstaken in 
het overheidsbeleid. Veel jonge ouders dreigen geïsoleerd hun kinderen op te voeden. Het 
samenhangend jeugdbeleid zou volgens de raad meer rekening moeten houden met de 
belangen van jonge kinderen en hun ouders.190 
De raad noemt een scala van oorzaken voor het maatschappelijk isolement van ouders: 
veranderingen in de vorm van het gezin, de inhoud van de gezinspraktijken en een niet 
adequate maatschappelijke ondersteuning. In deze beschrijving worden de ouders ove-
rigens niet aangewezen als veroorzakers van hun eigen isolement. Het maatschappelijke 
isolement van ouders wordt beschreven als een hedendaags maatschappelijk gegeven en 
betreft zowel de moeizame combinatie van ouderschap met andere maatschappelijke 
verantwoordelijkheden als een gebrek aan een informeel ondersteunend opvoedingsnet-
werk.191 
Eén van de gevolgen van dit isolement is volgens de raad meer opvoedingsonzekerheid 
onder jonge ouders. Jonge ouders kloppen vaker met praktische opvoedingsvragen aan 
bij de consultatiebureauarts of wijkverpleegkundige. Op baby-, peuter- en kleuterbureaus 
constateert men dan ook een toenemende opvoedingsonzekerheid. De consultatiebureaus 
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zijn volgens de raad over het algemeen onvoldoende toegerust om aan alle vragen om 
pedagogische ondersteuning tegemoet te komen.192 Naast isolement en opvoedingson-
zekerheid signaleert de raad een inadequate ondersteuning van jonge ouders. ‘Er zijn nog 
onvoldoende gevarieerde vormen van opvoedingsondersteuning die aansluiten bij de uit-
eenlopende behoeften van ouders.’193 
De raad brengt de volgende oplossing naar voren. Zij houdt een pleidooi voor een breed 
samenhangend overheidsbeleid speciaal gericht op jonge kinderen en hun ouders en 
benoemt dit netwerk van opvoedingsondersteunende voorzieningen als een nieuwe be-
leidsprioriteit. Als eerste stap denkt de raad aan een onderzoek naar de behoefte aan op-
voedingsondersteuning en de effectiviteit van bestaande initiatieven.194 
Voor haar beleid van opvoedingsondersteuning ziet de raad alle ouders als doelgroep. 
‘Het huidige beleid richt zich vooral op risicogroepen. De raad is daarentegen van opvat-
ting dat een goed toegankelijk netwerk van voorzieningen voor opvoedingsondersteuning 
tot stand dient te komen voor alle ouders.’195 De raad onderbouwt haar advies met twee 
argumenten. Zij stelt dat de preventieve werking van deze opvoedingsondersteunende 
voorzieningen niet onderschat moet worden. Een samenhangend netwerk van laagdrem-
pelige opvoedingsondersteunende voorzieningen zal ten eerste op den duur de vraag naar 
zwaardere vormen van hulp en steun doen verminderen. Deze voorzieningen zouden ten 
tweede algemeen toegankelijk moeten zijn omdat de vraag naar opvoedingsondersteu-
ning algemeen is.196 
In deze argumenten herken ik twee verschillende motivaties voor het geven van publieke 
zorg. Dit is ten eerste het idee van preventieve zorg dat in de jaren tachtig binnen het 
jeugdbeleid opkwam. Opvoedingsondersteuning is legitiem als het mogelijke grote kind-
problemen in de toekomst en daarmee ook aanspraak op zwaardere vormen van hulpver-
lening kan voorkomen. De motivatie tot publieke zorg is ingegeven vanuit de gedachte 
dat schade aan het kind voorkomen kan worden. Dit wordt onderbouwd met een eco-
nomische betooglijn waarin investeringen in zorg gerechtvaardigd worden door het toe-
komstige maatschappelijke belang. En betrokkenheid van de overheid is acceptabel omdat 
geanticipeerd wordt op mogelijke toekomstige schade. 
De economische denktrant is ook zichtbaar in de laatste zinnen van het citaat waarin de 
raad naar voren brengt dat publieke zorg een antwoord is op een algemene behoefte of 
vraag, een tweede motivatie voor betrokkenheid van de overheid. Ouders hebben vragen 
over opvoeding en de betrokken overheid ontwikkelt als reactie op die vragen een aanbod 
van opvoedingsondersteuning. De raad denkt dat een voorwaardenscheppende overheid 
mensen zou kunnen helpen om als ouders tot ontplooiing te komen. Opvoedingsonder-
steuning moet het onzekere ouders mogelijk maken om weer zelfstandig richting te geven 
aan het eigen leven. 

7.4 Praktijk van verantwoordelijkheid

De raad houdt een pleidooi voor meer betrokkenheid van de overheid en de samenleving 
bij ouders en bij de ontwikkeling van jonge kinderen. De legitimering van deze betrok-
kenheid van de overheid bij gezinspraktijken verdient nadere beschouwing. Ik maak deze 
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beschouwing door de praktijk van verantwoordelijkheid in het ontplooiingsverhaal te re-
construeren. 

7.4.1 Medeverantwoordelijkheid voor kinderen is belangrijk

De raad pleit voor een nieuwe invulling van de rol van de overheid. Tot dan toe zag de 
overheid ouders als eerst verantwoordelijke voor de zorg voor kinderen. De raad wil dat 
de overheid haar traditionele terughoudendheid loslaat en medeverantwoordelijkheid 
neemt door zich dienstverlenend op te stellen naar alle ouders. De overheid moet me-
deverantwoordelijk zijn voor de situatie van jonge kinderen en hun ouders. Ouders zijn 
verantwoordelijk voor hun kinderen, maar dienen wel ondersteund te worden, zodat zij 
hun taak als ouders op zich kunnen nemen. Opvoedingsondersteuning dient voor alle 
ouders beschikbaar te zijn omdat de vraag naar opvoedingsondersteuning algemeen is. Zo 
construeert de raad een wenselijke samenleving waarin de zorg voor kinderen niet alleen 
neerkomt op de schouders van diegenen die direct verantwoordelijk zijn.197 Ouders moe-
ten worden ondersteund door een netwerk van ouderschapsvoorzieningen zoals pedago-
gische opvoedingsondersteuning en voorzieningen die gedeeld zorgend ouderschap mo-
gelijk maken zoals ouderschapsverlof, deeltijdwerk, voldoende kinderopvang van goede 
kwaliteit en kinderbijslag

7.4.2 Groei naar zelfstandigheid is waardevol

Ter onderbouwing van haar beleidsvoorstellen formuleert de raad vier uitgangspunten: 
– voorwaarden scheppen voor verantwoord ouderschap; 
– een kindvriendelijke samenleving creëren;
– gelijke behandeling bevorderen;
– voorwaarden voor groei naar zelfstandigheid scheppen.198 
Aan de hand van tekstfragmenten uit het advies werk ik deze uitgangspunten verder uit. 
Daarbij geef ik aan welke ideeën over verantwoordelijkheid en zorg ik herken in deze 
tekstfragmenten. 

Voorwaarden scheppen voor verantwoord ouderschap 
De raad geeft de volgende onderbouwing voor het voorwaarden scheppen voor verant-
woord ouderschap. ‘De leefsituatie van 0 tot 4 jarigen is voor een groot deel afhankelijk 
van de woon-, inkomens- en werksituatie van hun ouders. Beleid gericht op jonge kinde-
ren is daarom vanzelfsprekend gericht op hun ouders.’199 Deze ouders zijn volgens de raad 
de eerstverantwoordelijken voor hun kinderen.200 De raad gebruikt de term ‘verantwoord 
ouderschap’ wanneer zij haar visie op wenselijk en goed ouderschap naar voren brengt. 
Daarbij stelt de raad het kind centraal. Dit komt naar voren in het idee dat de ouderlijke 
macht zijn legitimatie vindt daar waar het gebruikt wordt ten behoeve van het kind.201 
Ook vindt de raad dat, ondanks de verschillende manieren waarop ouderschap vorm en 
inhoud kan krijgen, het toch mogelijk is een aantal algemene voorwaarden voor goed ou-
derschap te formuleren. Persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie ziet 
de raad als voorwaarde voor verantwoord ouderschap. Verder noemt de raad: de bereid-
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heid tot hoge investeringen in zowel tijd als geld, materiële zekerheid, de erkenning van de 
eigen persoonlijkheid van het kind, in staat en bereid zijn om een stabiele affectieve relatie 
aan te gaan met het kind en een stabiele opvoedsituatie scheppen voor het kind.202 
In deze beschrijving komt een relationeel mensbeeld naar voren. De raad erkent afhan-
kelijkheid van kinderen: de ontwikkelingen van de capaciteiten van kinderen zijn ver-
bonden met de hulpbronnen die ouders al dan niet kunnen bieden. Ouders krijgen de 
verantwoordelijkheid toegeschreven om hun ouderlijke macht te gebruiken ten behoeve 
van het kind. Zo voorziet de raad ouders van een richtlijn: het belang van het kind dient 
het uitgangspunt te zijn bij het ouderlijk handelen. Voorwaarde voor verantwoord ouder-
schap is dat materiële en emotionele hulpbronnen aanwezig zijn. In de beschrijving van 
met name de emotionele hulpbronnen komen ideeën over een wenselijke opvoeding naar 
voren. De raad wijst op het belang van de erkenning van de persoonlijkheid van het kind 
en van de stabiele affectieve relatie tussen ouder en kind. Ik herken hierin het pedagogisch 
discourstype waarin het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen centraal staat en 
waarin de affectieve relatie tussen ouder en kind het richtsnoer is. 

Een kindvriendelijke samenleving creëren 
Het tweede uitgangspunt, een kindvriendelijke samenleving, wordt als volgt onder-
bouwd. 

Kinderen hebben in onze samenleving door hun afhankelijkheid en onmondigheid 
een marginale positie. Dat is geen goede zaak. We gaan er van uit dat de samenle-
ving een eigen verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van al haar leden. Vanuit 
haar belang bij het gezond opgroeien van nieuwe generaties heeft de samenleving 
een eigen taak in het ondersteunen van de groei naar zelfstandigheid.203 

In dit citaat wordt de betrokkenheid van de overheid bij jonge kinderen en ouders verder 
uitgewerkt. Net als bij het eerste uitgangspunt komt ook hier het idee van gedeelde ver-
antwoordelijkheid voor kinderen naar voren. Het gewicht van deze gedeelde verantwoor-
delijkheid wordt onderbouwd met een verwijzing naar het belang van de samenleving bij 
een gezond opgroeiende nieuwe generatie. In het citaat herken ik twee zorgmotivaties: 
bescherming of steun bieden bij groei. Het beschermingsmotief is ingegeven vanuit het 
idee dat kinderen in de samenleving en in gezinnen een marginale positie hebben. Zij 
moeten tegen (toekomstige) schade beschermd worden. Daarnaast vindt de raad dat kin-
deren steun verdienen bij hun groei naar zelfstandigheid. Het belang van het kind is dus 
niet alleen dat het niet moet worden geremd in zijn of haar ontplooiing, maar ook dat het 
kan worden gestimuleerd. 
De raad presenteert ook een visie op een wenselijke opvoeding. Opvoeding betekent voor 
de raad: ‘grootbrengen of beter, groot laten groeien van het kind in de meest ruime zin’.204 
Volgens de raad zijn drie opvoedingsmodellen te onderscheiden: het bezitsmodel, het be-
schermingsmodel en het persoonsmodel.205 Het zogenaamde bezitsmodel wordt gekarak-
teriseerd als een overlevingsstrategie die zou passen in een pre-industriële samenleving. 
In dit model worden kinderen gezien als het bezit van hun ouders, als een investering 
en als een noodzakelijke oudedagsvoorziening. Het beschermingsmodel wordt geplaatst 
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in het na-industriële tijdperk. Kenmerken van dit model zijn de overheidsbescherming 
van kinderen en de beschikbaarheid van een moeder die de verzorging en opvoeding van 
kinderen tot dagtaak heeft. Het persoonsmodel wordt gezien als hedendaags. Hierin staat 
de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal en kinderen krijgen positieve rechten 
en meer vrijheden. 
In deze beschrijving van de opvoeding herken ik het idee dat opvoedpraktijken evolueren 
en min of meer aan dienen te sluiten bij maatschappelijke veranderingen. De drie opvoe-
dingsmodellen, beschreven als passend bij een bepaalde samenleving herken ik als een 
functionalistische visie op opvoeding. Toch ligt dit niet zo eenduidig. Op macroniveau 
zou volgens de raad sprake zijn van een tendens naar een meer persoonsgerichte opvoe-
ding; op microniveau ziet zij een mengvorm van de drie modellen. De maatschappelijke 
positie van ouders en (sub)culturele factoren spelen hierbij volgens de raad een rol.206 
Deze opmerking krijgt in het advies geen verdere uitwerking. Wel stelt de raad bij de be-
spreking van de multiculturele opvoedingssituaties dat het nog niet goed te overzien is 
wat de invloed zal zijn van de ogenschijnlijk traditionele opvoedingspatronen in gezinnen 
uit ‘etnische groepen’.207 Ondanks haar vaststelling dat deze tijd geen eenduidig en geac-
cepteerd opvoedingsmodel kent, kiest de raad toch voor het persoonsmodel als het meest 
wenselijke opvoedingsmodel.208 
Deze voorkeur voor het persoonsmodel verbindt de raad aan een kindvriendelijke sa-
menleving. In een dergelijke samenleving kunnen kinderen opgroeien in het licht van 
de eisen die de samenleving aan hen als volwassenen zal stellen. Dit zijn volgens de raad: 
flexibiliteit, creativiteit, persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen dragen, in staat zijn 
tot samenwerken. Zij stelt dat deze aspecten aandacht zouden moeten hebben in de op-
voedingssituatie van jonge kinderen uit alle lagen van de bevolking.209 Een overgang naar 
dit persoonsmodel is niet eenvoudig, aldus de raad. Zo stellen hedendaagse ontwikke-
lingen als toenemende individualisering, pluriformiteit en complexiteit nieuwe eisen aan 
alle leden van de samenleving. Tevens stelt het persoonsmodel hoge eisen aan ouders en 
kinderen zoals grote mate van flexibiliteit, creativiteit, persoonlijke verantwoordelijkheid, 
zelfredzaamheid en communicatieve vaardigheden.210 

Gelijke behandeling bevorderen 
Het uitgangspunt gelijke behandeling betekent volgens de raad dat jeugdigen dezelfde 
rechten zouden moeten hebben als volwassenen. Zij mogen slechts op grond van onbe-
kwaamheid door leeftijd beperkt worden in hun zelfstandigheid en gelijkheid als rechts-
subject en als individu.211 ‘Voor zover jeugdigen op niet te rechtvaardigen gronden moge-
lijkheden worden onthouden die anderen wel genieten, hebben zij recht op bescherming 
en steun bij hun emancipatie, ook van overheidswege.’212 Eén van de voorwaarden voor 
gelijke behandeling van jonge kinderen is een stevige rechtspositie op verschillende terrei-
nen: familierecht, het internationale familierecht, het recht op bescherming tegen psychi-
sche of lichamelijke mishandeling of verwaarlozing, recht op omgang met andere volwas-
senen, aldus de raad.213 
In deze beschrijving wordt verwezen naar gelijke rechten en emancipatie. Jongeren eman-
ciperen zich daarbij ten opzichte van volwassen doordat zij zoveel mogelijk gelijke rechten 
toegekend krijgen. De motivatie tot het bieden van publieke zorg komt voort uit de wens 
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steun te bieden bij deze emancipatie. Naast deze steun bij de emancipatie is wenselijke 
publieke zorg ook gebaseerd op het recht van de kwetsbaren op bescherming. De raad stelt 
dat de jonge kinderen door hun afhankelijkheid van ouders heel kwetsbaar zijn. Wanneer 
jonge kinderen door hun ouders geestelijk of lichamelijk mishandeld of verwaarloosd 
worden, staan zij in feite machteloos. Hun rechtspositie is uiterst zwak. De raad valt echter 
niet alleen terug op rechten, zij doet ook voorstellen om de kring van verantwoordelijken 
voor de opvoedpraktijk te vergroten. De raad vindt dat, zodra er sprake is van machts-
misbruik, ouders daarop moeten kunnen worden aangesproken, liefst in een zo vroeg 
mogelijk stadium. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen dit niet zelf, zij moeten op hulp en 
steun van derden kunnen rekenen. De raad houdt daarom een pleidooi voor nieuwe vor-
men van ‘peetouderschap’. Meer personen zouden zich directer betrokken moeten voelen 
bij jonge kinderen en hun ouders.214 Dit voorstel betekent dat het opvoedingsnetwerk van 
ouders wordt verstevigd en uitgebreid met een betrokken derde.
De raad spreekt zich ook uit over kindermishandeling. Zij wijst erop dat maatschappelijke 
afkeuring van mishandeling niet preventief werkt en juist de bespreekbaarheid daarvan 
bemoeilijkt. De raad ziet mishandeling vooral als een uiting van onmacht. Zij wil het isole-
ment van ouder en kind doorbreken. Het peetouderschap biedt daartoe de mogelijkheid, 
en ook een aangiftepunt voor kindermishandeling. Zij geeft aan dat zij de overheid hier 
graag over zou willen adviseren.215

Voorwaarden scheppen voor groei naar zelfstandigheid 
Het vierde uitgangspunt voorwaarden scheppen voor groei naar zelfstandigheid wordt als 
volgt onderbouwd. 

Kinderen groeien op, hoe dan ook. Om tot zelfstandige mensen op te groeien heb-
ben zij de steun van volwassenen nodig. Vanaf zijn geboorte heeft ieder kind, on-
geacht de opvoedingssituatie waarin het verkeert, recht op een minimum pakket 
aan voorzieningen op het gebied van materiële zekerheid en op het gebied van 
immateriële zorg.216

Het eerder verschenen advies Jeugdbeleid voor gelijkheid en groei (1984) van de raad meldt 
dat op grond van onbekwaamheid door leeftijd gelijke behandeling van jongeren in verge-
lijking met volwassenen niet altijd van toepassing is. De raad stelt voor om in die gevallen 
groei naar zelfstandigheid als uitgangspunt te nemen voor het jeugdbeleid. 

Groei naar zelfstandigheid is een proces van participeren en integreren in de sa-
menleving. De jeugdige moet de gelegenheid krijgen om op verschillende levens-
terreinen een eigen zelfstandige positie te bereiken en zelf te kiezen voor persoon-
lijke relaties en vormen van medeverantwoordelijkheid in de samenleving.217 

De raad ziet groei naar zelfstandigheid als een proces met een eigen waarde. De maat-
schappij dient haar leden tijdens deze groei met respect te behandelen en niet te bevoog-
den. Deze groei naar zelfstandigheid vindt volgens de raad in fasen plaats. Met die ont-
wikkelingsfasen moet men rekening houden bij het geven van opvoeding en verzorging, 
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bescherming en hulp, fysieke en psychologische ruimte. De overheid dient daartoe ten 
minste de voorwaarden te scheppen. Het uitgangspunt ‘groei naar zelfstandigheid’ ver-
plicht de overheid om ontwikkelingspsychologische overwegingen te hanteren voor die 
maatregelen die gericht zijn op of gevolgen hebben voor jeugdigen.218

In deze tekstpassages is een visie op het doel van wenselijke publieke zorg aanwezig, te 
weten groei naar relationele zelfstandigheid. Zelfstandigheid betekent dat individuen 
relaties en daarmee verbonden verantwoordelijkheden aangaan. Naast een visie op het 
doel van de wenselijke publieke zorg bevat het citaat ook een visie op de inhoud van 
de wenselijke zorg. De raad benoemt zelf het discourstype dat zij wenselijk acht bij het 
spreken over jeugdbeleid: een pedagogisch discourstype waarin ontwikkelingspsychologie 
centraal staat. Bij dit uitgangspunt staat respect voorop en is een onderliggend relationeel 
mensbeeld aanwijsbaar. Deze relationele ideeën zijn ook terug te vinden in de visie van 
de raad op de wenselijke inhoud van de nieuwe sociale structuur van immateriële opvoe-
dingsondersteuning. 
Volgens de Raad zijn er ‘onvoldoende gevarieerde vormen van opvoedingsondersteuning 
die aansluiten bij de uiteenlopende behoeften van ouders’.219 Maatschappelijke initiatie-
ven ter ondersteuning van jonge ouders zijn volgens de raad schaars. De raad heeft ook 
forse inhoudelijke kritiek op de bestaande ondersteuning van ouders. Dat consultatiebu-
reaus pedagogische advisering als taak hebben, betekent niet dat zij er een goede vorm aan 
geven. Ouders ervaren opvoedingsondersteuning regelmatig als betuttelend. Het accent 
ligt teveel op normatieve adviezen, zonder dat dit gepaard zou gaan met daadwerkelijke 
ondersteuning. Dit kan als averechts effect hebben dat de ‘afhankelijkheid en onzeker-
heid van ouders wordt versterkt’, aldus de raad.220 De raad noemt in dit verband ook de 
toename van deskundigen die ouders vooral in adviserende zin ondersteunen.221 Deze 
toename kan als onbedoeld effect hebben dat de onzekerheid en de afhankelijkheid van 
ouders alleen maar groter wordt, aldus de raad.222 
Deze tekstfragmenten laten zien dat ouders onzeker mogen zijn en vragen stellen. Steun 
vragen is geaccepteerd maar uiteindelijk moeten zij weer zelfstandig functioneren. ‘Groei 
naar zelfstandigheid’ geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor de ouders. Het wense-
lijke mensbeeld dat in het advies naar voren komt, is dat van een persoon die zelfstandig is, 
keuzes maakt voor bepaalde relaties en de daarmee verbonden verantwoordelijkheden kan 
dragen. Zorg van de overheid kan voortkomen uit verschillende motivaties – bescherming 
of steun bieden bij groei – maar de doelstelling blijft hetzelfde. Wenselijke zorg wordt 
in het advies geconstrueerd als een overgangsproces van afhankelijkheid naar relationele 
zelfstandigheid. Dit is de reden waarom ik stel dat (groei naar) relationele zelfstandigheid 
het belangrijkste uitgangspunt is van dit advies.
Hoewel de raad zorg idealiter ziet als een overgangsproces naar relationele zelfstandigheid, 
signaleert zij ook dat dit ideaal niet altijd wordt bereikt. Het grote aantal deskundigen kan 
als onbedoeld effect hebben dat de onzekerheid en de afhankelijkheid van ouders alleen 
maar groter wordt. Daarnaast laat de gebrekkige organisatiestructuur van bijvoorbeeld 
de kruisverenigingen, maar ook van verschillende jeugdhulpverleningsinstellingen, weinig 
ruimte voor daadwerkelijke invloed van ouders, aldus de raad.223 Ondanks de genoemde 
tekortkomingen houdt de raad toch een pleidooi voor meer deskundigen, die ouders zou-
den moeten ondersteunen tot relationele zelfstandigheid. De garantie dat deze deskundige 
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zorg daadwerkelijk zelfstandiger maakt, wordt onder meer gezocht in de inhoud van de 
wenselijke publieke zorg. Deskundigen zouden de behoeften en vragen van ouders cen-
traal moeten stellen. Dus niet alleen de overheid reageert dienstverlenend op de behoeften 
van de ouders, ook in de zorgverlening van bijvoorbeeld het consultatiebureau zouden de 
vragen van ouders voor pedagogische ondersteuning centraal moeten staan.224 

7.4.3 Angst voor een normatieve overheid als grens van het handelen 

De raad houdt in haar advies een pleidooi voor meer betrokkenheid van de samenleving 
en de overheid bij opvoedpraktijken. Zij is zich daarbij bewust van grenzen aan deze be-
trokkenheid. In haar pleidooi doet zij uitspraken over normativiteit van overheidswege. 

Wanneer er in Nederland wordt gepleit voor een grotere betrokkenheid van de 
overheid bij het welzijn van jonge kinderen wordt er doorgaans verontrust gerea-
geerd: wordt hier soms een pleidooi gehouden voor staatsopvoeding?225 

In dit citaat komt een belangrijke beleidsvraag van deze adviesnota naar voren. Mag de 
overheid betrokken raken bij de opvoedpraktijken in de thuissituatie? De raad geeft zelf 
antwoord. 

Dat de meningen vanuit politiek-ideologisch oogpunt uiteenlopen zodra de posi-
tie van kleine kinderen in het geding komt, is bekend. De raad wil niet meedoen 
aan scherpslijperijen om de klok terug dan wel vooruit te zetten. Belangrijker is 
het vinden van een antwoord op de vraag, hoe inhoud te geven aan een eigentijds 
beleid dat in het belang is van de kinderen, de ouders en de samenleving.226 

In dit citaat wordt overheidsbetrokkenheid bij de gezinsopvoeding geschetst als in prin-
cipe onwenselijk normatief en bevoogdend. Met de tijd als metafoor verdedigt de raad 
zich tegen het idee van staatsopvoeding. De raad plaatst normativiteit op een tijdshori-
zon: expliciete normativiteit wordt verbonden met de klok vooruit- of achteruitzetten. 
Het heden wordt daarmee normatief neutraal. De raad maakt in haar advies inderdaad 
veelvuldig gebruik van ‘hedendaagse maatschappij’ en ‘eigentijds beleid’. Het centrale ar-
gument van de raad kan worden samengevat als: de hedendaagse maatschappij verlangt 
eigentijds beleid.
De raad construeert ‘de’ hedendaagse maatschappij met haar knelpunten en problemen 
voor ouders aan de hand van enkele kerngegevens over de leefsituatie van jongere kin-
deren en hun ouders: een rigoureuze daling van het aantal geboorten, kleine gezinnen, 
stijging van de echtscheidingen, verandering in rolpatronen, gebruik van kinderopvang.227 
Deze verschuivingen hangen volgens de raad samen met verschillende maatschappelijke 
ontwikkelingen: bewuste keuze voor kinderen, het combineren van arbeid en zorg, toe-
nemende opvoedingsonzekerheid, een grote culturele pluriformiteit in de gezinnen en 
onvoldoende gevarieerde vormen van opvoedingsondersteuning. Veel ouders bevinden 
zich daardoor in een isolement.228 
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Het eigentijdse beleid wordt gepresenteerd als een passende reactie op de hedendaagse 
samenleving. In dit eigentijdse beleid speelt het idee over een wenselijke opvoeding een 
belangrijke rol. De keuze voor deze wenselijke persoonsgerichte opvoeding wordt gelegiti-
meerd vanuit een functionele en evolutionaire visie op de rol van opvoeding in de heden-
daagse samenleving. Daarin worden de belangen van kinderen duidelijk geformuleerd en 
worden de behoeften van ouders aan ondersteuning als uitgangspunt genomen. Op deze 
wijze beargumenteert de raad expliciet haar normatieve keuze. 
Hierboven is ook duidelijk geworden dat de raad zich verzet tegen normatieve adviezen in 
de praktijk van opvoedingsondersteuning. Die zouden zelfs contraproductief zijn omdat 
die de afhankelijkheid en onzekerheid van de ouders zouden bevorderen. Het argument 
dat bevoogdende opvoedingsondersteuning contraproductief is, kan worden gezien als 
uitvloeisel van de in de jaren zeventig en tachtig populaire kritiek op het idee van maak-
baarheid van de samenleving. Duijvendak (1999, p. 3) meldt dat één van de kritiekpunten 
was dat het beleid van de overheid de afhankelijkheid van burgers juist bevordert, on-
danks de doelstelling dat burgers zelfstandig zouden moeten worden. De overheid zou 
zich daarom moeten terugtrekken.229 Met haar argumentatie refereert de raad aan deze 
kritiek, maar zij legt een ander verband tussen ineffectiviteit en het bevorderen van zelf-
standigheid: effectieve zorg geeft een antwoord op de vragen (van ouders). De raad on-
derschrijft dus de gangbare kritiek op het maakbaarheidideaal, maar kiest niet voor een 
zich terugtrekkende overheid. Integendeel, zij houdt juist een pleidooi voor uitbreiding 
van de overheidstaken.
In een politieke betoogtrant over opvoeding wordt normativiteit vaak gelijk gesteld aan 
bevoogding. De oplossing van de raad voor het spanningsveld tussen zorg en bevoogding 
ligt op drie niveaus: de rol van de overheid, de zorginstellingen, en de ouders. De rol van 
de overheid wordt dienstverlenend: reageren op de vragen van ouders. Ook de rol van de 
zorginstellingen is adequaat te reageren op de vragen van ouders. De rol van de ouders is 
om door middel van vragen de zorginstellingen tot de wenselijke publieke zorg te bewegen 
én de bevoogdende én de afhankelijkheidsbevorderende overheid te beteugelen. De raad 
legt de oplossing dus vooral in de handen van de ouders; zij worden neergezet als mensen 
met een vraag en in het aanbod van de zorginstellingen staat deze vraag centraal. 

7.4.4 Identiteit en handelingsmogelijkheden: ouders met  
opvoedingsvragen 

Het advies bevat tekstfragmenten waarin ideeën over identiteit en handelen van ouders, 
kinderen, derden en overheid naar voren komen. De raad vertelt een beleidsverhaal waar-
binnen de ontplooiing van de ouders en kinderen centraal staat én groei naar relationele 
zelfstandigheid de belangrijkste waarde is. 

Kinderen
In de beschrijving van kinderen is een verloop zichtbaar van afhankelijkheid en kwets-
baarheid in het heden naar relationele zelfstandigheid in de toekomst. Kinderen moeten 
zich ontplooien tot zelfstandige individuen. Een persoonsgerichte opvoeding zou de kin-
deren het beste helpen in deze ontwikkeling. Kinderen zijn in het ontplooiingsverhaal niet 
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de directe doelgroep, maar zijn wel onderwerp van het ondersteunend beleid. Zij profite-
ren indirect van het beleid dat direct op de ouders is gericht. 

Ouders
De raad heeft specifieke ideeën over welke opvoeding wenselijk is voor kinderen, dit is de 
persoonsgerichte opvoeding. Daarnaast schetst de raad een genuanceerd beeld van ouders. 
Zij biedt een relationele visie op het grootbrengen van kinderen wat onder meer naar vo-
ren komt in de interpretatie van de behoefte van vaders en moeders. Die behoefte is drie-
ledig: ouders willen zich persoonlijk ontplooien, zij willen participeren in de maatschappij 
en willen verantwoordelijke ouders zijn. Persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke 
participatie ziet de raad als voorwaarde voor verantwoord ouderschap.230 In het beleids-
verhaal over het isolement van ouders wordt erkend dat ouders een meervoudige iden-
titeit hebben: zij moeten zich immers op meerdere manieren kunnen ontwikkelen. Ook 
vindt de raad zelfstandig handelen voor ouders belangrijk. 
Deze zelfstandigheid is relationeel en houdt meer in dan zelfzorg en eigen verantwoorde-
lijkheid. Het betreft tevens relaties en daarmee verbonden verantwoordelijkheden kunnen 
en willen aangaan, dat wil zeggen zelf kiezen voor kinderen, een baan, een relatie, een 
oplossing voor een opvoedprobleem et cetera. Hier herken ik een sociaalliberaal politiek-
filosofisch discourstype waarin zelfbeschikking een belangrijk uitgangspunt is en verant-
woordelijkheid en verplichtingen het gevolg zijn van een vrije keuze. Een verplichting is 
in deze visie verbonden met vrijwillige instemming. Het achterliggende idee is dat ver-
plichtingen idealiter het gevolg zijn van een vrijwillige keuze of instemming. Tegelijkertijd 
komen in het advies opvattingen over relationele verantwoordelijkheid naar voren die 
aansluiten bij de ideeën van Scheffler (1997). In hoofdstuk twee zette ik uiteen dat hij erop 
wijst dat verantwoordelijkheid onder meer een gevolg is van het gedrag van de ander of 
onszelf en mogelijk ook van een keuzemoment. Mensen kunnen verschillende verant-
woordelijkheden voelen en hebben tegenover verschillende personen. Deze speciale ver-
antwoordelijkheden kunnen worden verklaard op basis van interacties die plaats vinden 
binnen de relatie. Daarnaast zijn er ook speciale verantwoordelijkheden die voortkomen 
uit relaties die als waardevol worden gezien zoals vriendschappen en familierelaties, aldus 
Scheffler. Deze denkbeelden herken ik in de opvatting van de raad dat volwassenen zelf 
moeten kunnen kiezen voor persoonlijke relaties en vormen van medeverantwoordelijk-
heid in de samenleving.
De raad vindt dat mensen voor kinderen moeten kunnen kiezen zonder het risico dat zij 
daardoor in een sociaal isolement raken. Op deze manier beschreven zijn verantwoorde-
lijkheden en verplichtingen het gevolg van een vrije keuze. De raad heeft echter wel oog 
voor de sociale inbedding van de totstandkoming van verplichtingen. In de oorzakelijke 
betooglijn zijn het niet de ouders die hun isolement veroorzaken, de raad vindt de oorzaak 
in het ontbreken van adequate maatschappelijke ondersteuning. Haar streven is gericht op 
het veranderen van die maatschappelijke ondersteuning.
De raad beschrijft ouders dus als handelende individuen die bewuste keuzes maken en di-
verse verantwoordelijkheden op zich nemen. Hoe zij vorm kunnen geven aan die verant-
woordelijkheden is mede afhankelijk van de maatschappelijke omstandigheden. Ouders 
hebben volgens de raad niet alleen verantwoordelijkheden, maar ook rechten, bijvoor-
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beeld om zich als verantwoordelijke ouder te kunnen ontplooien. Deze ontplooiing wordt 
echter belemmerd doordat zij gehinderd kunnen worden door opvoedingsonzekerheid. 
Als oplossing voor deze onzekerheid noemt de raad de ontwikkeling van opvoedings-
ondersteuning. De raad heeft met de opvoedingsondersteuning een specifiek doel voor 
ogen: de zelfstandigheid van ouders in de opvoedpraktijk moet worden vergroot door hun 
afhankelijkheid en onzekerheid te verkleinen. De opvoedingsonzekerheid heeft geen in-
vloed op de mondigheid van de ouders: zij hebben vragen over de opvoeding en behoefte 
aan opvoedingsondersteuning. 

Derden
Derden spelen een belangrijke rol in het advies van de raad. Zij zouden ouders moeten 
steunen bij het grootbrengen van hun kinderen. De raad doet voorstellen om zowel het in-
formele als het formele opvoedingsnetwerk van ouders te versterken. Zo is het idee van het 
peetouderschap bedoeld om het informele netwerk te verstevigen. Het ontwikkelen van 
opvoedingsondersteuning impliceert dat vooral het formele opvoedingsnetwerk wordt 
uitgebreid. Ondanks haar pleidooi voor uitbereiding is de raad kritisch over formele op-
voedingsondersteuning. De deskundigen zouden te bevoogdend kunnen zijn en de af-
hankelijkheid van ouders bevorderen. Deze bevoogdende én de afhankelijkheidsbevorde-
rende zorg van instellingen moet worden beteugeld door een omschrijving van wenselijke 
publieke zorg: deskundigen zouden idealiter moeten reageren op de vragen van ouders. 
Tegelijkertijd heeft de raad een duidelijke voorkeur voor een pedagogisch discourstype 
waarin ontwikkelingspsychologie centraal staat. Zo wordt zichtbaar vanuit welk perspec-
tief ouders waarschijnlijk antwoord krijgen op hun vragen over opvoeding.

Overheid
De overheid schept voorwaarden en is dienstverlenend naar ouders die recht hebben op 
opvoedingsondersteuning.231 De betrokkenheid van de overheid is een reactie op vragen 
van ouders. De overheid toont zich daarmee medeverantwoordelijk met de ouders en 
zorgzaam ten opzichte van de kinderen. De overheid moet een actieve, voorlichtende en 
stimulerende rol spelen om opvoedingsondersteuning (zoals kinderopvang en voorlich-
ting) te bevorderen.232 Volgens de raad heeft deze ondersteuning van de ouders ook een 
preventieve werking. De vraag naar zwaardere vormen van hulp en steun zal verminderen. 
In het advies is echter niet duidelijk wiens belangen daarbij centraal staan. Zijn dat de 
belangen van de kinderen of de overheid? In het advies worden vooral de belangen van 
de overheid genoemd, want investeren in preventie betekent minder welzijnskosten in de 
toekomst. 

7.4.5 De raad wil dat de overheid reageert op de vraag van ouders 

Bij de bespreking van de diverse tekstfragmenten benoemde ik verschillende ideeën over 
verantwoordelijkheid en wenselijke zorg. Overheidsbetrokkenheid is een antwoord op vra-
gen, kwetsbaarheid of maatschappelijke problemen. Deze ideeën worden beschreven met 
behulp van diverse discourstypen. Dit zijn deels verstopte discoursen, zij zijn in het advies 
niet benoemd en ook niet als zodanig doordacht. De fragmenten van deze verschillende 
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discoursen worden in Opvoeding ondersteund bij elkaar gehouden door een discursieve 
affiniteit, een gezamenlijke visie op een wenselijke samenleving, wenselijke opvoeding en 
wenselijke opvoedingsondersteuning. Zij vormen samen een normatief kader waarmee de 
raad nieuwe grenzen tussen openbaar en privé probeert te construeren.
De wenselijke samenleving heeft, volgens de raad, een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
om zo goed mogelijk voor haar kinderen te zorgen. De raad beschrijft de opvoedpraktijk 
als een praktijk die een gedeelde verantwoordelijkheid vraagt. Ouders zijn verantwoor-
delijk voor de opvoeding van hun kinderen en de overheid dient hen te steunen. Dit toe-
schrijven van verantwoordelijkheid aan ouders en overheid is ingegeven vanuit de waarde 
die mensen geven aan relaties. In het advies wordt een relationeel mensbeeld geschetst en 
aandacht geschonken aan relaties, afhankelijkheid, kwetsbaarheid en macht. De belangen 
van ouders worden vertaald in verantwoord ouderschap. Het toonaangevende idee is dat 
mensen zich persoonlijk en maatschappelijk moeten kunnen ontplooien. Deze ontplooi-
ing mag niet belet worden door het ouderschap. Het relationele mensbeeld en de erken-
ning van afhankelijkheid en kwetsbaarheid bieden discursieve ruimte voor zorgethiek. 
Het centrale pleidooi van de raad voor meer betrokkenheid bij gezinspraktijken is niet 
eenvoudig omdat normativiteit gevoelig ligt in het gezinsbeleid. Dit is zichtbaar in Op-
voeding Ondersteund. De raad reageert expliciet op de dominante visie op overheid en 
samenleving waarbij de overheid alleen voorwaarden mag scheppen voor de realisatie van 
het goede leven, maar zelf geen inhoudelijk idee zou hebben over dat goede leven. De 
raad verbindt onwenselijke normativiteit met bevoogding, waarmee zij een grens neerzet. 
Bevoogding kan volgens de raad worden vermeden als bij ideevorming over wenselijke 
publieke zorgverlening aangesloten wordt bij de hedendaagse maatschappij en bij de vra-
gen van ouders. De raad onderbouwt op basis van empirische argumenten haar keuze 
voor de persoonsgerichte opvoeding als de wenselijke opvoeding want het zogenaamde 
bezit- en beschermingsmodel passen niet in een moderne samenleving. ‘Aansluiten bij 
maatschappelijke ontwikkeling’ is voor de raad een belangrijke rechtvaardiging van over-
heidsbeleid. 
De raad heeft voorkeur voor een persoonsgerichte opvoeding omdat die beter zou aan-
sluiten bij de huidige samenleving. Ik herken daarin twee visies op de relatie opvoeding 
en maatschappij die ik aan Wubs (2004) ontleen. In de eerste visie zijn maatschappe-
lijke opvoedingsdoelen de leidraad voor het opvoedkundige handelen en in de tweede 
is de kinderlijke ontwikkeling maatgevend (zie ook: 4.3). De eerste visie is herkenbaar 
in het idee dat de raad opvoeding als een taak ziet waarin ouders hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid moeten waarmaken. Het gezin staat in dienst van de samenleving, 
kinderen moeten opgroeien tot volwassenen die aan specifieke criteria voldoen. Deze visie 
was volgens Wubs tussen 1945 en 1970 populair en toentertijd heerste er ook overeen-
stemming over bepaalde criteria. Deze overeenstemming verdween echter na de woelige 
jaren zestig waarin forse maatschappijkritiek naar voren werd gebracht en het gezag van 
de overheid en kerkelijke instellingen minder vanzelfsprekend werd. 
De raad wijst ook op het verdwijnen van deze overeenstemming, maar stelt tegelijk dat 
het wel mogelijk is om overeenstemming te bereiken over bepaalde criteria. Op basis van 
empirische gegevens onderbouwt de raad haar voorkeur voor een persoonsgerichte op-
voeding. Deze preferentie sluit aan bij de tweede visie op opvoeding, waarin ontplooi-
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ing en welbevinden op zichzelf staande opvoedingsdoelen zijn en de relatie tussen kind 
en ouders centraal staat. Deze tweede visie werd volgens Wubs vanaf de jaren zeventig 
populair. Vanaf toen stuurden de kinderlijke ontwikkeling, en niet de maatschappelijke 
opvoedingsdoelen, de dominante ideeën over opvoeding. De raad probeert in haar advies 
een synthese tot stand te brengen tussen deze twee visies op opvoeding. Dit doet zij door 
het streven naar ontplooiing ten dienste te stellen van de samenleving. Ontplooiing wordt 
zo een nieuw maatschappelijk doel, waarover overeenstemming bereikt kan worden. Zo 
gezien is opvoeding weer een voorbereiding op de eisen die de samenleving aan volwas-
senen stelt. 
De vraag van de ouders is het centrale argument in het ontplooiingsverhaal: betrokken-
heid bij opvoedpraktijken is rechtvaardig als er sprake is van instemming van de ouders. 
In het klassiek liberale discourstype kan vrijheid alleen legitiem worden ingeperkt als 
de betrokkenen daarmee instemmen, of als die instemming kan worden verondersteld 
(Ackelsberg & Shanley, 1996). ‘Vragen en uiten van behoeften’ kan gezien worden als een 
ultieme vorm van instemming geven en rechtvaardigt de betrokkenheid van de overheid 
en de samenleving bij opvoedpraktijken. 
De vraag van ouders is echter niet alleen een normatief argument. De vraag van ouders 
moet er ook voor zorgen dat ouders niet worden bevoogd door overheid en deskundigen. 
Dit argument kan in verband worden gebracht met de anti-deskundigen denktrant die 
in de jaren tachtig zowel nationaal als internationaal in zwang was (Bussemaker, 1997, 
Duijvendak, 1999, Hirschman, 1991). Het gangbare idee was dat zorg afhankelijkheid in 
plaats van zelfstandigheid bevorderde (Achterhuis, 1980). Ook de Raad voor het Jeugd-
beleid wijst erop dat meer deskundigheid de afhankelijkheid van ouders kan vergroten. 
Tegelijkertijd pareert de raad dit belangrijke kritiekpunt. Publieke zorg is een antwoord 
op vragen van ouders wat betekent dat bevoogdende zorg meer afgestemd dient te worden 
op ouders.
Publieke zorg is in het advies niet alleen antwoord op vragen, deze zorg is tevens een 
reactie op de kwetsbaarheid van kinderen in relatie tot hun ouders en de kwetsbaarheid 
van ouders in een maatschappelijk isolement. Overheidsbetrokkenheid wordt ook onder-
bouwd vanuit het beschermingsidee, zo kan verdere schade worden voorkomen, of door 
het idee dat zorg preventief kan werken. In al deze motivaties voor overheidsbetrokken-
heid herken ik het schadeprincipe. Overheidsbetrokkenheid wordt als een inperking van 
de vrijheid gezien en is legitiem indien er sprake is van (mogelijke) schade. 
Ondanks de verschillende motivaties wordt zorg op één manier geconstrueerd: de wense-
lijke publieke zorg bewerktstelligt een overgang van afhankelijkheid naar relationele zelf-
standigheid. De raad streeft hiervoor naar een verandering van maatschappelijke struc-
turen, vooral gericht op een grotere zelfbeschikking van de ouders. In het advies stelt de 
raad de ontplooiing van kinderen in dienst van de samenleving. Ontplooiing wordt zo een 
nieuw maatschappelijk opvoedingsdoel waarover overeenstemming bereikt kan worden. 
Zo gezien is opvoeding een voorbereiding op de eisen die de samenleving aan volwassenen 
stelt. Ontplooiing komt ten dienste te staan van de samenleving en is gericht op zelfbe-
schikking, een omschrijving die ik ontleen aan Tonkens (1999, p. 27). Het individu is het 
aangrijpingspunt, dat moet mondig en autonoom worden om zich zelfstandig te kunnen 
handhaven in een liberale en op de markt georiënteerde samenleving. 
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Deze nadruk op zelfstandigheid begrenst de hierboven benoemde discursieve ruimte voor 
zorgethiek. Wenselijke zorg is in het advies gericht op relationele zelfstandigheid. Zo moe-
ten ouders en kinderen gestimuleerd worden in hun groei naar zelfstandigheid. De sociale 
praktijk van zorgverlening wordt geconstrueerd als een overgangsfase van afhankelijkheid 
of kwetsbaarheid naar zelfstandigheid. De zorgverlening mag zeker niet tot gevolg hebben 
dat ouders onzeker, lees afhankelijker worden. Zorg is in deze beschrijving een duidelijk 
afgebakend onderdeel van het dagelijks leven dat verbonden is met bepaalde momenten 
van de levensloop, en gekoppeld aan een bepaald doel. Daarmee begrenst de raad de bete-
kenis van zorg en het relationele mensbeeld en de wisselingen die kunnen optreden in de 
rol van zorggever en zorgontvanger.

Hoofdstuk 7 Het ontplooiingsverhaal
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8

Het gelijke kansenverhaal

Opvoedingsondersteuning in het minderhedenbeleid

8.1 Allochtone kinderen en hun ouders

Allochtone kinderen zijn een aparte doelgroep binnen het beleidsdebat over opvoedings-
ondersteuning. In hoofdstuk vijf schetste ik de contouren van een beleidsverhaal waarin 
de (toekomstige) slechte uitgangspositie op de arbeidsmarkt van allochtone kinderen het 
beleidsprobleem is. In de beleidsbrief van het eerste Paarse kabinet Maatschappelijke po-
sitie en de functie van het gezin worden allochtone ouders en kinderen gepresenteerd als 
een aparte doelgroep voor gezinsbeleid: allochtone ouders zouden hun kinderen niet goed 
kunnen begeleiden bij hun schoolloopbaan. In de oorzakelijke betooglijn krijgen deze 
ouders een belangrijke rol toegeschreven in het veroorzaken en eventueel kunnen oplos-
sen van een sociaal probleem dat ondersteuning door de overheid noodzakelijk maakt. 
Dit beleidsverhaal over mogelijk falende allochtone opvoeders en hun kinderen komt in 
dit hoofdstuk uitgebreid aan bod. Ik gebruik hier de term gelijke kansenverhaal omdat het 
uitgangspunt van gelijke kansen een centrale rol speelt bij de rechtvaardiging en onder-
bouwing van de betrokkenheid van de overheid bij deze doelgroep. 
Voordat ik dieper inga op opvoedingsondersteuning in het minderhedenbeleid, het latere 
allochtonenbeleid en de opvolger, het integratiebeleid, verhelder ik allereerst de context 
en de tekstproductie van het gelijke kansenverhaal. De eerste beleidsteksten verschijnen 
begin jaren tachtig tijdens de totstandkoming van het minderhedenbeleid, voordat de 
Raad voor het Jeugdbeleid in 1986 haar advies Opvoeding ondersteund. Beleidsadvies over 
de maatschappelijke medeverantwoordelijkheid voor jonge kinderen naar de regering stuurt 
(8.2). Vervolgens presenteer ik de resultaten van mijn analyse die begint met de beschrij-
ving van het beleidsverhaal (8.3). In paragraaf 8.4 analyseer ik de praktijk van verantwoor-
delijkheid in het beleidsverhaal. 

8.2 Context en tekstproductie van het gelijke kansenverhaal

Het gelijke kansenverhaal is het eerste beleidsverhaal dat ik reconstrueer en presenteer 
aan de hand van tekstfragmenten uit verschillende beleidsstukken die in twee decennia 
(1979 – 2000) zijn verschenen. Beleidsontwikkelingen beslaan doorgaans een lange perio-
de, waarin grotere en kleinere veranderingen kunnen optreden in beleidsverhalen. Het 
gelijke kansenverhaal blijft redelijk constant en heeft een geïsoleerde positie binnen het 
beleidsdebat: in de beleidsteksten van het jeugdbeleid wordt opvoedingsondersteuning 
voor minderheden vaak niet in dezelfde paragraaf vermeld als de andere beleidsinitiatie-
ven opvoedingsondersteuning. 
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De oorsprong van het gelijke kansenverhaal ligt in de ontwikkeling van een gecoördineerd 
minderhedenbeleid, eind jaren zeventig. In 1979 wordt de minister van Binnenlandse Za-
ken aangewezen als coördinerend minister voor het minderhedenbeleid. Uitgaande van de 
eigen verantwoordelijkheid die iedere minister op zijn vakterrein heeft om maatregelen te 
nemen ten aanzien van minderheden, krijgt de coördinerend minister de taak een samen-
hangend regeringsbeleid voor minderheden te bevorderen.233 De Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid heeft eind jaren zeventig en eind jaren tachtig een belangrijke 
rol gespeeld in de beleidsontwikkelingen van het minderhedenbeleid. In 1979 publiceert 
de WRR het rapport Etnische minderheden en tien jaar later, in 1989, verschijnt Allochto-
nenbeleid. Beide rapporten markeren een verandering in het overheidsbeleid. De overheid 
reageert in 1980 op het WRR-rapport Etnische minderheden met de eerste aanzetten tot 
een gecoördineerd minderhedenbeleid. Deze aanzetten worden uitgewerkt in de Ontwerp-
minderhedennota, die in 1981 verschijnt. De opvolger, de Nota Minderhedenbeleid, stuurt 
minister Rietkerk (VVD) van Binnenlandse Zaken september 1983 naar de Tweede Ka-
mer.
In de Nota Minderhedenbeleid motiveert de regering het ontwikkelen van het minderhe-
denbeleid als volgt: ‘de meeste immigranten zijn hier gekomen als gevolg van een proces 
van dekolonisatie of omdat zij door ons land als werknemers zijn uitgenodigd’. De meeste 
van hen zullen in Nederland blijven en een volwaardige plaats moeten kunnen innemen. 
Het minderhedenbeleid moet de mogelijkheden ontwikkelen die de gelijkwaardigheid en 
gelijkwaardige ontplooiingskansen van alle ingezetenen tot een vanzelfsprekend gegeven 
maakt.234 
In de Nota Minderhedenbeleid vormen vrouwen en jeugdigen aparte thema’s binnen het 
minderhedenbeleid. Bij de maatregelen voor jongeren wordt gemeld dat het belangrijk 
is dat jeugdigen uit minderheidsgroepen de kleuterschool bezoeken. De Ministeries van 
Onderwijs en Wetenschappen en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur stimuleren de 
kleuterschoolgang door gerichte voorlichting in het kader van het onderwijsvoorrangs-
beleid.235 Deze ontwikkeling wordt een paar jaar later ook genoemd in het jeugdbeleid. 
De Nota Jeugdbeleid meldt dat in het onderwijsvoorrangsbeleid aandacht moeten worden 
geschonken aan de relatie ouders-buurt-school en aan de mogelijkheden om samen te 
werken waar het de opvoeding en vorming van de kinderen betreft.236 
Opvoeding ondersteund, dat in het vorige hoofdstuk is geanalyseerd, is de reactie van de 
Raad voor het Jeugdbeleid op deze Nota Jeugdbeleid. In Opvoeding ondersteund besteedt 
de raad ook aandacht aan Turkse en Marokkaanse moeders en hun kinderen. De raad 
spreekt met de nodige omzichtigheid over de opvoedingskwaliteit in deze gezinnen. Er 
bestaat nog geen wetenschappelijk onderbouwde helderheid over de succesfactor van de 
opvoeding door allochtone ouders. Ondanks deze onzekerheid stelt de raad dat er speciale 
methoden moeten worden ontwikkeld voor ‘etnische groepen’.237 In dit hoofdstuk wordt 
duidelijk dat deze speciale methoden inderdaad werden ontwikkeld.238

Het regeringsadvies Allochtonenbeleid dat de WRR in 1989 publiceerde, heeft onder meer 
tot gevolg dat het minderhedenbeleid in 1990 plaats maakt voor het allochtonenbeleid. 
Binnen het allochtonenbeleid wordt gekozen voor een investering in voorschoolse op-
vangvoorzieningen.239 In 1992 verschijnt het rapport Ceders in de tuin van de commissie-
Van Kemenade, die onderzoek heeft verricht naar de positie van allochtone leerlingen in 
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het onderwijs. Ook die commissie pleit voor diverse voor-, vroeg- en naschoolse activitei-
ten voor allochtone kinderen. De regering neemt dit voorstel over en dit vormt de opmaat 
voor commissies, evaluaties en een experiment met twee ontwikkelingsprogramma’s. 
Deze ontwikkeling van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is rijk gedocumenteerd in 
een reeks van rapporten van derden die in opdracht van de overheid zijn geschreven.240 In 
eerste instantie gaat het over het bevorderen van deelname van de doelgroep ‘allochtone 
kinderen’ aan bestaande voorzieningen zoals de peuterzaal. Daarnaast lijken voorscholen 
een grotere rol te kunnen spelen bij ontwikkelingsgerichte activiteiten voor driejarigen. De 
experimenten VVE worden in 2000 onderwerp van een stimuleringsregeling die een bre-
dere verspreiding van deze vernieuwingen moet bevorderen. In juni 2000 sturen de staats-
secretarissen Vliegenthart (PvdA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Adelmund 
(PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, een brief aan de Tweede Kamer met 
een plan voor een breed opgezet programma voor voor- en vroegschoolse educatie.241 

8.3 Achterstanden van ‘de tweede generatie’ als beleidsprobleem 

Het gelijke kansenverhaal blijft tijdens de jaren tachtig en negentig redelijk constant. De 
doelgroep, de oorzakelijke betooglijn en de rol van de overheid blijven in grote lijnen 
dezelfde.242 Daarnaast zijn er ook veranderingen aanwijsbaar die ik beschrijf in vier deel-
paragrafen. De beschrijving van het beleidsprobleem verandert in de loop van de tijd van 
een individueel naar een maatschappelijk probleem. Ik vestig de aandacht op het feit dat 
dit beleidsprobleem een geïsoleerde positie heeft binnen het jeugdbeleid. En hoewel de 
doelgroep niet verandert, treedt er wel een verandering in de benadering op. Midden jaren 
negentig verschuift de aandacht van gezinsgerichte ontwikkelingsstimuleringsprogram-
ma’s naar centrumgerichte programma’s. In de gezinsgerichte programma’s worden moe-
ders in de thuissituatie bezocht en aangesproken op de omgang met hun kinderen. Denk 
hierbij aan de serie Opstap-, instap- en overstapprogramma’s die ik in paragraaf 1.2.2 
noemde als voorbeeld van opvoedingsondersteuning. In de centrumgerichte program-
ma’s vindt de stimulering van de kinderen plaats in een professionele setting buiten de 
thuissituatie van de kinderen, zoals de ‘voorschool’ of de peuterspeelzaal.

8.3.1 Een individueel probleem 

De Nota Minderhedenbeleid uit 1983 bevat de eerste verhaalfragmenten van het gelijke 
kansenverhaal over opvoedingsondersteuning in de paragrafen die gaan over jeugdigen. 
‘Voor veel kinderen uit minderheidsgroepen is het een opgave om in het onderwijs direct 
op het vereiste niveau mee te doen. Vooral als er thuis geen Nederlands wordt gespro-
ken.’243 Het integratieproces van deze jeugdigen ondervindt volgens de overheid onder 
meer belemmeringen doordat jongeren een gebrek aan kennis en vaardigheden hebben 
die nodig zijn om in een bepaalde positie te kunnen functioneren. Dat hun ouders niet 
in staat zijn om deze kinderen in hun ontwikkeling te steunen, wordt als een complice-
rende factor gezien. Deze jeugdigen leven op de rand van verschillende culturen, aldus de 
overheid. De nota beschrijft de West-Europese samenlevingen als een cultuur waarin zich 
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onder de jeugdigen een emancipatieproces heeft voltrokken op het terrein van de seksua-
liteit en de gezagsverhoudingen. Deze emancipatie van jeugdigen wordt niet automatisch 
geaccepteerd door leden van minderheidsgroepen, afkomstig uit niet-West-Europese sa-
menlevingen. Vooral ouderen hebben hier moeite mee. De allochtone jongeren kunnen 
thuis te maken krijgen met andere ideeën over gezag en seksualiteit. Allochtone jeugdigen 
worden daardoor meer dan autochtone jeugdigen geconfronteerd met problemen bij de 
identiteitsontwikkeling en bij het zoeken naar een passende positie in de samenleving. 
Dit versterkt hun achterstandspositie ten opzichte van andere jeugdigen, aldus de over-
heid.244

In dit tekstfragment wordt het beleidsprobleem beschreven op het niveau van het indivi-
du. Allochtone jeugdigen hebben niet alleen een gebrek aan kennis en vaardigheden maar 
ook problemen in hun identiteitsontwikkeling; dit belemmert hen in hun maatschappe-
lijk functioneren en het veroorzaakt achterstanden op verschillende terreinen. Binnen de 
oorzakelijke betooglijn krijgen de ouders een belangrijke rol toegeschreven. Ouders ver-
keren economisch en sociaal in een achterstandspositie en zijn, ook op cultureel gebied, 
onvoldoende in staat hun kinderen te steunen in het integratieproces. 
Ondanks het feit dat de ouderlijke steun als ontoereikend wordt beschreven, worden de 
ouders geen doelgroep van het minderhedenbeleid. De overheid erkent hen niet als doel-
groep omdat deze eerste generatie minderheden grote moeilijkheden zou hebben om haar 
positie te verbeteren. Deze uitspraak is gebaseerd op ‘ervaring zowel in het buitenland 
als in Nederland’. De volgende generaties daarentegen hebben volgens de overheid meer 
mogelijkheden. Echter, zij dienen daarbij wel de kans te krijgen zich evenzeer als hun leef-
tijdsgenoten te ontplooien.245 
Ouders die naar Nederland zijn geëmigreerd hebben dus grote moeilijkheden om hun 
maatschappelijke positie te verbeteren. Ontplooiing en gelijkwaardigheid, de doelstelling 
van het minderhedenbeleid, wordt voor deze mensen gezien als een onbereikbaar ideaal. 
Hun kansen op sociale stijging zijn volgens de overheid minimaal. Het overheidsbeleid 
is midden jaren tachtig vooral gericht op de jeugdigen die betere toekomstperspectieven 
zouden hebben. Tegelijkertijd wordt onderkend dat deze ouders een complicerende fac-
tor kunnen zijn in het emancipatieproces van hun kinderen. In het minderhedenbeleid 
blijven de ouders van deze kinderen verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, zij 
krijgen geen ondersteuning vanuit het beleid. Dit verandert echter begin jaren negentig, 
dan wordt de eerste generatie minderheden wel de doelgroep, zij moeten inburgeren. In 
het allochtonenbeleid wordt de oplossing voor het beleidsprobleem gezocht in het onder-
wijsbeleid. In onderwijs en toeleiding tot de arbeidsmarkt ligt de sleutel tot volwaardige 
deelname aan onze samenleving, aldus de overheid. Integratie van allochtonen houdt in 
dat mensen worden toegerust zodat zij zelfstandig hun maatschappelijke positie kunnen 
bepalen. De overheid legt begin jaren negentig haar prioriteit bij de eerste opvang van 
nieuwe immigranten in achterstandsituaties.246 
Het WRR-rapport Allochtonenbeleid was een katalysator in deze veranderingen en aanlei-
ding voor gedachtewisselingen, onderzoeken en adviezen. Na jarenlange discussies over 
een meer verplichtende aanpak van de inburgering van nieuwkomers wordt op 30 sep-
tember 1998 de Wet Inburgering Nieuwkomers van kracht.247 In april 2000 stuurt Van 
Boxtel (D’66), minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid, de Tweede Kamer een 
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voortgangsrapportage over deze inburgering. Inburgering wordt gepresenteerd als ‘de 
eerste stap’ in ‘een langdurig proces van integratie’. De Nederlandse samenleving biedt ‘de 
nieuwkomers een kans, een opstap. Van de nieuwkomers wordt verwacht dat zij die kans 
aangrijpen en daarmee investeren in hun eigen toekomst.’ De inburgering wordt gepre-
senteerd als in het belang zijnde van blijvende cohesie in de Nederlandse maatschappij.248 

8.3.2 Een geïsoleerd probleem

Oudere migranten krijgen ook na bijna twintig jaar overheidsbeleid, verplichte inburge-
ringcursussen aangeboden. Jongeren en kinderen zijn al vanaf begin jaren tachtig doel-
groep van het minderhedenbeleid. De Nota Minderhedenbeleid heeft tot gevolg dat in het 
jeugdbeleid onder meer de prioriteit bij jeugdigen uit minderheden komt te liggen.249 Dit 
valt te lezen in de Nota Jeugdbeleid die de CDA-ministers Brinkman van Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur en De Koning van Sociale Zaken en Werkgelegenheid september 
1984 naar de Tweede Kamer sturen.250 
Aan het begin van de Nota Jeugdbeleid worden bij de algemene probleemanalyse allerlei 
maatschappelijke veranderingen beschreven die de ‘jeugdsituatie in de jaren tachtig beïn-
vloeden’. Demografische veranderingen worden het eerst genoemd en hier wordt onder 
meer gemeld dat Nederland door immigratie ‘een multicultureel karakter’ heeft gekregen. 
Tevens wordt gesteld dat ‘het Nederlandse gezinsleven wordt gekenmerkt door een sterke 
tendens tot individualisering’. Het andere aandachtspunt is de veranderingen in de opvoe-
dingsituatie van jeugdigen. De nota noemt onder meer kleinere gezinnen, veranderende 
gezinsvormen, scheiding, ongetrouwd en afgezonderd moederschap, veranderende man- 
en vrouwrollen en opvoedingsonzekerheid van ouders.251 
Immigratie en de mogelijke gevolgen voor de opvoedpraktijk in een nieuw land ontbre-
ken hier. De ‘moeilijke positie van jeugdigen uit minderheden’ komt pas ter sprake in de 
paragraaf ‘Gezondheidsvoorlichting, Spel en Opvoedingsvoorlichting’. De veelsoortigheid 
aan opvoedingssituaties vraagt volgens de overheid een andere aanpak van dienstverle-
nende instanties, met name als het gaat om die doelgroepen die in een achterstandssituatie 
verkeren. Daarbij wordt gewezen op de vaak moeilijke positie van jeugdigen uit minder-
heden. Op grond van de sociaal-economische kenmerken van hun ouderlijk milieu is bij 
deze jongeren relatief vaker sprake van een kansarme situatie. Daarnaast wordt gesteld 
dat sommige van deze jongeren in een ‘cultureel niemandsland terecht komen tussen het 
ouderlijk milieu en dat van leeftijdgenoten’.252

In de Nota Jeugdbeleid versmalt de oorzakelijke betooglijn in vergelijking met de eerder 
besproken Nota Minderhedenbeleid. Sociaal-economische kenmerken worden nog steeds 
als oorzaak genoemd van een kansarme situatie. De jeugdigen hebben nu niet te maken 
met ‘twee culturen’ maar met een ‘cultureel niemandsland’. In de algemene probleembe-
schrijving ontbreekt echter aandacht voor de gevolgen van migratie voor een samenleving 
of voor opvoedpraktijken. De opvoeding in migrantengezinnen is dan ook geen maat-
schappelijk beleidsprobleem binnen het jeugdbeleid, maar een opzichzelfstaand beleids-
probleem.253 Dat wil zeggen dat migratie en de gevolgen daarvan beperkt blijven tot de 
direct betrokkenen en niet worden herkend als een algemeen maatschappelijk verschijnsel 
waarmee ook niet-migranten te maken zouden kunnen krijgen. 
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8.3.3 Een maatschappelijk probleem

De in sociaal-economisch opzicht kansarme thuissituatie van allochtone jeugdigen wordt 
nader beschreven in de notitie Jeugdige minderheden die CDA-ministers van Dijk van Bin-
nenlandse Zaken en Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in november 
1988 naar de Tweede Kamer sturen. De overheid stelt dat voorwaarden voor een ‘gunstig, 
stimulerend opvoedingsklimaat ontbreken’. Thuis wordt een andere taal gesproken en er 
is niet altijd voldoende stimulans om verder te leren. Ouders ontberen kennis en inzicht 
in het Nederlandse schoolsysteem en de daarmee samenhangende beroepskeuze. Betaald 
werk weegt voor hen zwaarder dan een vervolgopleiding.254 Ouders bieden hun kinderen 
een ‘matige woonkwaliteit’, aldus de overheid. Woningen hebben weinig comfort en kin-
deren moeten vaak een kamer delen. Zij worden zo beperkt in hun speelmogelijkheden 
en belemmerd bij het maken van huiswerk. Verder blijven kinderen ’s avonds te lang op. 
Dit wordt in verband gebracht met de hoge ‘bewoners-dichtheid’ en ‘de leefstijl van vele 
etnische groepen’. 
Deze kansarme situatie beperkt zich niet tot thuis, op scholen met weinig autochtone kin-
deren verloopt de Nederlandse taalverwerving moeilijk, omdat de leerlingen onder elkaar 
hun eigen taal spreken. Verder is het onderwijssysteem niet voldoende ingesteld op de 
opvang van allochtone leerlingen, die thuis een andere taal spreken. Ondanks extra faci-
liteiten blijkt de gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal één van de belangrijkste 
struikelblokken. Beheersing van het Nederlands wordt gezien als een goede voorspeller 
van schoolsucces. Voorschoolse opvang is volgens de overheid nodig om de taalbeheersing 
bij allochtone kinderen te bevorderen.255 
Deze tekstfragmenten maken zichtbaar dat in de loop van de jaren tachtig de oorzakelijke 
betooglijn steeds verder versmalt. Eerst wordt een groot scala aan mogelijke oorzaken aan-
gewezen voor de achterstandspositie van Turkse en Marokkaanse jongeren. Deze variëren 
van de slechte sociaal-economische positie van ouders die invloed heeft op de woon- en 
leefsituaties van gezinnen tot de emigratiegeschiedenis, van een andere culture en religi-
euze achtergrond tot te weinig kennis en inzicht in het Nederlandse onderwijssysteem, van 
sociaal en maatschappelijk isolement tot problemen bij de Nederlandse taalverwerving. 
In de volgende paragaaf wordt duidelijk dat dit laatste aspect een steeds prominentere 
plaats krijgt in de oorzakelijke betooglijn. Bij de oplossing, de ontwikkeling van de vroeg- 
en voorschoolse educatie, is onder meer de Nederlandse taalverwerving een belangrijke 
doelstelling. 
Naast de steeds grotere nadruk op de Nederlandse taalverwerving in de oorzakelijke be-
tooglijn, werkt de notitie Jeugdige minderheden de eventuele maatschappelijke gevolgen 
van het ontbreken van maatschappelijke kansen voor deze jongeren verder uit. De mo-
gelijkheid van het ontstaan van een ‘etnische onderklasse’ wordt genoemd. De overheid 
wijst op illegaal werk, afwijkend gedrag en criminele activiteiten. Zwerfjongeren en het 
isolement van met name Marokkaanse jongeren baart zorgen. ‘De meeste hulpverleners 
voelen zich onthand om deze categorie te kunnen helpen.’256 
Dit tekstfragment toont een belangrijke kentering in het beleidsdiscours. De aandacht 
verplaatst zich van de individuele gevolgen van migratie naar de mogelijke negatieve 
maatschappelijke gevolgen van achterstanden. Hierin worden migratie en haar gevolgen 
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wel herkend als een maatschappelijk verschijnsel. Deze omslag is ook zichtbaar in het re-
geringsadvies Allochtonenbeleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) dat in 1989 wordt gepubliceerd. Maart 1990 verstuurt minister-president Lub-
bers (CDA) het regeringsstandpunt ten aanzien van het WRR-rapport over het alloch-
tonenbeleid. Daarin wordt de WRR geciteerd. ‘Teveel leden van minderheidsgroepen’, zo 
stelt de WRR vast, ‘verkeren thans nog in een marginale positie. Hun participatie in de 
samenleving is gering.’ De overheid acht dit gegeven ‘onaanvaardbaar’. Niet alleen wordt 
er ‘te weinig gebruik gemaakt van de bijdrage die zij zouden kunnen leveren’. De over-
heid wijst ook op het risico voor betrokkenen en samenleving als gedurende lange tijd 
bevolkingsgroepen worden gemarginaliseerd. ‘Geen samenleving kan zich ongestraft een 
“etnisch proletariaat” permitteren.’257 Het beleidsprobleem is eind jaren tachtig niet langer 
een individueel achterstandsprobleem van kinderen maar behelst maatschappelijke risi-
co’s en dreigingen. Naast het toekomstige belang van het kind doet nu ook het belang van 
de maatschappij zijn intrede in het debat. Deze verschuiving in het beleidsprobleem gaat 
gepaard met een pleidooi voor meer aandacht in de voorschoolse periode. 

8.3.4 Aandacht voor voorschoolse educatie

Niet alleen het beleidsprobleem verschuift. Ook in de wenselijke oplossing treedt in de 
loop van de jaren tachtig een verandering op. Begin jaren tachtig wordt in de Nota Jeugd-
beleid (1984) nog gekozen voor heroriëntatie van bestaande voorzieningen en een betere 
samenwerking tussen deze voorzieningen.258 Dit paste binnen een beleid om algemene 
voorzieningen toegankelijk te maken voor minderheden en zo weinig mogelijk aparte 
voorzieningen voor minderheden te creëren. In 1988 verandert dit. Het Meerjarenpro-
gramma Jeugdbeleid 1988 meldt de start van een landelijk project specifiek gericht op 
opvoedingsondersteuning aan buitenlandse ouders.259 Dit gebeurt in het kader van het 
minderheden- en het onderwijsachterstandenbeleid. Concreet krijgt de stichting Averroès 
te Amsterdam in 1988 subsidie om een ontwikkelingsstimuleringsprogramma te testen 
en aan te passen aan de Nederlandse situatie.260 Dit resulteert in het programma Opstap 
(de eerste in een reeks van diverse opstap-, instap-, overstapprogramma’s). Met deze zoge-
noemde opstapprojecten zijn goede ervaringen opgedaan, aldus het regeringsstandpunt 
ten aanzien van het allochtonenbeleid begin jaren negentig. Moeders van kinderen tussen 
drie en zes jaar worden ondersteund en begeleid om in de dagelijkse omgang met het 
kind bewust aandacht te schenken aan diens cognitieve ontwikkeling. Zo wordt het kind 
voorbereid op het basisonderwijs en wordt in het eerste jaar op de basisschool ook thuis 
ondersteuning gegeven.261 
In haar reactie aan de WRR stelt de regering ook investeringen voor in voorzieningen 
in de voorschoolse fase. Die wordt gezien als een fase waarin in belangrijke mate wordt 
bepaald welke startkansen kinderen werkelijk krijgen.262 Dit is de opmaat voor allerlei 
commissies, adviezen en rapporten waaronder het rapport Ceders in de tuin (1990) van de 
commissie-Van Kemenade dat een pleidooi bevat voor diverse voor-, vroeg- en naschoolse 
activiteiten.263 De regering neemt dit voorstel over.264 Dit leidt in de periode 1994 -1999 
tot de ontwikkeling van twee voorschoolse programma’s: Kaleidoscoop en Piramide. De 
beleidsbrief Voor- en vroegschoolse educatie, die de staatssecretarissen Vliegenthart (PvdA) 
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van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Adelmund (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen aan de Tweede Kamer sturen, introduceert een plan voor een breed opge-
zet programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE).265

In deze beleidsbrief zijn fragmenten van het gelijke kansenverhaal te traceren. Het hard-
nekkige probleem van onderwijsachterstanden van Nederlandse kinderen met laagopge-
leide ouders en van kinderen uit gezinnen met een andere etnische achtergrond vormt 
het uitgangspunt. Bij de start van het basisonderwijs is al sprake van grote verschillen in 
ontwikkeling tussen deze en andere kinderen.266 Deelname aan voorschoolse voorzienin-
gen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de taalvaardigheid en de 
sociale en cognitieve ontwikkeling in het algemeen. 
In deze tekstpassages is het beleidsprobleem beperkt tot achterstand in taalontwikkeling 
bij kinderen uit etnische minderheidsgroepen en ook bij kinderen van laagopgeleide ou-
ders. De aanvankelijke doelgroep is in de jaren tachtig de ‘tweede generatie’.267 In de jaren 
negentig bij de ontwikkeling van het VVE-beleid worden de kinderen van laag opgeleide 
ouders expliciet toegevoegd aan de doelgroep. De oorzaak wordt gelegd bij ouders die hun 
kinderen te weinig vaardigheden bijbrengen. De oplossing wordt gevonden in een voor-
schools leertraject aan de kinderen waarbij de ouders actief benaderd moeten worden. 

8.4 Praktijk van verantwoordelijkheid 

De hierboven gepresenteerde tekstfragmenten uit verschillende beleidsnotities tonen dat 
er sprake is van overheidsbetrokkenheid bij de ontwikkeling van jonge kinderen, in eerste 
instantie uit de etnische minderheden en later ook uit milieus van laagopgeleide autoch-
tonen. De onderbouwing en rechtvaardiging van deze overheidsbetrokkenheid verdient 
nadere beschouwing. Dit doe ik door achtereenvolgens vijf aspecten van de praktijk van 
verantwoordelijkheid in het gelijke kansenverhaal te reconstrueren. 

8.4.1 Onderwijssucces is belangrijk voor burgerschap 

‘Om zich optimaal te kunnen ontplooien, op latere leeftijd succesvol het onderwijs te kun-
nen doorlopen en aan de maatschappij te kunnen deelnemen moet de start goed zijn.’268 
Dit citaat uit de eerste beleidsbrief Voor- en vroegschoolse educatie geeft kort en krachtig de 
kern van het gelijke kansenverhaal weer: onderwijssucces is belangrijk in de hedendaagse 
samenleving. Onderwijs wordt beschreven als voorbereiding op een succesvol leven en op 
deelname aan de maatschappij. Een kind wordt vooral gezien als iemand die zich moet 
ontwikkelen tot een wenselijke burger. Dit is een burger met zelfvertrouwen die zich ont-
plooit tot zelfstandigheid en die via de arbeidsmarkt participeert in de samenleving.

8.4.2 Gelijke kansen in uitgangsposities zijn waardevol 

In de beleidsstukken wordt beargumenteerd waarom de overheid speciaal beleid ontwik-
kelt voor minderheden, later allochtonen genoemd. In verschillende beleidsstukken legiti-
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meert de overheid de door haar gevoelde verantwoordelijkheid voor deze doelgroep. Het 
idee van gelijke kansen speelt daarin een centrale rol. 

Gelijkwaardigheid en ontplooiing
De expliciet normatieve concepten van gelijkwaardigheid en volwaardige (ontplooiings)-
kansen worden in de Nota Minderhedenbeleid uit 1982 als hoofddoelstelling geformuleerd. 
‘Het minderhedenbeleid is gericht op de totstandkoming van een samenleving, waarin de 
in Nederland verblijvende leden van minderheidsgroepen ieder afzonderlijk en als groep 
een gelijkwaardige plaats en volwaardige ontplooiingskansen hebben.’269 Deze hoofddoel-
stelling wordt uitgewerkt in drie subdoelstellingen. De eerste is gericht op het scheppen 
van voorwaarden die noodzakelijk zijn om te kunnen emanciperen in en deel te nemen 
aan de samenleving. De tweede subdoelstelling richt zich op het verminderen van sociale 
en economische achterstand. De bestrijding van discriminatie en waar nodig het verbete-
ren van de rechtspositie vormt de derde subdoelstelling.270 In de Nota Minderhedenbeleid 
worden gelijke kansen ingevuld als evenredigheid. ‘De regering gaat ervan uit dat ingeze-
tenen uit minderheidsgroepen in principe op evenredige wijze aan de diverse sectoren van 
de maatschappij moeten kunnen deelnemen.’271 
Het concept gelijke kansen is toonaangevend binnen dit beleidsverhaal. Gelijke kansen 
kunnen echter op verschillende manieren worden ingevuld. Bij een verdelingsvraagstuk 
zijn volgens Stone (1997, pp. 39-53) drie aspecten van het gelijkheidsconcept onderwerp 
van interpretatiestrijd: de ontvangers, het verdeelde en het proces. Zij illustreert die aspec-
ten aan de hand van een interpretatiestrijd onder studenten over de gelijke verdeling van 
een chocoladecake waarin iedereen een even grote portie moet krijgen. Haar studenten 
discussieerden over de vraag wie nu de rechtmatige ontvangers van de cake zijn en wat 
een rechtvaardige portie is. Daarnaast bleek over de betekenis van het verdeelde – de cake 
– ook discussie mogelijk. Het eten van de cake heeft voor cakeliefhebbers en -haters niet 
dezelfde betekenis, daardoor kunnen zij verschillende verdelingen als rechtvaardig zien. 
Ten derde stelden de studenten dat gelijkheid ook tot stand kan komen in een proces 
van gelijke kansen bijvoorbeeld door concurrentie, stemmen of statistische kansen in een 
loterij. 
In de beleidsteksten voert dit laatste aspect, het proces waarbij gelijkheid totstandkomt, de 
boventoon. Onderwijs speelt in de oorzakelijke betooglijn een belangrijke rol in de reali-
satie van gelijke kansen. Onderwijs moet kinderen socialiseren tot toekomstige hardwer-
kende burgers. Het onderliggende idee is dat onderwijs sociale mobiliteit mogelijk maakt 
en zo een middel is dat meer materiële gelijkheid tussen de verschillende burgers bevor-
dert. Onderwijs krijgt de rol van gelijkmaker (zie ook: Bacchi, 1999, p. 113). Het is aan de 
burgers om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Zo worden zijzelf verantwoordelijk 
gesteld voor de realisatie van meer gelijkheid in materiële uitkomsten. De overheid accep-
teert de verschillen in de huidige en toekomstige materiële mogelijkheden van mensen. 
Deze materiële verschillen geven geen aanleiding een herverdelingsbeleid te voeren. Meer 
materiële gelijkheid is geen doel op zich, men streeft naar gelijkheid in uitgangspositie. 
Kinderen zouden zich idealiter moeten kunnen ontplooien.
Volwaardige ontplooiing is doel van beleid. Dit wil overigens niet zeggen dat in de ver-
schillende beleidsteksten wordt uitgewerkt wat precies onder ontplooiing wordt verstaan. 
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De Nota Minderhedenbeleid is daar een voorbeeld van. ‘De regering gaat ervan uit dat de 
hier gepresenteerde maatregelen ertoe zullen bijdragen dat minderheden in staat zijn zich 
net als andere ingezetenen in deze samenleving te ontplooien.’272 Begin jaren negentig is in 
de nota Allochtonenbeleid geen sprake meer van ontplooiing maar wordt gesproken over 
maatschappelijke participatie, volwaardige deelname aan de samenleving en integratie. 
‘Integratie van allochtonen is dan zo te verstaan dat het er op aan komt mensen zo toe te 
rusten dat zij zelfstandig hun maatschappelijke positie kunnen bepalen.’273 Het idee van 
ontplooiing verdwijnt tijdelijk uit het gelijke kansenverhaal, eind jaren negentig keert het 
echter weer terug in de beleidsbrief Voor- en vroegschoolse educatie. Daarin valt te lezen 
dat ‘voor ieder kind geldt dat de eerste levensjaren van bijna niet te overschatten betekenis 
zijn voor de ontwikkeling en daarmee voor de kansen op ontplooiing, zelfvertrouwen en 
maatschappelijke participatie’.274 De laatste zin van deze beleidsbrief meldt dat kinderen 
recht hebben op een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden en daar hebben wij 
– de leden van de Nederlandse samenleving – allen profijt van.275 

Verantwoordelijkheid van de overheid
In het minderhedenbeleid zijn gelijke kansen in uitgangspositie waardevol. Zo wordt één 
aspect van het verdelingsvraagstuk beschreven. De beleidsteksten geven aan waarom de 
overheid zich verantwoordelijk voelt voor minderheidsgroepen, de ontvangers van de ge-
lijke kansen. In de loop van de jaren verandert de overheid de onderbouwing van haar 
betrokkenheid bij minderheidsgroepen. Begin jaren tachtig omschrijft de overheid in de 
Nota Minderhedenbeleid dat zij vergaande verantwoordelijkheid wil dragen voor hen die 
hier legaal verblijven en behoren tot de etnische minderheidsgroepen. Deze verantwoor-
delijkheid van de regering gaat verder dan de garantie van dezelfde rechten en plichten 
als de in Nederland geboren Nederlanders. De regering wil zich extra inspannen voor de 
doelgroep van het minderhedenbeleid met het oog op een gelijkwaardige behandeling 
van hen als volwaardige deelnemers aan de samenleving. Deze vergaande verantwoorde-
lijkheid onderbouwt de regering door te stellen dat het verblijf en de vestiging van deze 
mensen in Nederland nauw verbonden is met ‘de historie of met het economische functi-
oneren van de Nederlandse samenleving’.276 
In deze tekstpassage is de gevoelde verantwoordelijkheid gebaseerd op twee verschillende 
ideeën over verantwoordelijkheid. Allereerst hebben etnische minderheden, net als in Ne-
derland geboren burgers, een garantie van dezelfde rechten en plichten. De wenselijke 
samenleving wordt beschreven als de som van individuele rechthebbenden met dezelfde 
rechten en plichten. Gelijkwaardigheid wordt benoemd als een waarde die nastrevens-
waardig of wenselijk is. Ten tweede is ook sprake van historisch geïnspireerde, relationele 
verantwoordelijkheid. In het tekstfragment wordt een rechtvaardige oplossing gepresen-
teerd aan de hand van een gedeelde geschiedenis en van gedeelde belangen. Zo wordt 
gerefereerd aan een specifieke Nederlandse geschiedenis en de rol van migranten daarin. 
Impliciet wordt er verwezen naar levensverhalen die elkaar kruisen, er is sprake van een 
gezamenlijk verleden, heden en toekomst. Deze relationele verantwoordelijkheid is het 
resultaat van de gedeelde geschiedenis waarin minderheden in het verleden veel voor de 
samenleving hebben gedaan. 
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Begin jaren negentig komt in de nota Allochtonenbeleid wederom de gevoelde verantwoor-
delijkheid naar voren maar verdwijnt de historisch geïnspireerde, relationele verantwoor-
delijkheid. 

De benadering van de WRR dat het ook voor de samenleving beter is om te in-
vesteren in mensen die er volgens de normen van het restrictieve toelatingsbeleid, 
recht op hebben om permanent in Nederland te verblijven, dan om marginalise-
ringprocessen een kans te geven, acht het kabinet van grote betekenis.277 

In dit tekstfragment komt angst voor toekomstige marginalisering naar voren. De ver-
schuiving van een individueel naar een maatschappelijk probleem, zoals die in de paragra-
fen 8.3.2 en 8.3.3 is beschreven, gaat gepaard met een verandering in de onderbouwing en 
rechtvaardiging van overheidsbetrokkenheid. Begin jaren negentig wordt de verantwoor-
delijkheid van de overheid beschreven als een welbegrepen eigenbelang in termen van ma-
cro-economische berekening: de acceptatie van die verantwoordelijkheid word gezien als 
een kosten-baten-analyse. Het is beter in mensen te investeren omdat er enerzijds profijt 
of winst mogelijk is door gebruik te maken van de bijdrage die zij zouden kunnen leveren, 
maar er anderzijds ook angst bestaat voor een ‘etnisch proletariaat’. 
Samenvattend: in het gelijke kansenverhaal zijn gelijkheid in uitgangspositie en ontplooi-
ing belangrijke waarden. Ontplooiing wordt ingevuld als zelfstandigheid in de vorm van 
zelfbeschikking en maatschappelijke participatie. Verantwoordelijkheid wordt vooral be-
schreven in termen van rechten en plichten. Dit geldt niet alleen voor burgers maar ook 
voor de overheid, want eind jaren negentig wordt gesteld dat kinderen ook recht hebben 
op een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden. Dit recht kan geplaatst worden in 
het licht van het Verdrag van de Rechten van het Kind dat Nederland in het midden van de 
jaren negentig ondertekende. De sleutel tot maatschappelijke participatie ligt volgens de 
regering bij de arbeidsmarkt. Burgerschap wordt ingevuld als betaald, werkzaam burger-
schap. Het idee van het algemene profijt voor alle leden van de Nederlandse samenleving 
past ook binnen het idee waarin (welbegrepen) eigenbelang de belangrijkste motivatie 
tot overheidshandelen is. Eind jaren negentig is dit eigenbelang niet meer gebaseerd op 
solidariteit, maar ingegeven vanuit angst voor toekomstige maatschappelijke risico’s en 
toekomstig maatschappelijk verval. De overheid beschouwt gelijke ontplooiingskansen als 
noodzakelijk om er voor te zorgen dat mensen goed voorbereid de arbeidsmarkt kunnen 
betreden. 

8.4.3 Norm over opvoedingsresultaten bepaalt de grens van het  
handelen

Het gelijke kansenverhaal is het enige beleidsverhaal in het beleidsdebat over opvoedings-
ondersteuning waarin zwart op wit wordt gesteld dat de resultaten van de opvoeding van 
bepaalde ouders niet voldoen. Dit wordt begin jaren tachtig gepresenteerd als een ‘feit’, 
overigens zonder onderbouwing met onderzoeksresultaten.278 Eind jaren negentig wordt 
gesteld dat kinderen van etnische ouders en laagopgeleide ouders op vierjarige leeftijd een 
achterstand in taal en rekenen hebben, die zij in de loop van de basisschool niet inhalen.279 
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Bij de probleemschets in de nota Integratiebeleid wordt een verband gelegd met de voor-
schoolse periode. Voor de meeste – maar zeker niet voor alle – autochtone kinderen sluit 
het primair onderwijs goed aan op de gezinsopvoeding. De gezinscultuur van veel mi-
grantengezinnen verschilt echter in sommige opzichten wezenlijk van die van autochtone 
gezinnen: andere, soms vrijere, soms meer autoritaire opvoedingspatronen, andere cultu-
rele gewoonten en gebruiken, en het gegeven dat binnen het gezin geen Nederlands wordt 
gesproken. Bijgevolg sluit de opvoeding thuis niet naadloos aan bij het aanvangsniveau dat 
het primair onderwijs bij kinderen van 4 à 5 jaar aanwezig veronderstelt.280 
In bovenstaande tekstfragmenten blijft onduidelijk wat nu precies de wenselijke opvoe-
dingscultuur zou moeten zijn. Deze wenselijke opvoedpraktijk wordt wel gedeeltelijk on-
der woorden gebracht in een publicatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap-
pen: De OVB-draad samen weer opgepakt.281 In onderstaande tekstfragmenten herken ik 
een pedagogisch discourstype waarin het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen 
centraal staat. 
Ouders hebben door te reageren op de spontane uitingen van het kind invloed op het ver-
loop van de min of meer autonome ontwikkeling van het kind in de voorschoolse periode. 
Dit wordt aangeduid als informele instructie. Informeel, want zij is niet vooropgezet, doel-
gericht of systematisch. Instructie, want er is wel sprake van uitleg, voordoen, het op een 
andere manier nog eens zeggen en het leggen van associaties en verbanden met verwante 
zaken. Hogeropgeleide ouders maken meer gebruik van informele instructie en daardoor 
stimuleren zij de taal- en cognitieve ontwikkeling van hun kinderen beter dan ouders met 
weinig of geen opleiding. Spel wordt in de voorschoolse fase gezien als het ‘belangrijkste 
medium’ in de ontwikkeling, want spel van het kind biedt ouders aanknopingspunten 
voor allerlei vormen van informele instructie. Kinderen gaan in hun spel over hun eigen 
grenzen, doen nieuwe ervaringen op en maken zich zo vaardigheden eigen die horen bij de 
rollen die zij spelen. Ouders kunnen het kinderspel bevorderen door speelruimte en speel-
goed te geven en door zelf met hun kinderen te spelen. Spelbevordering, stimuleren van 
taalontwikkeling en informele instructie worden gepresenteerd als de drie aangrijpings-
punten voor achterstandsbestrijding in de voorschoolse periode en de kleuterfase.282 
Deze spelende ouder past naadloos in een pedagogisch discourstype waarin het stimule-
ren van de ontwikkeling van kinderen centraal staat en waarin de relatie tussen ouder en 
kind het richtsnoer is. Ook in de beleidsbrief Voor- en vroegschoolse educatie zijn sporen 
van dit discourstype te vinden. Kinderen moeten zelfvertrouwen ontwikkelen, zich ont-
plooien en zich voorbereiden op participatie in de maatschappij. De overheid sluit aan bij 
dit pedagogische discourstype dat sinds de jaren zeventig dominant is en dat geïnspireerd 
is door ontwikkelingspsychologische ideeën. 
Wubs (2004) wijst erop dat ontplooiing en welbevinden in dit pedagogische discourstype 
opzichzelfstaande opvoedingsdoelen zijn. In het gelijke kansenverhaal wordt, net als in het 
ontplooiingsverhaal, de kinderlijke ontwikkeling ten dienste gesteld van de samenleving. 
Opvoeding van kinderen is een voorbereiding op de eisen die de samenleving aan volwas-
senen zal stellen. Deze visie op opvoeding fungeert als de norm, waaraan falen van ‘andere’ 
ouders wordt afgemeten. In dit beleidsverhaal worden denkbeelden over een wenselijke 
opvoeding verbonden met klasse en etniciteit, want hoger opgeleide ouders zouden hun 
kinderen op een betere manier stimuleren. Voor de overheid is dit aanleiding om het op-
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voedkundige gedrag van de laagopgeleide allochtone en autochtone ouders te beïnvloeden 
en om in voorscholen en peuterspeelzalen een deel van de opvoedkundige taken van deze 
ouders over te nemen. 

8.4.4 Identiteit en handelingsmogelijkheden: allochtone ouders een 
praktisch probleem 

Het zal duidelijk zijn dat opvoedingsondersteuning ingrijpt in de privésfeer. De overheid 
wil echter niet op deze manier bij alle gezinspraktijken betrokken zijn. Opvoedingsonder-
steuning maakt dan ook dat sommige gezinspraktijken minder privé zijn dan andere. Met 
name de gezinspraktijken van lageropgeleide allochtone en autochtone ouders krijgen 
ongevraagd te maken met opvoedingsondersteuning. Andere gezinspraktijken, die van 
de hogeropgeleide ouders, blijven privé zolang zij niet om steun vragen. Opvallend is dat 
in de beleidsstukken waarin ik de fragmenten van het gelijke kansenverhaal traceer het 
dilemma van wel of niet mogen ingrijpen in de privésfeer onbenoemd blijft. De term privé 
wordt niet genoemd en dit geldt ook voor opvoedingsvrijheid en respect voor ouders. 
Opvoedingsvrijheid, de centrale waarde van het drieluik van het gezinsbeleid die naar 
voren kwam in de analyse van de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van 
het gezin, blijft buiten beschouwing. Dit is één van de belangrijke aspecten van het gelijke 
kansenverhaal. 

Kinderen
In het gelijke kansenverhaal worden kinderen benoemd als de directe doelgroep. In de 
loop van het debat verschuift de beschrijving van deze doelgroep. Begin jaren tachtig 
moeten kinderen voldoende kansen krijgen zodat zij een betere maatschappelijke posi-
tie kunnen verwerven dan hun ouders; het kind en zijn of haar individuele problemen 
staan centraal. Eind jaren tachtig ontstaat in het allochtonenbeleid echter een tweeledig 
beeld van minderheden en daarmee ook van hun kinderen. Kinderen vertegenwoordigen 
sindsdien mogelijkheden waarvan de samenleving moet profiteren of zij worden afge-
schilderd als een potentiële risicogroep. Nu staan dus niet meer de individuele problemen 
en mogelijkheden van kinderen centraal, maar de samenleving die geconfronteerd wordt 
met eventuele risico’s en ook potenties. Deze verschuiving in perspectief heeft niet tot ge-
volg dat er een verandering optreedt in ideeën over de wenselijke toekomstige burger die 
het kind zou kunnen worden. Dit blijft een burger met zelfvertrouwen die zich ontplooit 
tot zelfstandigheid en participeert in de samenleving via de arbeidsmarkt. Kortom: in 
dit beleidsverhaal worden kinderen vooral beschreven als toekomstige wenselijke burgers. 
Als kinderen krijgen zij kansen aangeboden, ze hebben er recht op, maar zij moeten die 
kansen wel grijpen. 
Het is niet denkbeeldig dat deze kinderen later als toekomstige burgers naar aanleiding 
van het gelijke kansenverhaal zelf verantwoordelijk worden gesteld voor het al dan niet 
grijpen en verzilveren van de geboden kansen. Midden jaren negentig bestaat het idee 
dat mensen kansen geboden moeten krijgen, maar ook de verwachting dat zij die kansen 
nemen. Mensen kansen bieden en laten grijpen, kan op individueel niveau een inspirerend 
en motiverend discours zijn. Op maatschappelijk niveau is het echter niet zonder risico’s. 
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Een belangrijk nadeel is dat mensen gemakkelijk als veroorzakers kunnen worden gezien 
als die kansen niet uitlopen op succes. Een gevolg hiervan is dat problemen die verbonden 
zijn aan maatschappelijke ontwikkelingen, zoals stijgende welvaart en arbeidsmigratie, 
teruggebracht worden tot een individueel probleem en tot eigen verantwoordelijkheid. 
In het gelijke kansenverhaal worden de oorzaak en het gevolg van het beleidsprobleem 
vooral in het individu gelokaliseerd. Bacchi (1999, p. 168) wijst erop dat in zo’n probleem-
constructie het individu verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn of haar succes 
of gebrek daaraan en dat dit individu zo gemakkelijk tot zondebok wordt bestempeld. Zo 
wordt een basis gelegd voor wat Goodin (1998, pp. 149-152) een terugblikkende, schuld-
toekennende opvatting van verantwoordelijkheid noemt (zie: 3.2.3).

Ouders
Ouders zijn geen doelgroep in dit beleidsverhaal, maar krijgen wel een steeds belangrij-
kere rol in de oorzakelijke betooglijn. In eerste instantie, begin jaren tachtig, worden zij 
afgeschilderd als een belemmering voor hun kinderen. Zij hebben te weinig mogelijkhe-
den om hun kinderen te begeleiden in de opvoedpraktijk die van hun kinderen wenselijke 
burgers moet maken. In de jaren tachtig wordt een groot scala aan mogelijke oorzaken 
genoemd voor de achterstandspositie van Turkse en Marokkaanse jongeren. Migranten 
ouders verkeren economisch en sociaal in een achterstandspositie, ontberen kennis van 
de Nederlandse taal en zijn ook op cultureel gebied onvoldoende in staat hun kinderen te 
steunen in het integratieproces.
Zoals eerder genoemd worden deze ouders begin jaren tachtig geen doelgroep van het 
minderhedenbeleid. Deze eerste generatie immigranten zouden grote moeilijkheden heb-
ben om hun maatschappelijke positie te verbeteren, desondanks krijgen zij daarbij geen 
steun van de overheid. Dit verandert in de jaren negentig: het WRR-rapport Allochto-
nenbeleid was een katalysator in deze ontwikkeling. Na een jarenlange discussie worden 
nieuwkomers verplicht in te burgeren in de vorm van cursussen Nederlands en maat-
schappijoriëntatie. Dit betekent niet dat allochtone ouders een directe doelgroep worden 
van het beleid inzake opvoedingsondersteuning, dat zijn en blijven de jongeren. Opvoe-
dingsondersteuning vergroot hun ontwikkelingskansen en ouders zijn een middel dat kan 
worden gestimuleerd om dit doel te bereiken. 
De oplossing wordt gevonden in het beïnvloeden van het opvoedkundige gedrag van ou-
ders, bijvoorbeeld met behulp van opstapcursussen of door het overnemen van de op-
voedkundige praktijk binnen de voorschool. Bij de voor- en vroegschoolse educatie wor-
den ouders beschreven als een praktisch probleem. Zij moeten gemotiveerd worden om 
hun kinderen te laten deelnemen aan de programma’s en eventueel gestimuleerd worden 
om thuis hun kinderen te begeleiden. Zeker ook omdat het voor de effectiviteit van het 
programma noodzakelijk is dat naast het peuterzaalbezoek ook thuis nog intensief en 
dagelijks geoefend wordt met het kind. Een aanhoudende en vastberaden benadering van 
ouders moet ervoor zorgen dat de ouders worden bereikt. En ondanks het feit dat de 
ouders eind jaren negentig in termen van klasse (opleiding) wordt gedefinieerd, zijn het 
vooral de ‘etnische groepen’ die als moeilijk bereikbaar worden gezien. Zij moeten worden 
benaderd via hun eigen organisaties, maar ook via de inburgeringprogramma’s.283
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In dit beleidsverhaal ontbreekt ideevorming over opvoedingsvrijheid. Ouders worden 
beschreven als mogelijk falende opvoeders en als middel dat bereikt moet worden. Een 
beschrijving van de relatie ouder – overheid ontbreekt. Dit is op zijn minst vreemd, want 
het is onmogelijk kinderen (zeker in de voorschoolse leeftijd) los te zien van hun ouders. 
Ik stel dan ook dat de overheid in het gelijke kansenverhaal weinig oog heeft voor alloch-
tone ouders als opvoedende burgers omdat hun rechten en vrijheden, plichten en verant-
woordelijkheden als opvoeders niet worden benoemd. De overheid baseert zich bij haar 
oordeelsvorming impliciet op ideeën over een wenselijke opvoedpraktijk en op ideeën 
over wenselijk toekomstig burgerschap van de kinderen. Deze burger kan keuzes maken, 
is zelfstandig, zelfredzaam en economisch onafhankelijk. De wenselijke samenleving be-
staat idealiter uit zelfstandig werkende burgers die hun kinderen ook weer grootbren-
gen tot zelfstandig werkende burgers. Hier wordt zichtbaar dat ideeën over opvoedend 
burgerschap invloed hebben op de opvoedingsvrijheid van ouders. Betrokkenheid van 
de overheid bij het opvoeden wordt onderbouwd met het idee dat ouders falen of met de 
verwachting dat zij zullen falen.

Derden
De ontwikkeling van opvoedingsondersteuning stimuleert de introductie en ontwikke-
ling van nieuwe publieke zorgverlening. Opstap behoort tot de zogenaamde gezinsgerichte 
programma’s. Concreet betekent het opstapprogramma dat moeders wekelijks thuis be-
zoek krijgen van een ervaringsdeskundige. Daarnaast zijn er groepsbijeenkomsten. De 
ontwikkeling van het VVE-beleid geeft aanleiding tot zogenaamde centrumgerichte pro-
gramma’s. Het stimuleren van deze vormen van opvoedingsondersteuning gaat gepaard 
met het overbrengen van ideeën over een wenselijke opvoedpraktijk van de openbare 
sfeer naar de privésfeer. Spelbevordering, stimuleren van taalontwikkeling en informele 
instructie zijn voorbeelden van ideeën over een wenselijke opvoedpraktijk en worden ge-
presenteerd als manieren om achterstanden in de voorschoolse periode en de kleuterfase 
te bestrijden. 
Verder betekent het VVE-beleid een uitbreiding van de verantwoordelijkheden van con-
sultatiebureaus en de peuterspeelzalen. In de beleidsteksten wordt forse kritiek geuit op 
deze instellingen. Taal- en ontwikkelingsachterstanden worden onvoldoende op zeer jon-
ge leeftijd gesignaleerd. Als dat wel het geval is, is er vaak geen sprake van een systema-
tische doorverwijzing en van motivering van ouders om hun kinderen daarvan gebruik 
te laten maken.284 Het VVE-beleid zou hier verandering in moeten brengen. Degenen die 
werkzaam zijn in het werkveld van opvoedingsondersteuning krijgen daarbij een belang-
rijke taak en een oordelende rol. De medewerkers van het consultatiebureau zijn de des-
kundigen die ontwikkelingsachterstanden van de kinderen moeten signaleren; zij worden 
ook verantwoordelijk voor het bereiken van de doelgroep. Ouders moeten actief worden 
benaderd, geïnformeerd en gemotiveerd.285 Peuterscholen moeten professionaliseren en 
veranderen van ontmoetingsplaats voor kinderen naar een voorziening die de schoolse 
ontwikkeling van kinderen stimuleert. 
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Overheid
De totstandkoming van de nieuwe zorgverlening wordt gestimuleerd door de overheid. 
Bij de ontwikkeling van een gecoördineerd minderhedenbeleid wordt de rol van de over-
heid benoemd als voorwaardenscheppend.286 De overheid wil in haar minderhedenbeleid 
belemmeringen voor deelname aan de Nederlandse maatschappij waar mogelijk ophef-
fen. Nu moeten voorwaarden worden geschapen die straks de gelijkwaardigheid en de 
gelijkwaardige ontplooiingskansen van alle ingezetenen tot een vanzelfsprekend gegeven 
maken.287 In deze motivatie tot zorg herken ik ideeën over het willen stimuleren van de 
ontplooiing. In het gelijke kansenverhaal gaat het echter niet om ontplooiing van ouders, 
maar om die van kinderen. Zij moeten zich ontwikkelen tot wenselijke burgers. In de 
VVE-beleidsbrief is zelfs sprake van kinderen die recht hebben op opvoedingsondersteu-
ning.288 Hier wordt een zorgplicht van de overheid ten opzichte van kinderen zichtbaar. 
Dat de overheid mogelijk ook een zorgplicht zou kunnen hebben naar ouders, komt niet 
aan de orde. 

8.4.5 De overheid oordeelt over de kwaliteit van opvoedpraktijken

In het gelijke kansenverhaal wordt wetenschappelijke kennis betrokken bij de vaststelling 
van de probleemstelling tot en met het meten van de effectiviteit van het beleid. Weten-
schappelijke kennis speelt een belangrijke rol bij het oordeel van de overheid dat bepaalde 
kinderen door het falen van hun ouders geen gelijke ontplooiingskansen hebben. De oor-
zakelijke betooglijn is die van dreigende crisis: zonder maatregelen zullen de in beleidstek-
sten geschetste maatschappelijke veranderingen hoogstwaarschijnlijk een verslechtering 
betekenen en mogelijk uitmonden in een maatschappelijke crisis. Om dit te voorkomen 
wil de overheid gelijke kansen in de uitgangsposities van kinderen bevorderen. Het onder-
wijs wordt gezien als een belangrijke ‘gelijkmaker’ en een manier om sociale mobiliteit te 
bevorderen. De overheid bepaalt de grenzen van haar handelen aan de hand van een norm 
over opvoedpraktijken en opvoedingsresultaten. Aan de hand van deze norm benoemt zij 
opvoedingsondersteuning in bepaalde gevallen als wenselijk. Opvoedingsondersteuning 
maakt dat gezinspraktijken van migrantengezinnen minder privé zijn dan die van ande-
ren. Bacchi (1999, p. 34) wijst er ook op dat een dergelijk onderscheid tussen gezinnen 
verbonden is met oordelen over de kwaliteit van het gezinsleven. Dit komt ook naar voren 
in de beleidsteksten waaruit ik het gelijke kansenverhaal afleid. Zo valt onder meer te lezen 
dat de gezinscultuur van veel migrantengezinnen wezenlijk verschilt van die van autoch-
tone gezinnen. Verder stimuleren lager opgeleide ouders onvoldoende de ontwikkeling 
van hun kinderen, omdat zij te weinig met hun kinderen zouden spelen. 
Oftewel: de opvoeding wordt beoordeeld aan de hand van ideeën over een wenselijke op-
voedpraktijk voor peuters en kleuters, die vervolgens als norm gaan werken. Deze denk-
beelden zijn in het gelijke kansenverhaal verbonden met klasse en etniciteit. Meer dan 
ouders met weinig of geen opleiding passen hogeropgeleide ouders de zogenoemde in-
formele instructie toe. De taal- en cognitieve ontwikkeling van de kinderen van hoogop-
geleide ouders wordt daardoor beter gestimuleerd. In de oorzakelijke betooglijn en het 
beleidsprobleem staan de belemmeringen van ouder en kind centraal. Beiden zouden on-
voldoende vaardigheden hebben.289 



167

Deze beoordeling van de opvoeding heeft tot gevolg dat bepaalde ideeën over wenselijke 
zorg van de openbare naar de privésfeer worden overgebracht. In de oorzakelijke betoog-
lijn is een educatieve verwachting opgenomen. Ouders worden tijdens cursussen onder-
wezen in manieren om een wenselijke opvoedpraktijk uit te oefenen, zodat zij mogelijk 
hun kinderen beter kunnen steunen en begeleiden in hun deelname aan het Nederlandse 
onderwijs. De ‘spelende ouder’ is het grote voorbeeld. Spel biedt de gelegenheid voor de 
wenselijke speelse vormen van informele instructie. Daarnaast neemt de voorschool be-
paalde taken van ouders over. Sommige kinderen worden zo eerder in het onderwijssy-
steem geïntroduceerd waardoor zij daar mogelijk meer profijt van hebben. De leeftijd 
waarop kinderen zouden moeten beginnen met leren, verschuift. Sommige kinderen wor-
den al vanaf tweeëneenhalf jaar op de voorschool gestimuleerd in hun cognitieve en emo-
tionele ontwikkeling. Andere kinderen gaan op vierjarige leeftijd naar de basisschool en 
op vijf jarige leeftijd vallen alle kinderen onder de leerplicht.
De overheid kent in de loop der jaren de oordelende taak en ook het overbrengen van 
een wenselijke opvoedpraktijk toe aan deskundigen. Zij moeten signaleren, motiveren en 
doorverwijzen. De hulpverleners op het consultatiebureau zijn de deskundigen die ont-
wikkelingsachterstanden van de kinderen moeten opmerken en peuterscholen veranderen 
in voorscholen, waar de schoolse ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd door 
deskundigen. Zo geeft de overheid invulling aan haar voorwaardenscheppende rol.
In de oorzakelijke betooglijn is de verwachting opgenomen dat ouders hun kinderen 
grootbrengen tot goede burgers. Begin jaren tachtig is het beleid vooral ingegeven vanuit 
‘het belang van het kind’, dat recht heeft op gelijke ontwikkelingskansen. In de beschrij-
ving van een wenselijke opvoeding herken ik fragmenten van een pedagogisch discour-
stype waarin het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen centraal staat. Vooral de 
zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van kinderen moeten worden bevorderd. Deze zelf-
standigheid komt ook naar voren in de invulling die ontplooiing krijgt in het gelijke kan-
senverhaal. Ontplooiing was aan het eind van de jaren zeventig een breed gedragen ideaal, 
maar is in de loop van de jaren tachtig in het jeugdbeleid vervangen door zelfstandigheid, 
een ideaal dat wordt belichaamd in de economisch zelfstandige burger, die zelf over zijn 
leven kan beschikken en keuzes kan maken. Deze zelfstandigheid komt vooral tot uitdruk-
king in maatschappelijke participatie. De sleutel tot deze maatschappelijke participatie 
ligt, volgens de overheid, bij de arbeidsmarkt. Daarmee komt opvoeding in dienst te staan 
van de wenselijke samenleving en burgerschap. 
‘Het belang van het kind’ wordt begin jaren negentig aangevuld met ‘het belang van de 
samenleving’. Dit belang wordt zowel negatief als positief ingevuld. Enerzijds kan de sa-
menleving profiteren van de kwaliteiten van nieuwe Nederlanders. Anderzijds mag er 
geen etnische onderklasse ontstaan. Naast de ideeën en oordelen die de overheid heeft 
over opvoedpraktijken, komen ook opvattingen naar voren over een toekomstige sa-
menleving en goede burgers. De wenselijke burger kan zelf keuzes maken, is zelfstandig, 
zelfredzaam en economisch onafhankelijk. De samenleving bestaat idealiter uit zelfstan-
dig werkende burgers die hun kinderen ook weer grootbrengen tot zelfstandig werkende 
burgers. Grootbrengen van kinderen is daarmee impliciet een aspect van burgerschap. 
Een opvoedpraktijk waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat wordt naar voren 
geschoven als voorbeeld en norm waarmee ‘andere’ opvoedpraktijken en ‘andere’ ouders 
worden vergeleken. 
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9

Het preventieverhaal 

Opvoedingsondersteuning in het jeugdbeleid

9.1 Inleiding

Opvoedingsondersteuning wordt in het Meerjarenprogramma Jeugdbeleid 1988 geïntro-
duceerd als onderdeel van het nog te ontwikkelen preventieve jeugdbeleid. Het willen 
voorkomen van jeugdproblematiek is aanleiding voor de ontwikkeling van opvoedings-
ondersteuning. De doelgroep die in aanmerking komt voor opvoedingsondersteuning 
wordt beperkt tot de zo genoemde ‘risicogroepen’. Eerder is de Raad voor het Jeugdbeleid 
in haar advies Opvoeding ondersteund (1986) terughoudend over de mogelijke effectiviteit 
van de preventieve werking van opvoedingsondersteuning als deze beperkt zou worden 
tot risicogroepen (zie: hoofdstuk zeven). De raad wil liever het aanbod van opvoedingson-
dersteuning vanuit het jeugdbeleid richten op alle ouders, en niet alleen op risicogroepen. 
De raad zet ook ontplooiing van ouders en hun kinderen en niet preventie van kindpro-
blemen centraal in haar beleidsverhaal over opvoedingsondersteuning – deze visie vindt 
echter geen weerklank in het jeugdbeleid. In de beleidsstukken zoals het Meerjarenpro-
gramma Jeugdbeleid 1988 wordt vanuit het preventieperspectief opvoedingsondersteu-
ning ontwikkeld. Ik noem dit het preventieverhaal. In dit hoofdstuk beschrijf ik allereerst 
de context en tekstproductie van het preventieverhaal (9.2). Vervolgens geef ik aan de 
hand van tekstfragmenten uit diverse beleidsteksten van het jeugdbeleid in paragraaf 9.3 
een reconstructie van het beleidsverhaal, gevolgd in paragraaf 9.4 door een reconstructie 
van de praktijk van verantwoordelijkheid daarin. 

9.2 Context en tekstproductie van het preventieverhaal

Het preventieverhaal wordt uit de doeken gedaan aan de hand van tekstfragmenten uit 
verschillende beleidsstukken over het jeugdbeleid die tussen 1983 en 1998 zijn versche-
nen. Begin jaren tachtig ontbreekt in de beleidsstukken de term opvoedingsondersteu-
ning, maar tien jaar later wordt het programma Opvoedingssteun op maat gepresenteerd 
als voorbeeld van preventief jeugdbeleid. Naar aanleiding van dit programma promoveert 
opvoedingsondersteuning van een beleidsonderwerp dat ondergebracht is in een para-
graaf van het jeugd- of welzijnbeleid naar een onderwerp dat uitvoerig wordt behandeld 
in aparte beleidsbrieven, notities en onderzoeksrapporten.290 Deze uitgebreide tekstpro-
ductie geeft het preventieverhaal, in vergelijking met het gelijke kansenverhaal, een in het 
oog springende plek in het beleidsdebat over opvoedingsondersteuning. 
De Raad voor het Jeugdbeleid gebruikt in 1986 in het advies Opvoeding ondersteund de 
term opvoedingsondersteuning en geeft daar een eigen invulling aan.291 Opvoedingson-
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dersteuning omvat volgens de raad een breed scala van voorzieningen op het gebied van 
pedagogische opvoedingsondersteuning en voorzieningen die gedeeld zorgend ouder-
schap mogelijk maken zoals ouderschapsverlof, deeltijdwerk, voldoende kinderopvang 
van goede kwaliteit en kinderbijslag. Deze brede invulling van opvoedingsondersteuning 
is niet terug te vinden in de beleidsstukken van het landelijke jeugdbeleid.292 
De term opvoedingsondersteuning wordt overgenomen in het Meerjarenprogramma 
Jeugdbeleid 1988 dat minister Brinkman (CDA) van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
november 1988 naar de Tweede Kamer stuurt.293 Opvoedingsondersteuning vervangt de 
reeks ‘Gezondheidsvoorlichting, Spel en Opvoedingsvoorlichting’ die nog vermeld staat 
in het voorgaande beleidsstuk, de Nota Jeugdbeleid uit 1984. Daarin staan diverse initia-
tieven genoemd zoals: activiteiten van de Stichting Spel- en Opvoedingsvoorlichting, het 
onderwijsvoorrangsbeleid en de advisering over lichte opvoedingsvragen als preventieve 
taakuitoefening binnen de jeugdgezondheidszorg.294 Opvoedingsondersteuning krijgt een 
smaller invulling dan de raad voorstond. Het blijft in het Meerjarenprogramma Jeugdbeleid 
1988 beperkt tot pedagogische voorlichting en ondersteuning van ouders.295 In de jaren 
negentig komt daar binnen het onderwijsvoorrangsbeleid ook de voor- en vroegschoolse 
educatie bij. Hiermee krijgen peuterspeelzalen een belangrijke rol in de stimulering van de 
ontwikkeling van jonge kinderen (zie: het gelijke kansenverhaal). 
Opvoedingsondersteuning wordt onderdeel van het preventiebeleid. Het Meerjarenpro-
gramma Jeugdbeleid 1988 meldt dat het preventiebeleid nog in de ‘kinderschoenen’ staat. 
Het preventiebeleid wordt gedefinieerd als: 

het bevorderen van intersectorale activiteiten gericht op het bij bepaalde catego-
rieën voorkómen, verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van li-
chamelijke, geestelijke, sociale of pedagogische aard, die hun ontwikkeling naar 
volwassenheid ongunstig kunnen beïnvloeden.296 

Preventie wordt gepresenteerd als een prioriteit in het welzijnsbeleid in de nota: Wel-
zijnsbeleid in de jaren negentig: samen werken langs nieuwe wegen die minister D’Ancona 
(PvdA) 15 november 1991 naar de Tweede Kamer stuurt.297

Deze nota noemt dat het ‘versterken en handhaven van onafhankelijkheid de hoofd-
doelstelling is voor het welzijnsbeleid begin jaren negentig’.298 Zij zet dat verder uiteen: 
‘voorkomen moet worden dat mensen in een neerwaartse spiraal van marginalisering en 
minderheidsvorming terecht komen, en uiteindelijk belanden in een uitzichtloze situatie’. 
Zo’n situatie wordt beschreven als sociaal isolement en grote afhankelijkheid van aller-
lei voorzieningen. Marginaliseringprocessen kunnen, volgens haar, doorbroken worden 
door ‘de vitale vermogens van mensen te activeren, door maatschappelijke participatie 
te stimuleren en integratie te bevorderen’. Daaronder valt ook het bewerkstellingen van 
deelname aan het arbeidsproces. Op deze manier wordt in deze nota het accent verlegd 
van curatief naar preventief.299 
Dit tekstfragment illustreert de omslag van zelfontplooiing naar zelfstandigheid en van 
curatief naar preventief die in het beleidsdiscours in de jaren tachtig plaatsvond. Deze 
omslag deed zich echter al eerder voor binnen het jeugdbeleid en houdt verband met de 
bezuinigingen op de overheidsuitgaven. De econome Henriëtte Prast (1988, pp. 30-31) 
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stelt dat met ingang van 1977 bezuinigen op de overheidsuitgaven de centrale doelstelling 
van het overheidsbeleid was en dat na 1981 het terugdringen van het financieringstekort 
absolute prioriteit had. Ook het Meerjarenprogramma Jeugdbeleid 1988 wijst op bezuini-
gingen en een ombuiging naar beleid dat ook wel het zo-zo-zo-beleid wordt genoemd. 
Dit betreft toegankelijke hulpverlening, die zo dicht mogelijk bij de doelgroep ligt en zo 
vroegtijdig mogelijk plaatsvindt en die bij voorkeur een zo licht mogelijk karakter heeft. 
Dit zo-zo-zo-beleid streeft een meer effectieve samenwerking na tussen voorzieningen op 
alle niveaus waaronder ook preventieve voorzieningen.300 Opvoedingssteun op maat is één 
van de projecten die worden ontwikkeld op basis van één van de vier kernthema’s van het 
preventief beleid.301 Opvoedingssteun valt onder het thema preventiebeleid voor nul- tot 
vierjarigen en allochtone jongeren. De bezuinigingen hebben dus invloed gehad op de in-
vulling van het jeugdbeleid. Zo meldt de Nota Jeugdbeleid dat om pragmatische én finan-
cieel-economische redenen gekozen is voor een beperkt aantal beleidsterreinen.302 Verwij-
zingen naar bezuinigingen zijn ook aanwijsbaar in de welzijnsnota Samen werken langs 
nieuwe wegen. Zo noemt deze nota ‘het vinden van een nieuw evenwicht in de verhouding 
tussen economische rationaliteit en sociale betrokkenheid’ als de leidende gedachte van 
het regeerakkoord (1989) en de sociale vernieuwingen.303 Samengevat: de bezuinigingen 
beïnvloedden de totstandkoming van wat ik het preventieverhaal over opvoedingsonder-
steuning noem.304 

9.3 Uitval van jongeren als beleidsprobleem

Hieronder blijkt dat het preventieverhaal de uitval van jongeren als beleidsprobleem heeft. 
De verschillende aspecten van dit beleidsverhaal illustreer ik in drie paragrafen. In het 
preventieverhaal treedt een verschuiving op van kwetsbare jongeren met een individueel 
probleem naar de maatschappelijke kanten van het beleidsprobleem (9.3.1). Het aanbod 
van opvoedingsondersteuning is in het preventieverhaal gericht op ouders voor wie de 
gezinspraktijk te belastend zou zijn waardoor zij hun opvoedkundige verantwoordelijk-
heid niet meer naar verwachting zouden kunnen volbrengen (9.3.2). Als oplossing wordt 
vraaggerichte zorg gepresenteerd (9.3.3). 

9.3.1 Jongeren hebben problemen en geven problemen

Het uitgangspunt van preventie leidt voor het beleidsverhaal over opvoedingsondersteu-
ning tot een andere invulling dan voor het ontplooiingsverhaal. Het door de Raad voor 
het Jeugdbeleid benoemde probleem van sociaal isolement van ouders met jonge kinde-
ren in de hedendaagse maatschappij wordt niet overgenomen. Het Meerjarenprogramma 
Jeugdbeleid 1988 meldt dat de eerste verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van jeug-
digen naar volwassenheid bij de sociale verbanden ligt waarin zij opgroeien. De overheid 
ziet voor zichzelf hier een voorwaardenscheppende taak.305 Jeugdigen moeten uiteindelijk 
zelf leren omgaan met de ‘gebruikelijke risico’s’ die zij lopen tijdens het opgroeien.306 Ech-
ter, soms hebben de sociale verbanden onvoldoende mogelijkheden, met name wanneer 
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een combinatie van ongunstige factoren optreedt. Jeugdigen lopen dan het risico dat de 
ontwikkeling naar volwassenheid wordt belemmerd.307 
Het Meerjarenprogramma Jeugdbeleid 1988 beschrijft het beleidsprobleem dus als een 
mogelijke belemmering van de jeugdigen in hun ontwikkeling naar volwassenheid. De 
invulling van deze belemmeringen verandert in de loop van de jaren negentig. In Opvoe-
dingssteun op maat informeert D’Ancona december 1991 de Tweede Kamer over de wijze 
waarop zij beleid wil realiseren ‘op het terrein van opvoedingsondersteuning aan ouders 
die een hoog risico lopen om in een marginaliseringproces te raken’.308 Het jeugdbeleid 
wil voorkomen dat groepen jeugdigen op maatschappelijke achterstand komen te staan. 
Een toenemend aantal jeugdigen valt op diverse fronten uit de verschillende circuits. Dit 
is bezien vanuit welzijn als vanuit de financiële optiek, een ongewenste ontwikkeling.309 
Doel van Opvoedingssteun op maat is dat jonge kinderen die opgroeien onder bedreigde 
omstandigheden betere ontwikkelingsmogelijkheden krijgen en dat zo voorkomen wordt 
dat vroeg of laat zwaardere hulpverlening nodig is.310 
Hier komt een andere oorzakelijke betooglijn naar voren dan in het gelijke kansenverhaal. 
Het is niet de achterstand in taalvaardigheid of de cognitieve ontwikkeling, maar het zijn 
mogelijke toekomstige gedragsproblemen van jongeren die aanleiding geven tot de ont-
wikkeling van opvoedingsondersteuning. De nota Jeugd verdient de toekomst (1993) stelt 
dat een minderheid van de jeugd, ongeveer vijftien procent, problemen ondervindt in het 
gezin, op school of op de arbeidsmarkt. Sommigen komen deze problemen niet meer te 
boven. De kloof tussen hen en degene die het wel redden wordt steeds groter. Een relatief 
klein deel van de jeugd veroorzaakt overlast, voornamelijk door criminaliteit, zwerven en 
verslaving.311 
In dit laatste tekstfragment is het (toekomstige) problematische persoonlijke gedrag van 
jongeren niet alleen het beleidsprobleem. Jongeren worden ook omschreven als personen 
die (in de toekomst) mogelijk zelf maatschappelijke problemen kunnen veroorzaken zoals 
criminaliteit of overlast. Deze persoonlijke en de maatschappelijke problemen worden 
in de nota Jeugd verdient de toekomst benoemd als uitval. Het hierboven gepresenteerde 
tekstfragment uit de nota toont een belangrijke kentering in het beleidsdiscours in de 
jaren negentig. De beleidsaandacht verplaatst zich van de individuele gevolgen van op-
groeien onder bedreigde omstandigheden – het belang van het kind – naar de negatieve 
maatschappelijke gevolgen van de zo genoemde uitval van jongeren – het belang van de 
samenleving. 
In het preventieverhaal wordt betrokkenheid van de overheid beargumenteerd met een 
verwijzing naar mogelijke grote problemen in de toekomst. De motivatie tot betrokken-
heid is ingegeven vanuit het idee dat persoonlijke en maatschappelijke schade voorkomen 
kan worden. Dit idee over wenselijke betrokkenheid wordt aangevuld met een economi-
sche betooglijn waarin investeringen in zorg worden gerechtvaardigd met een verwijzing 
naar het toekomstige maatschappelijke belang. 

9.3.2 Overbelaste gezinnen en opvoedingsondersteuning

Jongeren hebben problemen of geven problemen, aldus de nota Jeugd verdient de toekomst. 
312 In het preventieverhaal wordt een onderscheid gemaakt tussen gezinnen die wel en 
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gezinnen die geen oplossingen vinden voor de ‘gebruikelijke’ problemen en risico’s waar-
mee de ontwikkeling tot volwassenheid gepaard gaat. Sommige jeugdigen raken zodanig 
in de problemen dat hun ontwikkeling naar volwassenheid wordt belemmerd, aldus het 
Meerjarenprogramma Jeugdbeleid 1988. De ontwikkeling naar volwassenheid gaat zowel 
voor jeugdigen als sociale verbanden gepaard met risico’s en problemen. Meestal vinden 
de betrokkenen daar oplossingen voor. Soms lukt dit niet. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een 
combinatie van ongunstige factoren optreedt. Voor deze categorie jeugdigen is een gericht 
beleid noodzakelijk. Voor de jongste groep kinderen (nul tot zes, zeven jaar) bijvoorbeeld 
wordt gestreefd naar een integrale, op risicofactoren en preventie toegespitste benadering 
van gezinnen.313 
In deze tekstpassages is opvoedingsonzekerheid van ouders niet het beleidsprobleem, 
zoals in het ontplooiingsverhaal. De oorzakelijke betooglijn van het preventieverhaal is 
dat gezinnen in risicogroepen geen oplossing kunnen vinden voor ‘gebruikelijke’ proble-
men in hun dagelijkse leven. De oplossing wordt niet gezocht in drempelloze informatie, 
maar in een integrale benadering van deze gezinnen. De doelgroep, de gezinnen die geen 
oplossingen kunnen vinden, zijn volgens het Meerjarenprogramma Jeugdbeleid 1988 ge-
zinnen ‘met een combinatie van ongunstige factoren’. Het gaat daarbij om ‘categorieën 
met overeenkomstige maatschappelijke kenmerken: de zo genoemde risicogroepen’. Een 
groot aantal gezinnen wordt als risicogroep gekenmerkt. Dit zijn achtergestelden; multi-
probleemgezinnen; mensen die behoren tot de lagere sociaal-economische klassen, met 
een laag inkomen of zonder werk; een aanzienlijk deel van de mensen die behoren tot 
minderheidsgroepen; jeugdigen van alleenstaande ouders en uit grote gezinnen; ouders 
en jeugdigen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt en kinderen waarvan de 
ouder eerder langdurig (residentiële) hulpverlening heeft gekregen.314 In de notitie Opvoe-
dingssteun op maat (1991) wordt geen onderscheid gemaakt tussen gezinnen, maar tussen 
jongeren en kwetsbare jongeren. ‘Het merendeel van de jeugdigen groeit op zonder al te 
veel zwaarwegende problemen. Vanuit het oogpunt van het jeugdbeleid ligt de prioriteit 
bij deze kwetsbare categorie jeugdigen, die wordt geconfronteerd met een cumulatie van 
risicofactoren.’315 
In de oorzakelijke betooglijn lijken de kwetsbare jongeren de doelgroep en niet de ouders. 
Uit de volgende tekstpassage blijkt dat dit onderscheid in doelgroep niet zo eenduidig is. 
Volgens Opvoedingssteun op maat is sprake van een opeenstapeling van kindkenmerken, 
ouderkenmerken en omgevingskenmerken die een te grote draaglast kunnen vormen voor 
de draagkracht van de opvoeder en het kind. Deze overbelasting van de ouders verstoort 
de ouder-kindrelatie waardoor de kans toeneemt dat een kind gedrag- en emotionele pro-
blemen ontwikkelt. Onder kindkenmerken worden genoemd: een moeizame start, een 
moeilijk temperament, handicap, chronische ziekte, etnische achtergrond (missen van 
roots) en wordt gesteld dat elke ontwikkelingsfase specifieke kwetsbaarheden kent. Onder 
ouderkenmerken vallen: een psychiatrische achtergrond, gebrek aan sociale vaardigheden 
en toekomstvisie, alcoholverslaving, negatieve beleving ouderschap, relatieproblemen, als 
kind mishandeld, lage opleiding, laag inkomen, tienerzwangerschap, vluchteling, etnische 
achtergrond, geen sociaal steunnetwerk. Onder omgevingsfactoren wordt verstaan: slech-
te behuizing, gebrek aan speelruimte, spanningsvolle gebeurtenissen als financiële pro-
blemen, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, langdurige afhankelijkheid van bijstand. 
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Een opeenstapeling van dergelijke factoren kan ertoe leiden dat jeugdigen en ouders deze 
belasting niet kunnen dragen. De draaglast overschrijdt dan hun draagkracht. De notitie 
constateert tevens dat jeugdigen in lage sociaal-economische milieus en met een ‘etni-
sche achtergrond’ meer kans hebben hiermee geconfronteerd te worden.316 Deze rij van 
risicofactoren wordt in verband gebracht met een verstoorde ouder-kindrelatie waardoor 
kinderen emotionele problemen zouden kunnen ontwikkelen. Opvallend is dat in de nota 
Jeugd verdient de toekomst (1993) de ontbrekende opvoedingsvaardigheden van ouders 
worden benoemd als een specifiek risicofactor.317

Kortom, in het preventieverhaal wordt een breed scala aan risicofactoren benoemd die 
er voor kunnen zorgen dat ouders overbelast kunnen raken. Vanuit het perspectief van 
kinderen is het ontbreken van opvoedingsvaardigheden van ouders een risicofactor. Van-
uit het perspectief van opvoeders zou juist verklaard moeten worden welke factoren het 
opvoedkundig handelen van ouders hinderen. Wat maakt dat de ene ouder zich ondanks 
een stapeling van risicofactoren toch blijft ontwikkelen tot ‘goed genoeg’-opvoeder en de 
ander niet? Op deze vraag wordt geen duidelijk antwoord gegeven. Wel krijgen de over-
belaste ouders met ontbrekende opvoedkundige vaardigheden een belangrijke rol toege-
schreven in de oorzakelijke betooglijn. 

9.3.3 Wenselijke zorg en opvoedingsondersteuning

In de vorige paragraaf blijkt dat ontbrekende opvoedkundige vaardigheden van ouders 
als een belangrijke risicofactor wordt gezien en een grote rol speelt in de oorzakelijke be-
tooglijn van het preventieverhaal. Daarmee is niet het gehele beleidsverhaal geanalyseerd. 
In Opvoedingssteun op maat wordt niet alleen geconstateerd dat ouders een toenemende 
vraag hebben naar ondersteuning. Ook wordt gesteld dat uitbreiding van professionele 
curatieve hulpverlening, afgestemd op de toenemende vraag vanuit het oogpunt van wel-
zijn niet wenselijk is én financieel niet haalbaar is. ‘Er zal een ommekeer plaats moeten 
vinden in de visie op hulpverlening, zowel bij hulpverleners als gebruikers van zorg.’ Het 
uitgangspunt van de preventieve hulpverlening is de zorgafhankelijkheid verminderen en 
zelfredzaamheid vergroten.318 
In dit tekstfragment komt naar voren dat financiële overheidstekorten een andere vorm 
van wenselijke publieke zorgverlening vereisen. Door de noodzakelijk geachte bezuini-
gingen verschuift het accent van curatieve naar preventieve zorg. In het preventieverhaal 
komt een discourscoalitie tot stand tussen het idee dat de kosten van de overheidszorg 
beperkt moeten worden en het idee dat preventieve zorg mogelijk kostenbesparend kan 
werken. Ook komt een visie op de inhoud van de wenselijke publieke zorgverlening aan 
de orde. 

Voor de vele kinderen die opgroeien onder bedreigde omstandigheden, biedt een 
nieuwe visie van waaruit het aanbod wordt geboden perspectief. Het is succesvol 
om jeugdigen en ouders te stimuleren èn toe te rusten zelf het heft in handen te 
nemen om positieve veranderingen teweeg te brengen. Daarbij moeten niet zozeer 
de problemen, maar de mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders centraal wor-
den gesteld.319 
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In dit tekstfragment herken ik een bepaalde visie op publieke zorgverlening. Mensen wor-
den aangesproken op hun eigen kracht, dit kan worden benoemd als empowerment. De 
filosofe Annemie Halsema en sociaal psychologe Gaby Jacobs (2002, p. 14) beschrijven 
empowerment als: ‘de kracht van individuen of groepen aanspreken, ondersteunen of ont-
wikkelen van waaruit zij desgewenst ook hun maatschappelijke macht en invloed kunnen 
vergroten. De kracht en eigenheid van mensen zijn het uitgangspunt van empowerment.’ 
Empowerment veronderstelt volgens Halsema en Jacobs een vermogen (in aanleg) om 
op eigen wijze vorm en inhoud te geven aan het leven, ook wanneer de omstandigheden 
waaronder dat moet gebeuren niet optimaal zijn. Deze veronderstelling is ook herkenbaar 
in het bovenstaande tekstfragment: niet de problemen, maar de mogelijkheden staan im-
mers centraal. Mensen worden gestimuleerd om zelf positieve veranderingen teweeg te 
brengen. 
Deze wenselijke publieke zorgverlening gericht op empowerment is overigens niet voor ie-
dereen beschikbaar. Het bezuinigingdiscours beïnvloedt de definiëring van de doelgroep. 
Deze wordt in Samen werken langs nieuwe wegen begrensd tot ‘die groepen die reëel het 
gevaar lopen in een achterstandssituatie terecht te komen(. Zij) zijn als het ware de po-
tentiële «nieuwe afhankelijken» binnen de bestaande groep zorgafhankelijken’.320 Blijkbaar 
was er niet voldoende geld om preventieve voorzieningen algemeen beschikbaar te maken. 
Met als gevolg dat preventie alleen gericht wordt op degenen die zichzelf in de toekomst 
waarschijnlijk niet zullen kunnen redden. Volgens het Meerjarenprogramma Jeugdbeleid 
1988 zijn dat de zo genoemde risicogroepen. Begin jaren negentig identificeert men de 
doelgroep aan de hand van risicofactoren. In de samenvatting van Jeugd verdient de toe-
komst (1993) worden de volgende specifieke risicofactoren genoemd: een moeilijk tempe-
rament of mishandeling van het kind, gebrek aan opvoedingsvaardigheden van de ouders, 
sociaal isolement en gebrek aan sociale steun uit de omgeving.321 Deze doelgroepen krij-
gen ‘opvoedingssteun op maat’ aangeboden. Het programma Opvoedingssteun op maat 
heeft tot doel een samenhangend, herkenbaar en bereikbaar aanbod van opvoedingssteun 
te creëren, dat met name bedoeld is om ouders en jeugdigen die een hoog risico lopen, 
te leren omgaan met moeilijke situaties. Voor jeugdigen die reeds ernstig in de knel zijn 
geraakt is er de jeugdhulpverlening. En nazorg maakt het traject compleet.322 

9.4 Praktijk van verantwoordelijkheid

De overheid pleit voor meer preventieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van jonge 
kinderen. De legitimiteit van deze betrokkenheid komt in deze paragraaf aan de orde via 
een reconstructie van de praktijk van verantwoordelijkheid in het preventieverhaal. 

9.4.1 Onafhankelijkheid van burgers is belangrijk 

In de jaren negentig zijn diverse notities over opvoedingsondersteuning verschenen. De 
welzijnsnota Samen werken langs nieuwe wegen (1991) geeft als enige het expliciete nor-
matieve kader van het preventieve beleid en het bredere beleidskader van opvoedings-
ondersteuning. Deze welzijnsnota benoemt het bevorderen en versterken van de onaf-
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hankelijkheid van burgers als de kerntaak van het Directoraat-Generaal Welzijn.323 In het 
welzijnsbeleid wordt onafhankelijkheid ingevuld als autonoom en zelfredzaam. Dit komt 
duidelijk naar voren in het hierboven beschreven beleidsverhaal. Onafhankelijkheid krijgt 
daarbij een specifieke betekenis: burgers moeten zo min mogelijk gebruik maken van de 
sociale voorzieningen die georganiseerd of gefinancierd zijn door de overheid.
Het streven naar onafhankelijkheid heeft ook een centrale plek in de ontwikkeling van de 
uitgangspunten van het jeugdbeleid. Alleen gebeurt het daar onder de noemer van ‘groei 
naar zelfstandigheid’. Dit uitgangspunt is geformuleerd door de Raad voor het Jeugdbe-
leid (zie: ook 7.4.2). In 1980 meldt de Raamnota Jeugdbeleid een adviesaanvraag aan de 
raad over de ‘behoefte aan ontplooiing van de jeugd’ en de ‘uitwerking van het begrip 
van optimale ontplooiing’.324 In het advies Jeugdbeleid, voor gelijkheid en groei dat in 1984 
verschijnt, houdt de raad een pleidooi voor gelijke behandeling en groei naar zelfstandig-
heid als uitgangspunten voor het jeugdbeleid. Volgens de raad vormen de ‘integratie en 
participatie van nieuwe generaties een geleidelijk proces dat parallel loopt of behoort te 
lopen aan de groei naar zelfstandigheid’. Emancipatie wordt beschreven als een inhaalma-
noeuvre bij achterstand en achterstelling in participatie en integratie. De drie begrippen: 
emancipatie, integratie en participatie rechtvaardigen samen een expliciet en samenhan-
gend beleid voor de categorie jeugd die, volgens de raad, immers een unieke maatschap-
pelijke positie inneemt.325

Toenmalig minister Brinkman (CDA) van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur neemt 
alleen de groei naar zelfstandigheid over in het jeugdbeleid. Dit idee vormt de basis voor 
de Nota Jeugdbeleid.326 In het Meerjarenprogramma Jeugdbeleid 1988 wordt het proces van 
groei naar zelfstandigheid als een proces van participeren en integreren in de samenleving 
nader uitgewerkt. De jeugdperiode wordt gezien als ‘samen jong zijn’ waarin ‘jeugdigen 
inhoud geven aan hun eigen bestaan’. Daarnaast verwerven jeugdigen in deze periode ‘de 
benodigde vaardigheden’ voor ‘maatschappelijke redzaamheid’ en ‘maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid’. Maatschappelijke redzaamheid wordt kort samengevat als: de eigen 
weg vinden en maatschappelijke verantwoordelijkheid als: het oppakken van rechten en 
plichten.327 
Deze passage toont dat in het jeugdbeleid in de jaren tachtig optimale ontplooiing wordt 
gezien als groei naar zelfbeschikking. Zelfbeschikking betekent dat een individu zichzelf 
in de maatschappij weet te redden en maatschappelijke verantwoordelijkheid kan dragen. 
Het individu moet mondig en autonoom worden om zich zelfstandig te kunnen handha-
ven in een op de markt georiënteerde samenleving. 
Het uitgangspunt van gelijke behandeling wordt in de Nota Jeugdbeleid niet overgenomen. 
In plaats daarvan wordt ‘gelijkwaardige participatie van jeugdigen aan de samenleving’ 
geïntroduceerd.328 Deze introductie gaat gepaard met drie argumenten die niet verder 
worden uitgewerkt. Ten eerste gaat het voorstel van de raad voor meer gelijkheid voor 
jongeren voorbij aan de maatschappelijke werkelijkheid van dat moment.329 Daarnaast 
zouden de positie en de functie van de socialisatiekaders worden miskend en als derde 
punt wordt gesteld dat er teveel nadruk ligt op het individu.330 
De Nota Jeugdbeleid stelt dat de overheid twee taken heeft ten opzichte van het eerste op-
voedingsmilieu.331 Dit zijn: 
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dienstverlening ten aanzien van ouders, bijvoorbeeld in de vorm van gezondheids- 
en opvoedingsvoorlichting en educatieve activiteiten en een aanvullende taak in 
het voorzien in tijdelijke of permanente opvang van kinderen als dit gewenst of 
door omstandigheden zelfs noodzakelijk is.332 

In deze tekstfragmenten komt een specifiek mensbeeld naar voren: volwassen mensen zijn 
zelfredzaam, zij zijn zowel financieel als emotioneel zelfstandig en gedragen zich maat-
schappelijk verantwoordelijk. Wenselijke burgers pakken rechten en plichten op en ont-
wikkelen niet het zogenoemde ‘uitvalgedrag’. Er is een duidelijke scheiding tussen open-
baar en privé, buitenstaanders hebben gelimiteerde toegang tot dat wat als privé wordt 
beschouwd. De overheid is gelegitimeerd om het handelen van individuen in de privésfeer 
te beperken als er sprake is van toestemming – de dienstverlenende overheid – of van 
schade – de aanvullende taak van de overheid. Betrokkenheid van de overheid komt voort 
uit de motivatie om kinderen te beschermen en te begeleiden. 

9.4.2 Onafhankelijkheid is een voorwaarde voor gelijkheid en  
solidariteit 

De nota Samen werken langs nieuwe wegen noemt solidariteit en gelijkwaardigheid als 
twee algemene culturele waarden die van groot belang zijn voor de motivatie van perso-
nen.333 Deze waarden zijn onderdeel van het expliciete normatieve kader van het preven-
tieve beleid en het bredere beleidskader van opvoedingsondersteuning. De nota stelt dat 
het beleid wil bijdragen aan ontwikkelingen die de sociale structuur raken, maar ook de 
culturele waarden zoals solidariteit en gelijkwaardigheid. Vanuit de gewenste gelijkwaar-
digheid en solidariteit vindt de minister de ontwikkeling in de jaren tachtig, waarbij een 
aanzienlijke minderheid van de bevolking economisch en sociaal achterop raakt, onge-
wenst.334 Het doel van beleid is op effectieve wijze achterstanden van groepen van indivi-
duen te voorkomen, respectievelijk deze op te heffen.335

De nota noemt hier niet expliciet onafhankelijkheid, toch is deze onafhankelijkheid een 
voorwaarde om de wenselijk geachte solidariteit en gelijkwaardigheid te laten voortbe-
staan. De keuze voor het nieuwe welzijnsbeleid wordt gepresenteerd als het vinden van 
een nieuw evenwicht in de verhouding tussen economische rationaliteit en sociale be-
trokkenheid. In de hoofddoelstelling van het welzijnsbeleid komen deze twee samen. De 
economische rationaliteit houdt in dat mensen zo weinig mogelijk aanspraak maken op 
voorzieningen. Sociale betrokkenheid is gericht op het handhaven en versterken van de 
wenselijke onafhankelijkheid van burgers van welvaartsvoorzieningen. Dit is wenselijk 
want het wordt gezien als een garantie voor het behoud van solidariteit. Samengevat: on-
afhankelijkheid is economisch en sociaal wenselijk en is een voorwaarde voor het behoud 
van solidariteit. Betrokkenheid van de overheid komt voort uit welbegrepen eigenbelang. 
Nu investeren in zorgverlening kan immers problemen in de toekomst voorkomen. Onaf-
hankelijkheid van burgers is dan ook de centrale waarde van het preventieverhaal.
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9.4.3 Norm over opvoedingsresultaten bepaalt de grens van het  
handelen 

Ook in een nieuwe visie op publieke zorg komt het streven naar onafhankelijkheid naar 
voren in de welzijnsnota Samen werken langs nieuwe wegen. Wenselijke publieke zorgver-
lening is gericht op het ‘vergroten van de zelfredzaamheid’ en het ‘verminderen van de 
zorgafhankelijkheid’.336 Hier wordt wederom, net als bij het advies van de Raad voor het 
Jeugdbeleid, een argument gegeven tegen het idee dat (overheids)zorg mensen afhankelijk 
zou maken. Het idee dat zorg afhankelijkheid in plaats van zelfstandigheid bevorderde, 
was nationaal en internationaal in zwang in de jaren tachtig (Bussemaker, 1997, Duij-
vendak, 1997, 1999, Hirschman, 1991). In paragraaf 7.4.5 betoogde ik dat de Raad voor 
het Jeugdbeleid hieraan refereerde, maar een ander verband legde tussen ineffectiviteit en 
het bevorderen van zelfstandigheid. Volgens de raad is effectieve zorg afhankelijk van de 
inhoud van die zorgverlening. In de ogen van de raad moet de overheid dienstverlenend 
zijn en de zorgverlening moet reageren op vragen van ouders. Zo kon volgens de raad de 
bevoogdende én de afhankelijkheidsbevorderende overheid worden beteugeld. Ook in het 
preventieverhaal presenteert de overheid zich als dienstverlenend aan ouders en is opvoe-
dingsondersteuning een antwoord op vragen van ouders. 
In het ontplooiingsverhaal wordt de wenselijke publieke zorgverlening die de onafhanke-
lijkheid bevordert gerechtvaardigd in termen van recht op ondersteuning of ontplooiing. 
In Opvoedingssteun op maat gebeurt dit in termen van effectiviteit. ‘Het is succesvol om 
jeugdigen en hun ouders te stimuleren én toe te rusten om zelf het heft in handen te ne-
men om positieve veranderingen teweeg te brengen.’337 

Deze programma’s sluiten aan bij de vragen van ouders, stimuleren hun mogelijk-
heden, doen recht aan hun verscheidenheid en eigen cultuur, bieden steun thuis of 
via voorzieningen in de buurt en benaderen kind en gezin vanuit een «totaal» visie 
via een breed samenhangend, outreachend aanbod.338 

De vraag van ouders kan worden gezien als een uitwerking van de norm van vrijheid of 
vrijwilligheid. In het liberale discourstype kan de vrijheid van burgers alleen legitiem wor-
den ingeperkt als de betrokkenen daarmee instemmen, of als die instemming kan worden 
verondersteld (Ackelsberg & Shanley, 1996). Vragen om hulp kan gezien worden als een 
ultieme vorm van instemming met externe betrokkenheid bij de gezinspraktijk. Deze vra-
gen van ouders worden in het ontplooiingsverhaal verbonden aan ‘opvoedingsonzeker-
heid’, hulp vragen en het bieden van wenselijke publieke zorg. In het preventieverhaal is 
de vraag van ouders verbonden aan effectieve zorgverlening. 
De doelgroep van opvoedingsondersteuning zijn dus overbelaste ouders met vragen. 
In Samen werken langs nieuwe wegen, begin jaren negentig, is het uitgangspunt de ei-
gen verantwoordelijkheid van de individuele burger, inclusief zijn sociale omgeving. De 
‘verantwoordelijke burger’ kan zelf op zoek gaan naar zorg of dienstverlening als daar de 
noodzaak voor bestaat, en zo zelf voor persoonlijk ‘maatwerk’ zorgen.339 Hier komt een 
beeld van een handelende ouder naar voren die zelf op zoek gaat naar opvoedingsonder-
steuning. 
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Dit verandert in 1998 als in de regeringsnotitie Opvoedingsondersteuning en ontwikke-
lingsstimulering. Naar een solide basis, de doelgroep wordt omgedoopt van gezinnen met 
risicofactoren tot ‘onbereikbare’ en ‘geïsoleerde’ gezinnen. Deze notitie schetst een weinig 
florissant beeld van deze gezinnen. Zo beschikken zij over beperkte probleemoplossende 
vaardigheden doordat zij hun problemen niet goed (h)erkennen en/of weinig gemoti-
veerd zijn tot het zoeken naar oplossingen. Daarnaast is er sprake van wantrouwen in 
hulpverlenende instanties. Het kost instellingen daardoor veel moeite hulpvragen uit deze 
gezinnen op te sporen en vervolgens een werkbare relatie met hen op te bouwen.340

In het preventieverhaal worden de overbelaste ouders gezien als de probleemeigenaar van, 
én de oplosser voor het beleidsprobleem. Het hierboven beschreven ‘onbereikbare’ en ‘ge-
isoleerde gezin’ herkent ‘problemen’ echter niet goed. Dit fenomeen wordt in Naar een 
solide basis als ‘paradox’ benoemd, als ‘een centraal probleem’ in de opvoedingsondersteu-
ning en ontwikkelingsstimulering. ‘De mensen die opvoedingsondersteuning en ontwik-
kelingsstimulering het meest nodig hebben, waar de risico’s voor de kinderen en de maat-
schappij het grootst zijn, blijken juist het moeilijkst te bereiken door instellingen.’341 In dit 
laatste citaat komt naar voren dat niet de ouders een zorgbehoefte of vraag hebben, maar 
dat de overheid oordeelt dat sommige overbelaste ouders meer opvoedingsondersteuning 
nodig hebben dan anderen. Juist degenen waarvan de overheid denkt dat zij gebaat zijn bij 
opvoedingsondersteuning, worden niet bereikt. 
Vaak hebben dus de overbelaste gezinnen niet zelf een vraag om steun. Het idee dat deze 
gezinnen steun nodig hebben is door anderen geformuleerd. Dit gebeurt door de mede-
werkers in het werkveld van de opvoedingsondersteuning of eigenlijk door de overheid, 
die vindt dat de ‘onbereikbare’ en ‘geïsoleerde’ gezinnen opvoedingsondersteuning nodig 
hebben. De overbelaste ouders vormen een risico voor ‘het belang van het kind’ en ‘het 
belang van de samenleving’. Betrokkenheid van de overheid wordt gelegitimeerd aan de 
hand van het schadeprincipe. 
De medewerkers in het werkveld moeten via een ‘outreachende methode’ de wenselijk 
geachte opvoedingsondersteuning aan de gezinnen geven. De ouders herkennen zich ech-
ter niet in dit aanbod. Zij wantrouwen de medewerkers van de zorginstellingen en ze er-
kennen niet de problemen zoals de zorgverlener die benoemt. Volgens de beleidsstukken 
zijn deze ouders niet gemotiveerd om naar eventuele oplossingen te zoeken. Hier wordt 
zichtbaar dat de overheid specifieke ideeën heeft over gezinnen waarmee het goed gaat 
en gezinnen waarmee het niet goed gaat. In het preventieverhaal wordt een onderscheid 
gemaakt tussen gezinnen die een oplossing vinden voor gebruikelijke risico’s en gezinnen 
die dat niet lukt. De gezinnen waarmee het, volgens de overheid, niet goed gaat, worden 
gezien als probleemgezinnen die actief moeten worden benaderd. Dit onderscheid is ge-
baseerd op een norm over de wenselijke resultaten van de opvoeding: idealiter begeleiden 
ouders hun kinderen naar onafhankelijkheid. Deze norm fungeert als grens: als gezinnen 
voldoen aan deze norm, dan is de rol van de overheid dienstverlenend. Voldoen gezinnen 
hier niet aan, dan wordt de rol van de overheid ondersteunend. 
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9.4.4 Identiteit en handelingsmogelijkheden: overbelaste ouders 

In het preventieverhaal is opvoedingsondersteuning gericht op gezinnen waarvan ver-
wacht wordt dat zij overbelast raken. Idealiter is opvoedingsondersteuning een antwoord 
op vragen van ouders, maar opvoedingsondersteuning is in het preventieverhaal meer 
dan dienstverlening aan ouders. Het impliceert een verdergaande betrokkenheid bij de 
opvoedpraktijk in overbelaste gezinnen: de overheid is niet langer een buitenstaander, zij 
wil dat overbelaste ouders steun krijgen aangeboden. Het dilemma van wel of niet mogen 
ingrijpen in de privésfeer wordt echter marginaal uitgewerkt in de beleidsteksten omdat 
opvoedingsondersteuning wordt gepresenteerd als een antwoord op vragen van ouders. 
Deze omschrijving van opvoedingsondersteuning heeft invloed op de beschreven identi-
teiten en handelingsmogelijkheden van kinderen, ouders en derden. 

Kinderen
In de beleidsteksten is de kwetsbare jeugd met een mogelijke toekomstige onafhankelijk-
heid de doelgroep. In de toekomst moeten er voor hen wenselijke handelingsmogelijk-
heden zijn weggelegd. Kinderen dienen zich te ontwikkelen tot onafhankelijke burgers. 
Hun huidige situatie wordt echter gekenmerkt door overbelaste ouders die hun kinderen 
niet kunnen helpen bij bedreigingen en knelpunten. Sterker nog: de overbelaste ouders 
zijn een risicofactor voor de jongeren. In de loop van de jaren tachtig verandert de be-
schrijving van de jongeren. Begin jaren tachtig is de aandacht gericht op de gevolgen van 
deze knelpunten voor de kinderen. Eind jaren tachtig wordt de maatschappelijke overlast 
maatgevend. De aandacht voor de gevolgen voor de jongeren zelf verschuift naar de aan-
dacht voor de toekomstige maatschappelijke problemen die de jongeren zouden kunnen 
vormen. Deze verschuiving in perspectief heeft niet tot gevolg dat er een verandering op-
treedt in ideeën over de wenselijke toekomstige burger, die het kind zou moeten kunnen 
worden. Dit blijft een burger met zelfvertrouwen die zich ontplooit tot zelfstandigheid en 
die participeert in de samenleving via de arbeidsmarkt. Kortom: in het preventieverhaal 
worden kinderen, net als in het gelijke kansenverhaal, vooral beschreven als toekomstige 
wenselijke burgers. 

Ouders
Eén probleem met het preventieverhaal is de frictie tussen doel en middel. De doelstelling 
van het beleid is gericht op de jeugd en het beleidsmiddel is gericht op het versterken van 
de opvoedkundige vaardigheden van de ouders. Ouders echter ontbreken in de doelstel-
ling van het jeugdbeleid. De twee voorgestelde waarden van de Raad voor het Jeugdbeleid, 
verantwoord ouderschap en een kindvriendelijke samenleving creëren (zie: 7.4.2), zijn 
niet overgenomen in het jeugdbeleid. In de beleidsbrief Naar een solide basis wordt echter 
wel gesteld dat ouders het aangrijpingspunt zijn voor allerlei activiteiten die de opvoe-
dingssituatie van kinderen moeten verbeteren. De gedachte daarbij is dat de ouders in 
eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van de kinderen.342

Opvoedingsondersteuning is dus gericht op ouders maar in de doelstelling van het jeugd-
beleid blijven zij onvermeld. De medeverantwoordelijkheid van de overheid in het jeugd-
beleid betreft vooral kwetsbare jongeren en niet ouders en jonge kinderen. Tegelijkertijd 
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moet opvoedingsondersteuning de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten. Dit is 
echter ondenkbaar zonder de ouders. In het preventieverhaal hebben de als risicovol be-
stempelde ouders diffuse handelingsmogelijkheden, die vooral in negatieve termen zijn 
geformuleerd. Zo wordt in de jaren tachtig gesteld dat sommige ouders afhankelijk zijn en 
in een achterstandspositie verkeren. Hun sociale problemen krijgen een persoonlijke la-
ding doordat deze overbelaste ouders onvoldoende oplossingsvermogens zouden hebben 
voor ‘gebruikelijke’ problemen en onvoldoende opvoedingsvaardigheden zouden bezitten. 
Het beeld dat hieruit naar voren komt, wijkt af van het beeld dat er een dienstverlenende 
overheid is die luistert naar de vragen of ‘de stem’ van ouders. 
De als risicovol bestempelde ouders hebben een dubbele positie in het preventieverhaal. 
Enerzijds zijn zij een instrument van het beleid want verandering in hun opvoedkun-
dig gedrag wordt als oplossing gezien voor de mogelijke toekomstige problemen bij hun 
kinderen. Anderzijds zijn ouders ook onderdeel van de oorzaak van een toekomstig pro-
bleem. Ouders krijgen verantwoordelijkheid toegekend voor het falen van hun kinderen 
voordat die hebben kunnen mislukken. Het ontbreken van opvoedkundige vaardigheden 
bij ouders wordt als belangrijke oorzaak gezien van het toekomstige beleidsprobleem. De 
oplossing wordt gezocht in het aanbieden van opvoedingsondersteuning. Deze oorzake-
lijke betooglijn is niet gebaseerd op bestaande problemen in gezinnen, maar op risicofac-
toren die slechts een indicatie geven van de kans op het ontstaan van kindproblemen en 
geen zekerheid (Hermanns, 2000). Niet alle kinderen van overbelaste ouders zullen echter 
gedragsproblemen ontwikkelen of maatschappelijke overlast veroorzaken. De overheid 
speculeert over mogelijke schade: dit betekent dat de overbelaste ouders vanuit wantrou-
wen worden benaderd. Voordat zij als opvoeder hebben kunnen falen, krijgen zij opvoe-
dingsondersteuning aangeboden. Deze ouders zouden zich dankzij opvoedingsondersteu-
ning alsnog kunnen ontwikkelen tot ‘goed genoeg’-opvoeder. 
In het preventieverhaal wordt een weinig florissant beeld geschetst van ouders die worden 
bestempeld als mogelijk falende opvoeders. Zo beschikken zij over beperkte probleemop-
lossende vaardigheden doordat zij hun problemen niet goed (h)erkennen en/of weinig 
gemotiveerd zijn tot het zoeken naar oplossingen.343 Hier is een verschil in definiërings-
macht zichtbaar. De overheid oordeelt dat ouders problemen niet herkennen. Maar zou 
het ook niet kunnen zijn dat de overheid de problemen bij ouders niet herkent? Dat het 
aanbod van opvoedingsondersteuning niet aansluit bij de behoeften van ouders? Dat ou-
ders dit aanbod als bedreigend ervaren of als betuttelend of als ongepast?

Derden
De zorgverleners moeten ‘geïsoleerde’ en ‘onbereikbare’ gezinnen motiveren tot het ac-
cepteren van de wenselijke vraaggerichte zorgverlening. 

De ervaring leert dat hulprelaties te vroeg worden afgebroken, waarna het pro-
bleem in de opvoeding verder escaleert. Bij veel voorbeelden van ernstige gedrags-
problemen blijken de ouders wel degelijk om hulp gevraagd te hebben. Signalen 
werden soms niet goed ingeschat, de hulpvraag wellicht niet helder geformuleerd 
en de kans op tijdig herstel gemist. Hoewel het niet in alle gevallen zo kan zijn 
dat het initiatief in de hulp- en ondersteuningsrelatie volledig bij de ouders ligt, 

Hoofdstuk 9 Het preventieverhaal
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verhoogt een grotere gevoeligheid voor de ondersteuningsvraag de effectiviteit van 
het werk.344 

In dit citaat is enerzijds sprake van wantrouwen ten aanzien van de zorgverleners: hulpre-
laties worden te vroeg afgebroken. Of ouders hebben wel om hulp gevraagd maar deze 
signalen zijn niet opgepakt. Anderzijds spreekt er een enorm vertrouwen uit in de moge-
lijkheden van vraaggerichte zorg. Als hulpverleners de vraaggerichte hulpverlening goed 
toepassen, zou het centrale probleem in het overheidsbeleid zijn opgelost. Hulpverleners 
zouden de mensen die – in de ogen van de overheid – opvoedingsondersteuning en ont-
wikkelingsstimulering het meest nodig hebben, daadwerkelijk kunnen bereiken. Degenen 
die werkzaam zijn in het werkveld van opvoedingsondersteuning krijgen een belangrijke 
taak toebedeeld en een oordelende rol: zij moeten inschatten welke gezinnen opvoedings-
ondersteuning zouden kunnen gebruiken en welke niet. Zij zouden ouders kunnen moti-
veren tot het aanvaarden van opvoedingsondersteuning.

Overheid
In de notitie Samen werken langs nieuwe wegen wordt een nieuwe rol beschreven voor de 
centrale overheid die een deel van haar taken heeft gedecentraliseerd. Daardoor verandert 
zij van centraal sturend naar faciliterend en stimulerend. Deze herstructurering van taken 
veroorzaakt binnen het jeugdbeleid een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden. De 
overheid presenteert zich als innovator en heeft de taak maatschappelijke vraagstukken te 
signaleren en te agenderen, experimenten te helpen opzetten, verbeteren en verspreiden. 
Het particulier initiatief op lokaal niveau krijgt de verantwoordelijkheid initiatieven te 
ontplooien die inspringen op behoeften van burgers.345 De overheid komt begin jaren 
negentig ‘op afstand’ te staan en wordt gepresenteerd als een dienstverlener die luistert 
naar ‘de stem van ouders’. Opvoedingsondersteuning is in het preventieverhaal echter op 
het niveau van het beleidsprobleem geen antwoord op vragen van ouders. In het pre-
ventieverhaal is opvoedingsondersteuning ingegeven door het idee dat mogelijke schade 
aan het toekomstige belang van het kind en van de toekomstige samenleving kan worden 
voorkomen. De overheid oordeelt dat de als risicovol bestempelde ouders opvoedingson-
dersteuning nodig hebben. 

9.4.5 De overheid en medewerkers in de jeugdzorg oordelen over  
opvoedpraktijken 

In het preventieverhaal komt naar voren dat de overheid moeite heeft met het bereiken 
van de gewenste doelgroep. De ouders die in de ogen van de overheid opvoedingson-
dersteuning en ontwikkelingsstimulering het meest nodig hebben, blijken moeilijk be-
reikbaar.346 Dit niet bereiken van de doelgroep heeft twee kanten. Vraaggerichte zorg is 
de ene kant, de overheid die specifieke ideeën heeft over wie opvoedingsondersteuning 
nodig zouden hebben, de andere. Laten we eerst kijken naar de kant van de overheid. 
In het preventieverhaal treedt een verschuiving op van een dienstverlenende betrokken-
heid naar een meer ondersteunende betrokkenheid. Deze verschuiving in rol wordt ech-
ter marginaal uitgewerkt in het preventieverhaal. De ondersteuning van de overheid is 



183

in eerste instantie gemotiveerd met het (toekomstige) belang van kinderen, die zouden 
moeten opgroeien tot zelfstandige burgers. In tweede instantie komt ook het belang van 
de samenleving in zicht. Dit belang is negatief gedefinieerd, dat wil zeggen dat er sprake is 
van angst voor een mogelijk toekomstig maatschappelijk verval. Zowel in het belang van 
de samenleving als in dat van het kind staat de mogelijk bedreigde toekomst centraal. De 
oorzakelijke betooglijn van het preventieverhaal is die van dreigende crisis. De overheid 
maakt een afweging: nu investeren in preventieve zorg betekent mogelijk minder kosten 
in de toekomst. Mogelijke inperking van toekomstige hoge sociale kosten is een belangrijk 
argument voor het onderbouwen van het overheidshandelen. In deze beoordeling komen 
ideeën naar voren over een wenselijke samenleving, wenselijke opvoeding en wenselijke 
opvoedingsondersteuning.
De overheid presenteert opvoedingsondersteuning als vraaggerichte zorg. Hier komt een 
idee naar voren van een wenselijke burger. Deze wenselijke burger kan keuzes maken, is 
zelfstandig, zelfredzaam, economisch onafhankelijk en in staat om een zorgvraag te for-
muleren. De wenselijke samenleving bestaat idealiter uit zelfstandige, werkende burgers 
die hun kinderen ook weer grootbrengen tot zelfstandige, werkende burgers. Grootbren-
gen van kinderen is impliciet een aspect van burgerschap. 
In het preventieverhaal wordt, net als in het gelijke kansenverhaal, zichtbaar dat idee-
en over wenselijk burgerschap invloed hebben op de mate van opvoedingsvrijheid van 
ouders. Sommige wenselijke burgers fungeren als norm. Andere burgers moeten onder-
steuning krijgen, zodat zij ook aan de norm kunnen voldoen. De overheid verwacht dat 
preventief beleid ervoor zorgt dat mensen zelf hun leven in eigen hand kunnen houden 
wat voorkomt dat kinderen later als volwassenen aanspraak zullen maken op duurdere 
zorg- en hulpverlening. Grotere zelfredzaamheid van mensen betekent het afremmen van 
toekomstige collectieve uitgaven voor zorg en welzijnsvoorzieningen. Autonome mensen 
zullen geen of minder aanspraak maken op sociale inkomensverzekeringen en –voorzie-
ningen. Kortom, begin jaren negentig betekent sociale betrokkenheid van de overheid 
vooral het bevorderen van toekomstige zelfredzaamheid, economische onafhankelijkheid 
en autonomie.
In het preventieverhaal worden ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren met elkaar 
vergeleken. Er wordt echter geen expliciete beschrijving gegeven van een wenselijke op-
voedpraktijk zoals dat wel gebeurt in het gelijke kansenverhaal. Ondanks het ontbreken 
van een beschrijving van een wenselijke opvoeding, herken ik fragmenten van een peda-
gogisch discourstype waarin het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen centraal 
staat. In het beleidsverhaal wordt ontwikkeling vooral uitgewerkt als het bevorderen van 
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Deze zelfstandigheid komt vooral tot uitdrukking in 
maatschappelijke participatie. De sleutel tot deze maatschappelijke participatie ligt vol-
gens de overheid op de arbeidsmarkt. Daarmee komt opvoeding ten dienste te staan van 
de wenselijke toekomstige samenleving en wenselijk burgerschap. 
In het preventieverhaal wordt wenselijke publieke zorgverlening beschreven als een proces 
dat leidt van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid. De wenselijke zorg, die de overheid 
wil bieden, is gericht op het bevorderen van zelfstandigheid en autonomie. Zorgverlening 
is in het preventieverhaal vraaggericht. Ouders hebben vragen en hulpverleners geven ant-
woord. In het preventieverhaal wordt niet geëxpliciteerd vanuit welk perspectief hulpver-

Hoofdstuk 9 Het preventieverhaal
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leners antwoord geven. Hoe bevorderen zij de zelfstandigheid van ouders? Vanuit welke 
visie formuleren zij hun adviezen aan ouders? Deskundigen hebben bepaalde beelden over 
ouders en dit beïnvloedt de benadering van ouders en ook de gepresenteerde oplossingen 
(I. Bakker, 1993, N. Bakker, 1993, 1995, Mare de, 1994, Wubs, 2004). In de beleidsteksten 
blijft onderbelicht welke adviezen ouders krijgen van deskundigen zodat zij beter in staat 
zouden zijn om hun kinderen op te voeden tot autonome burgers. 
Een belangrijk probleem in het preventieverhaal is een verschil in definiëringsmacht tus-
sen ouders en overheid. Dit komt naar voren in de beschrijving van het toekomstige pro-
bleem. Hoewel opvoedingsondersteuning in het preventieverhaal idealiter vraaggericht is, 
is het beleidsprobleem niet gebaseerd op de vragen van de ouders. Het beleidsprobleem 
wordt gedefinieerd aan de hand van een interpretatie van wetenschappelijke data over ri-
sicofactoren. De overbelaste ouders krijgen daarmee een dubbele positie: zij hebben geen 
invloed op de definitie van het beleidsprobleem maar bij de oplossing van de mogelijke 
overbelasting wordt wel verwezen naar ‘de vraag van de ouders’. Deze verwijzing naar de 
ouders biedt de overheid de mogelijkheid zich te presenteren als dienstverlenend terwijl 
er in feite sprake is van een overheid die handelt vanuit een mogelijk toekomstig maat-
schappelijk belang. Beleidsteksten bevatten een dubbele boodschap voor degenen in het 
werkveld opvoedingsondersteuning werken. Enerzijds moeten zij vraaggericht werken en 
een zorgaanbod realiseren dat aansluit op de vraag van ouders. Anderzijds moeten zij 
onbereikbare en geïsoleerde gezinnen interesseren voor een zorgaanbod, dat door de over-
heid als wenselijk is bestempeld. 
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10

Het controleverhaal 

Opvoedingsondersteuning en het Ministerie van Justitie

10.1 Inleiding

Tot het verschijnen van de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin 
was opvoedingsondersteuning geen onderdeel van justitieel beleid, maar van de jeugdzorg 
– het preventieverhaal – en het onderwijsachterstandenbeleid – het gelijke kansenverhaal. 
In hoofdstuk vijf besteedde ik al kort aandacht aan het pleidooi van het Ministerie van 
Justitie voor opvoedingsondersteuning vanuit justitieel perspectief.347 Dit ministerie wil 
meer vat krijgen op de (stijgende) jeugdcriminaliteit en beargumenteert haar vroegtijdige 
betrokkenheid bij gezinspraktijken vanuit een behoefte aan maatschappelijke controle. In 
de beleidsstukken wordt verwezen naar het jeugd- en het onderwijsachterstandenbeleid 
maar het Ministerie van Justitie ontwikkelt tegelijk een beleidsverhaal dat zijn eigen ken-
merken heeft. Ik noem dit, geïnspireerd op Stone, het controleverhaal. 
Volgens Stone (1997, pp. 138-145) wordt in het verhaal van controle een onwenselijke 
situatie beschreven, die vatbaar lijkt voor verbetering. Er zijn nieuwe ontwikkelingen 
waarmee de onwenselijk geachte situatie beheersbaar wordt. In dit beleidsverhaal worden 
gevoelens van angst voor de onwenselijke (toekomstige) situatie verbonden met gevoelens 
van hoop op de daadwerkelijke verbetering van deze situatie. In dit hoofdstuk toon ik dat 
de intentie om de jeugdcriminaliteit te beheersen centraal staat in het controleverhaal. De 
eigen kenmerken van dit beleidsverhaal worden zichtbaar in een nieuwe omschrijving van 
het beleidsprobleem, een aanpassing van de oorzakelijke betooglijn en een eigen visie op 
de benadering van de doelgroep. Zo vindt het Ministerie van Justitie dat het aanbod van 
opvoedingsondersteuning niet altijd vrijwillig hoeft te zijn. De discussie over drang en 
dwang verschijnt daarmee prominent op de beleidsagenda. Kan de overheid mensen ver-
plichten om opvoedingsondersteuning te accepteren? Deze vraag wordt het belangrijkste 
normatieve thema van het controleverhaal dat totstandkomt binnen het Ministerie van 
Justitie.
Het controleverhaal is het vierde en laatste beleidsverhaal dat ik onderscheid in het be-
leidsdebat over opvoedingsondersteuning.348 In dit hoofdstuk verhelder ik allereerst de 
context en de tekstproductie van dit beleidsverhaal (10.2). Vervolgens presenteer ik aan de 
hand van tekstfragmenten het controleverhaal (10.3) en de daarin vervatte praktijk van 
verantwoordelijkheid (10.4).
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10.2 Context en tekstproductie van het controleverhaal

De eerste fragmenten van het controleverhaal dat het Ministerie van Justitie ontwikkelt, 
verschijnen in de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin. Dit be-
leidsverhaal bouwt voort op de ontwikkelingen in het jeugdbeleid en in het minderhe-
denbeleid. Uit hoofdstuk acht en negen blijkt dat op deze beleidsgebieden een succesvol 
discours over opvoedingsondersteuning is ontstaan. In beleidsteksten en adviezen wordt 
veelvuldig op een bepaalde manier over opvoedingsondersteuning geschreven en er zijn 
allerlei projecten opvoedingsondersteuning opgestart. Midden jaren negentig is sprake 
van zogeheten discoursinstitutionalisering, een term die ik ontleen aan Hajer (1990). Het 
beleidsdiscours opvoedingsondersteuning is succesvol en institutionaliseert op een sym-
bolisch en een organisatorisch niveau. 
Op symbolisch niveau is dat beleidsdiscours midden jaren negentig succesvol omdat er 
dan inmiddels drie beleidsverhalen zijn ontwikkeld. De argumenten uit deze drie beleids-
verhalen zijn onderdeel van een geaccepteerde manier om iets te zeggen, worden geno-
teerd in onderzoeksrapporten en beleidsnota’s, geciteerd in de media en gereproduceerd 
in studieboeken. Het preventieverhaal springt in de beleidsteksten het meest in het oog. 
Het gelijke kansenverhaal heeft een langere ontstaansgeschiedenis en blijft over de tijd 
heen redelijk stabiel. Bovendien kunnen nieuwe ontwikkelingen eenvoudig ingepast wor-
den in het gelijke kansenverhaal. Van het ontplooiingsverhaal zien we het centrale idee 
van gedeelde verantwoordelijkheid niet meer terug in het beleidsdebat. Dit beleidsverhaal 
bevat echter wel een belangrijk argument waarmee de verdere ontwikkeling van opvoe-
dingsondersteuning wordt gelegitimeerd, namelijk dat opvoedingsondersteuning idealiter 
een antwoord is op de vragen van ouders. Begin jaren negentig wordt vraaggerichte zorg 
het adagium. Hermanns (2000, p. 2) spreekt van een overgangsfase in de jeugdzorg. Vol-
gens hem vervangt het vraaggestuurde paradigma het tot in de jaren tachtig dominante 
diagnostisch gerichte paradigma, waarin professionals stoornissen van het individu of in 
het gezin diagnosticeerden en behandelden. De beleidsverhalen verhelderen een geaccep-
teerde en veelgebruikte manier van redeneren over opvoedingsondersteuning. Dit beleids-
discours over opvoedingsondersteuning heeft effecten op het begrip van het dagelijkse 
bestaan van mensen en ook op de organisatie daarvan. 
Het succes op organisatorisch niveau van het discours over opvoedingsondersteuning is 
onder meer zichtbaar in de start van diverse projecten. De zogenoemde op- en instap-
programma’s worden vanaf begin jaren negentig in het kader van het allochtonenbeleid 
breder ingezet en verder ontwikkeld. Daarnaast wordt binnen het onderwijsachterstan-
denbeleid een aanloop genomen naar de ontwikkeling van de voor- en vroegschoolse edu-
catie. In deze periode wordt ook het programma Opvoedingssteun op maat gepresenteerd 
als onderdeel van het preventief jeugdbeleid. Midden jaren negentig zijn verschillende 
experimenten gestart, die bij succes ook op landelijke schaal zullen worden uitgezet. Op-
voedingsondersteuning wordt één van de aandachtsgebieden van het Nederlandse Insti-
tuut voor Zorg en Welzijn (NIZW), een onafhankelijke organisatie die zich samen met 
instellingen, professionals, beleidsmakers en burgers inzet om de kwaliteit en doelmatig-
heid van de sector zorg en welzijn op een hoger niveau te brengen. Het NIZW informeert, 
innoveert en ondersteunt deze sector.
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Kortom: opvoedingsondersteuning is in de eerste helft van de jaren negentig een beleids-
middel in opkomst. In de loop van dit decennium probeert ook het Ministerie van Justitie 
in het kader van preventie van de jeugdcriminaliteit een beleidsverhaal over opvoedings-
ondersteuning te ontwikkelen dat zowel op symbolisch als organisatorisch niveau succes-
vol is. Begin jaren negentig lukte dit nog niet. Toen verwierp de Raad voor het Jeugdbeleid 
in haar advies Jeugddelinkwentie, preventie en straf op maat (1990) het idee om opvoe-
dingsondersteuning te gebruiken als instrument van criminaliteitspreventie. In reactie op 
een vraag van minister Brinkman (CDA) van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur stelde de raad dat opvoedingsondersteuning op deze manier stigmatiserend 
zou werken.349 Deze stigmatiserende werking is midden jaren negentig natuurlijk niet ver-
dwenen, alleen zal er op een andere manier naar gekeken worden (10.3.1). 
Zoals gezegd lift het Ministerie van Justitie mee met het lopende beleidsdebat over opvoe-
dingsondersteuning. Tegelijkertijd levert zij daaraan een eigen bijdrage met een stroom 
van beleidsvoorbereidende publicaties. Zo publiceert op 16 maart 1994 de commissie-
Montfrans het rapport Aanpak jeugdcriminaliteit. Met de neus op de feiten. Deze com-
missie stelt dat het voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit nadrukkelijker 
een speerpunt moet zijn van het beleid van het Ministerie van Justitie.350 De commissie 
wijdt een korte paragraaf aan opvoedingsondersteuning en pleit voor meer aandacht voor 
normbevestigende elementen in de opvoeding en de opvoedingsondersteuning.351 
Preventief justitieel beleid ontwikkelen is niet eenvoudig maar wel mogelijk, aldus Jun-
ger-Tas. Zij schreef onder meer het rapport Jeugd en Gezin. Preventie vanuit een justitieel 
perspectief (1996) en Jeugd en Gezin II. Naar een effectief preventiebeleid (1997). Junger-Tas 
onderzocht in opdracht van het Ministerie van Justitie de mogelijkheden van preventief 
beleid. Zij noemt drie voorwaarden voor het welslagen van dit beleid. Ten eerste moet 
het mogelijk zijn om mensen die later crimineel gedrag gaan vertonen vroegtijdig op te 
sporen.352 Ten tweede moeten vroegtijdige interventies betere resultaten boeken dan later 
ingrijpen.353 Volgens Junger-Tas kan aan deze twee voorwaarden worden voldaan. Dit ligt 
wat ingewikkelder bij de derde voorwaarde. Volgens Junger-Tas is ook een consistent en 
integraal preventiebeleid nodig dat op korte, middellange en lange termijn duidelijke re-
sultaten laat zien. Deze laatste voorwaarde is ondanks de inspanningen om een plaatselijk 
preventief beleid van de grond te tillen volgens haar het moeilijkst te vervullen.354

Naast deze drie voorwaarden stelt Junger-Tas dat preventieprogramma’s niet alleen op 
kinderen gericht moeten zijn, maar ook op ouders omdat opvoedingsvaardigheden van 
ouders doorslaggevend zijn voor een goede, pro-sociale ontwikkeling van het kind.355 Te-
vens besteedt zij aandacht aan de vraag naar ‘de ethiek van de ongevraagde benadering 
van kinderen en gezinnen met een voorstel tot behandeling’. Dit zou mogelijk tot stigma-
tisering en vervolgens tot verzet kunnen leiden.356 Junger-Tas (1997) ondervangt dit effect 
door een wijkgerichte benadering voor te stellen. Preventie is dan niet alleen gericht op 
de competenties van het kind of de ouder(s), maar ook op het verbeteren van de sociale 
omgeving van het gezin.357

In deze twee rapporten van Junger-Tas zijn een oorzakelijke betooglijn en een probleem-
stelling terug te zien waarbij een verband wordt gelegd tussen opvoeding en jeugdcrimi-
naliteit. Zo wordt in de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin 
verwezen naar het eerste rapport van Junger-Tas. 

Hoofdstuk 10 Het controleverhaal
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De uitkomsten [van onderzoek (MH)] geven aan dat een criminele levenswijze 
gepaard gaat met een groot aantal bijkomende problemen op het terrein van (gees-
telijke) gezondheid en welzijn. Gezinsfactoren zijn van doorslaggevende betekenis 
in deze cumulatieve problematiek. De samenhang tussen probleemgedrag op jonge 
leeftijd en crimineel gedrag op latere leeftijd maakt het des te belangrijker proble-
men vroegtijdig te onderkennen en wellicht te voorkomen.358 

Na het parlementaire debat over gezin en gezinsbeleid kiest de eerste Paarse regering in 
haar beleidsbrief voor impliciet gezinsbeleid.359 De nota Preventieve en curatieve zorg 1997-
2000 meldt dat de regering de voorkeur geeft aan het verbeteren van de samenhang in het 
huidige beleid – bijvoorbeeld op het terrein van opvoedingsondersteuning – boven de 
invoering van een nieuw, specifiek gezinsbeleid.360 Deze samenhang betekent dat diverse 
ministeries moeten samenwerken. Dit wordt zichtbaar in de notitie Naar een solide basis 
(1998).361 In deze beleidsbrief zijn niet alleen termen uit het welzijnsbeleid herkenbaar, 
maar ook uit het justitiële beleid. 
In de laatstgenoemde notitie wordt de doelgroep van het beleid beschreven als de ‘on-
bereikbare groepen’. In het vorige hoofdstuk heb ik daar al aandacht aan besteed en ge-
concludeerd dat de overheid specifieke ideeën heeft over wie in aanmerking zou moeten 
komen voor opvoedingsondersteuning. In dit hoofdstuk maak ik duidelijk dat het con-
troleverhaal deze ideeën verder aanscherpt omdat nu wordt gesteld dat sommige ouders 
eventueel gedwongen moeten kunnen worden om opvoedingsondersteuning te aanvaar-
den. De term ‘niet-vrijblijvende opvoedingsondersteuning’ wordt geïntroduceerd. Dit 
heeft tot gevolg dat aan het begin van de eenentwintigste eeuw het normatieve dilemma 
‘vrijwilligheid versus drang of dwang’ expliciet besproken wordt in twee regeringsnotities 
– met dezelfde titel – die aan dit onderwerp zijn gewijd, Niet-vrijblijvende vormen van 
opvoedingsondersteuning (nr. 1 en nr. 3).362 
Het tweede Paarse kabinet komt tot de conclusie dat dwang in sommige gevallen nood-
zakelijk zou zijn. Dit standpunt brengt zij naar voren in de nota Vasthoudend en actief. 
Versterking van de aanpak van jeugdcriminaliteit.363 ‘Indien zich evidente opvoedingspro-
blematiek voordoet en ouders onwillig zijn hierbij ondersteuning te accepteren, zullen 
vormen van drang en dwang (via de kinderrechter) noodzakelijk zijn.’364 Het kabinet be-
kijkt of het huidige civiele maatregelenpakket voldoende is om dit te realiseren. De wense-
lijk geachte dwang moet door de overheid mogelijk worden gemaakt. De manier waarop 
is echter onderwerp van onderzoek.365 

10.3 Jeugdcriminaliteit als beleidsprobleem 

Het controleverhaal beschrijft jeugdcriminaliteit als een bedreiging voor de maatschap-
pij. In paragraaf 10.3.1 schets ik dit beleidsprobleem.366 De oorzakelijke betooglijn van 
het controleverhaal bouwt voort op het idee dat opvoedpraktijken zowel risicofactoren 
als beschermende factoren impliceren. Specifieke opvoedkundige vaardigheden worden 
gezien als een belangrijke beschermende factor. Opmerkelijk in het controleverhaal is de 
aandacht voor etniciteit en jeugdcriminaliteit. In bepaalde beleidsstukken wordt de relatie 
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tussen jeugdcriminaliteit en etniciteit genuanceerd en verbonden met een falende cultu-
rele integratie (10.3.2). Een oplossing voor het beleidsprobleem wordt gevonden in een 
wijkgericht aanbod van opvoedingsondersteuning (10.3.3). Opvallend is dat in het con-
troleverhaal het idee wordt losgelaten dat opvoedingsondersteuning vrijwillig zou moe-
ten worden aanvaard. De mogelijkheid van niet-vrijblijvende opvoedingsondersteuning 
wordt verdedigd (10.3.4). 

10.3.1 Jeugdcriminaliteit: een bedreiging van de samenleving

Het eerste Paarse kabinet kiest voor impliciet gezinsbeleid en een betere samenhang in 
het huidige beleid gericht op opvoedingsondersteuning.367 De samenwerking tussen de 
diverse ministeries wordt zichtbaar in de notitie Naar een solide basis. Het voorkómen 
van jeugdcriminaliteit wordt toegevoegd aan de doelstelling van het beleidsmiddel ‘op-
voedingsondersteuning’. De notitie meldt dat moeilijkheden van jongeren doorgaans een 
lange voorgeschiedenis hebben en soms al kunnen beginnen in de vroege jeugd. Opvoe-
dingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering kunnen bijdragen aan de versterking 
van de mogelijkheden van kinderen en ouders en aan de preventie van leer- en gedrags-
moeilijkheden, onderwijsachterstand en voortijdig schoolverlaten, (jeugd)werkloosheid 
en vormen van criminaliteit.368 
Deze tekstpassage bevat fragmenten van drie beleidsverhalen. Preventie van leer- en ge-
dragsmoeilijkheden past bij het preventieverhaal; onderwijsachterstand bestrijden of 
voorkomen hoort bij het gelijke kansenverhaal; jeugdcriminaliteit voorkomen is de doel-
stelling van het controleverhaal. Met het verschijnen van Naar een solide basis worden ar-
gumenten van het preventieverhaal en het gelijke kansenverhaal samengevoegd en aange-
vuld met het controleverhaal. Het controleverhaal lijkt een aanvulling, maar het karakter 
van het beleidsprobleem verscherpt, want naast maatschappelijke uitval van jongeren is 
ook jeugdcriminaliteit een probleem. Bij het verklaren van maatschappelijke uitval wordt 
een verband gelegd tussen etniciteit en onderwijsachterstand waardoor argumenten uit 
het gelijke kansenverhaal een prominentere plaats krijgen in het beleidsdebat. De overheid 
noemt ouders en kinderen uit bepaalde etnische minderheidsgroepen als doelgroep van 
het beleid.369 
Jeugdcriminaliteit en etniciteit is tevens onderwerp van de eerder verschenen nota Cri-
minaliteit in relatie tot integratie van etnische minderheden, die bekend staat als de Criem-
nota. Deze nota werd door de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken november 
1997 naar de Tweede Kamer gestuurd en beschrijft het beleidsprobleem in termen van so-
ciale bedreiging. Onder sommige, met name jonge etnische groepen doen zich marginali-
seringprocessen voor met het daarmee samenhangende risico van afglijden naar crimineel 
gedrag. Wellicht is er te weinig aandacht geschonken aan negatieve ontwikkelingen bij 
groepen die de aansluiting bij de Nederlandse samenleving dreigen te missen. De beleids-
tekst wijst op het gevaar van stigmatisering van groepen.370 
In de Criem-nota krijgt stigmatisering van de zogenaamde etnische groepen een andere 
invulling dan begin jaren negentig. In paragraaf 10.2 meldde ik dat de Raad voor het 
Jeugdbeleid toen preventieve opvoedingsondersteuning in het kader van de bestrijding 
van jeugdcriminaliteit afwees omdat het stigmatiserend zou werken voor etnische min-

Hoofdstuk 10 Het controleverhaal



Ontheemd ouderschap190

derheden. Ook Junger-Tas wijst op dit effect.371 In de Criem-nota wordt opnieuw aandacht 
besteed aan stigmatisering, nu wordt echter een ander verband gelegd. 

De harde kern van de jeugddelinquenten in de achterstandswijken van de grote 
steden is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de criminaliteit in die wijken. 
De buurtbewoners – onder wie veel mensen uit etnische minderheden – hebben 
het meest te lijden onder dit criminele en overlastgevende gedrag. Omdat relatief 
veel harde kern-daders afkomstig uit de etnische minderheidsgroepen zijn, zorgen 
zij bovendien voor de criminele stigmatisering van de gehele groep waartoe zij 
behoren.372 

Bepaalde etnische minderheden zijn oververtegenwoordigd bij criminele activiteiten en 
daardoor treedt mogelijk een proces van stigmatisering op van alle mensen die tot deze 
etnische groep worden gerekend. Oftewel: ongewenst gedrag door leden van etnische 
minderheidsgroepen stigmatiseert de hele groep. Ook het ingrijpen van de overheid kan 
betekenen dat etnische minderheidsgroepen worden gestigmatiseerd. Dus zowel niet als 
wel ingrijpen door de overheid kan leiden tot stigmatisering van minderheidsgroepen. De 
nota schetst een somber beeld van etnische minderheden als preventief ingrijpen uitblijft: 
onvolkomen integratie kan bij de tweede en derde generatie leiden tot marginalisering, 
waarmee de deelname aan de samenleving vermindert. Met als mogelijk gevolg segrega-
tie, zich afkeren van de samenleving en terugvallen op verouderde normen- en waarde-
patronen en delinquentie. Zo wordt de keuze onderbouwd voor een preventieve aanpak 
ondanks dat dit beleid mogelijk stigmatiserend zou kunnen werken.373 
Ook in de nota Vasthoudend en effectief. Versterking van de aanpak van jeugdcriminaliteit 
staat jeugdcriminaliteit omschreven als ‘een serieuze bedreiging van de maatschappelijke 
orde’. Deze nota verschijnt in 2002, aan het einde van de regeringsperiode van het tweede 
Paarse kabinet, en zet de beleidsontwikkeling rond de bestrijding van de jeugdcriminali-
teit op een rij. 

Door ouders, leerkrachten, winkeliers en anderen wordt het gedrag van een deel 
van de jongeren als onaanvaardbaar ervaren. Dit kan het vertrouwen van burgers 
in de overheid en de rechtsstaat ondermijnen. Een afnemend vertrouwen in de 
overheid vormt een voedingsbodem voor intolerantie, gemakzucht en onverschil-
ligheid ten opzichte van de betrokken jongeren.374 

Kortom, de beschrijving van het beleidsprobleem wordt verder aangescherpt. In het pre-
ventieverhaal en het gelijke kansenverhaal verschoof het beleidsprobleem van een indi-
vidueel probleem naar een sociaal probleem. In het controleverhaal komt daar sociale 
dreiging bij. Angst voor een mogelijke crisis krijgt de boventoon. Jeugdcriminaliteit wordt 
omschreven als een bedreiging voor de mensen die het (mogelijke) slachtoffer zijn van dit 
gedrag. Later, eind jaren negentig, wordt een verband gelegd tussen marginalisering en 
mogelijke segregatie van bepaalde etnische groepen en mogelijk crimineel gedrag door 
deze burgers. En aan het begin van de eenentwintigste eeuw wordt jeugdcriminaliteit ge-
presenteerd als iets dat het vertrouwen van burgers in de overheid en de rechtsstaat kan 
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ondergraven. Deze bedreiging van de sociale orde heeft naar verwachting uiteindelijk ook 
een terugslag op de plegers van jeugdcriminaliteit. Volgens de nota Vasthoudend en effec-
tief zullen deze jongeren, voornamelijk jongens, bij ongewijzigd beleid te maken krijgen 
met een andere bejegening door burgers: intolerantie, gemakzucht en onverschilligheid 
zal hen ten deel vallen.375 

10.3.2 Gezinsfactoren als risico en als beschermende factor 

Het beleidsprobleem van de jeugdcriminaliteit en het mogelijke maatschappelijke verval 
wordt onderbouwd met een oorzakelijke betooglijn. Deze betooglijn bouwt verder op het 
idee dat opvoedpraktijken gepaard gaan met beschermende en risicofactoren. De verschil-
lende rapporten geven diverse invullingen aan de vermeende ontbrekende zorg van de 
ouders. Zo noemt de commissie-Montfrans bijvoorbeeld een stabiele gezin- en opvoe-
dingssituatie als één van de noodzakelijke voorwaarden voor het ontstaan van een binding 
met de samenleving en een gezonde groei naar volwassenheid. Het gebrek aan normbesef 
en aan zelfbeheersing wordt in verband gebracht met crimineel gedrag. De commissie wil 
dan ook meer aandacht voor normbevestigende elementen in de opvoeding.376 
Een gebrekkige socialisatie van de kinderen is volgens Junger-Tas in Jeugd en gezin één van 
de belangrijke oorzaken voor leer- en gedragsproblemen.377 Bovendien is het een voor-
beeld van ontbrekende zorg door ouders. Zij stelt dat hiervoor nog te weinig aandacht 
is. Niet alleen de cognitieve vaardigheden en sociale competenties van de kinderen moe-
ten worden ontwikkeld, ook de noodzakelijke opvoedingsvaardigheden van ouders, aldus 
Junger-Tas. Begeleiding en sturing, toezicht en disciplinering zijn volgens haar essentiële 
onderdelen van een effectieve socialisatie, die voorbereidt op participatie in instituten zo-
als de basisschool en het voortgezet onderwijs. Zij betoogt dat een adequate oudertrai-
ning deze wenselijke vaardigheden gunstig kan beïnvloeden. Voorwaarde is wel dat de 
preventieve programma’s aanzienlijk gestructureerder en sturender zijn dan de bestaande 
voorstellen van de Ministeries van OCW en VWS. Een wenselijk preventief programma 
richt zich op kinderen én ouders, want juist die combinatie bepaalt de effectiviteit van de 
programma’s, aldus Junger-Tas. 
In de beleidsstukken die naar de Tweede Kamer worden gestuurd, is het zogenoemde 
draagkrachtmodel dominant. Dit model is ook aanwezig in het preventieverhaal (zie: 
9.3.2). De nota Vasthoudend en effectief meldt aan het begin van de nieuwe eeuw dat cri-
mineel gedrag een gevolg kan zijn van risicofactoren in de emotionele ontwikkeling, de 
gezinsomstandigheden, de schoolsituatie en de leefbaarheid van buurten. De ontwikke-
ling van gedrag is echter nooit met zekerheid te voorspellen. En niet alle omstandigheden 
zijn beleidsmatig te beïnvloeden. Een cumulatie van risicofactoren vergroot echter de kans 
dat een kind later in de problemen komt, van welke aard dan ook (criminaliteit, gezond-
heid, arbeid). Het tijdig onderkennen en reageren op risicofactoren is dus een algemeen 
maatschappelijk belang.378

De beleidsbrief Organiseren van opvoeding en ontwikkeling van jeugd geeft een extra aan-
vulling op dit model wat betreft de beschermende krachten in gezinnen. Deze beleids-
brief meldt dat het opmerkelijk is dat bij probleemontwikkeling uiteindelijk interne risico-
factoren binnen het gezin zoals opvoedingsonmacht en disfunctionerende gezinsleden 
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vaker de doorslag geven dan externe risicofactoren zoals armoede, buurtkenmerken of 
éénouderschap. Gezinnen waarin sprake is van positieve interactie zijn beter in staat om 
hun leden te beschermen tegen negatieve externe factoren. Dit onderstreept voor de over-
heid het belang van een ondersteunende, op de interactie tussen ouders en jeugd gerichte 
aanpak.379 
Eén van de risicofactoren die in de beleidsstukken regelmatig wordt genoemd, houdt ver-
band met etniciteit en een al dan niet geslaagde migratie. In de cijfers over jeugdcrimina-
liteit zijn jongeren uit bepaalde etnische groepen oververtegenwoordigd. De Criem-nota 
zoekt verklaringen voor dit verschijnsel. In dit rapport wordt nadrukkelijk een poging 
gedaan om criminaliteit los te koppelen van etniciteit. Niet elk lid van dezelfde etnische 
minderheidsgroep blijkt evengoed te kunnen integreren. Daarnaast blijkt voor sommige 
minderheidsgroepen de integratie gemakkelijker te verlopen dan voor andere. De verkla-
ring voor crimineel gedrag wordt gevonden in een falende culturele integratie: bepaalde 
etnische groepen hebben naast een lage sociaal-maatschappelijke positie ook een afwij-
kende sociaal-culturele achtergrond. Dit bemoeilijkt de sociaal-culturele integratie van de 
migranten binnen de Nederlandse samenleving. Normen- en waardepatronen, passend 
bij de sociaal-culturele situatie in het moederland, bijvoorbeeld met betrekking tot de 
opvoeding van kinderen, zijn niet altijd adequaat in de Nederlandse samenleving, aldus de 
Criem-nota.380 Dit alles leidt ertoe dat kinderen met een taalachterstand én op latere leef-
tijd aan de basisschool beginnen én daarmee laat of onvoldoende in aanraking komen met 
het normen- en waardepatroon in de Nederlandse samenleving. Deze (ontwikkelings)-
achterstand wordt niet meer ingelopen en heeft tot gevolg dat de kinderen hun schoolcar-
rière vroegtijdig beëindigen.381 
Migratie versterkt de niet altijd adequate normen- en waardepatronen, zo luidt de diag-
nose. Hierbij kunnen volgens de Criem-nota vier factoren worden onderscheiden. De eer-
ste factor is de afstand tussen de Nederlandse cultuur en die in het geboorteland. Hoe 
groter de culturele afstand des te moeilijker is deze te overbruggen.382 De Nederlandse 
samenleving wordt in de nota beschreven als één die veel toelaat en zich flexibel opstelt 
ten aanzien van de vrijheden van haar burgers met als (enige) begrenzing dat andermans 
vrijheid en verantwoordelijkheid niet mogen worden geschaad.383 Ten tweede wordt het 
al dan niet kunnen overbruggen van de culturele verschillen in verband gebracht met de 
wens of de neiging tot integratie. Als een migrant de migratie als definitief ziet en als de 
wens tot terugkeer gering is, dan is de neiging tot integratie groter.384 Ten derde wordt 
gesteld dat de migratie negatieve effecten heeft op de effectiviteit van controlemechanis-
men in de eigen cultuur. Zo ondermijnde het werken als ‘gastarbeider’ in Nederland de 
sterke gezagspositie van de vader in het gezin, omdat hij lange tijd afwezig was in het 
gezinsleven.385 Na de gezinshereniging ontbreekt in Nederland de sociale controle van de 
structuren in het land van herkomst. Met als gevolg dat migrantenkinderen worden ge-
confronteerd met een inconsistent opvoedingspatroon en onduidelijkheid, waardoor zij 
veelal over te weinig zelfkennis, zelfcontrole en zelfvertrouwen beschikken.386 Ten vierde 
zijn migrantenouders onbekend met de eis van actieve ouderbetrokkenheid in het Neder-
landse onderwijssysteem. Ouders kunnen door onbekendheid met het onderwijssysteem 
moeizaam invulling geven aan deze wenselijke ouderbetrokkenheid. Deze vier factoren 
zorgen ervoor dat deze jongeren worden geconfronteerd met het zo genoemde ‘dilemma 
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van de dubbele emancipatie’.387 Zij moeten zich net als autochtone jongeren ontwikkelen 
tot zelfstandige en mondige volwassenen. Daarnaast moeten zij zich ook een plaats zien 
te verwerven als lid van een minderheidsgroep in de Nederlandse samenleving, aldus de 
Criem-nota.388

De hierboven gepresenteerde fragmenten uit verschillende beleidsteksten bevatten een 
oorzakelijke betooglijn waarin ideeën over draagkracht en draaglast een belangrijke rol 
spelen. Het basisidee van deze betooglijn is dat een opeenstapeling van risicofactoren kan 
leiden tot overbelaste ouders die hun kinderen niet (meer) goed kunnen opvoeden. Ech-
ter, niet alle ouders raken overbelast als zij hiermee te maken krijgen. Want er zijn ook 
beschermende factoren die hun draagkracht groter kunnen maken. In dit analysemodel 
wordt ontkend dat problemen één oorzaak zouden hebben, er zijn vele risicofactoren aan-
wijsbaar in het kind, in de ouder en in de omgeving. In de beleidsteksten wordt uitein-
delijk één beschermingsfactor naar voren geschoven in de oorzakelijke betooglijn. Dit is 
de positieve interactie tussen ouder en kind, die wordt gezien als een belangrijke bescher-
mende factor voor het kind. Deze beschermende factor wordt vertaald naar een oplossing. 
Het beleid biedt een op de interactie van ouders en jeugd gerichte aanpak voor gezinnen 
met een opeenstapeling van risicofactoren. 

10.3.3 Wijkgericht werken of ouders benaderen na regelovertreding

Het vaststellen van de doelgroep is volgens Naar een solide basis niet eenvoudig. Deze be-
leidsbrief stelt dat het alleen achteraf mogelijk is om een oorzakelijk verband tussen risico-
factoren en bepaald gedrag vast te stellen. Oftewel, de risicofactoren op zich hebben geen 
voorspellende waarde.389 Daarnaast geldt dat beleid dat jeugdcriminaliteit wil voorkomen 
snel stigmatiserend werkt. De Criem-nota en Junger-Tas wijzen hierop.390 Binnen de be-
leidsteksten worden twee verschillende oplossingen aangedragen voor beide problemen: 
wijkgericht werken en ouders benaderen na de regelovertreding van jeugdigen.
Junger-Tas is voorstander van wijkgericht werken.391 Zij stelt dat terughoudendheid gebo-
den is bij de selectie van individuen met risicofactoren. Zij prefereert een groepsgerichte 
benadering. Daarbij moet volgens haar criminaliteitspreventie niet de aanleiding zijn voor 
het bieden van opvoedingsondersteuning, maar een betere toekomst voor het kind. Daar-
naast vindt zij het belangrijk de ouders te betrekken bij opvoedingsondersteuning. Deel-
name moet sociaal wenselijk zijn in plaats van stigmatiserend. De overheid neemt haar 
idee over en kiest in de beleidsbrief Naar een solide basis voor het ontwikkelen van een 
wijkgerichte benadering, met name in achterstandswijken. ‘Hoewel opvoedingsproblemen 
en achterstanden zich niet alleen in achterstandswijken voordoen, is de concentratie van 
probleemsituaties daar zo sterk dat wij het beleid specifiek op die wijken willen richten. 
Preventiebeleid kan daar de grootste effecten hebben.’392 Het ministerie ontwikkelt onder 
meer de projecten Communities that Care, Heel de buurt en 0 + 0 = 0 2 .
Ouders benaderen na de regelovertreding van jeugdigen is de tweede manier om gezinnen 
te selecteren voor opvoedingsondersteuning. Zo kan ook het probleem van causaliteit en 
stigmatisering worden opgelost. Deze werkwijze wordt als volgt gelegitimeerd: 
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gezinsfactoren, zo blijkt uit onderzoek, spelen een belangrijke rol bij het al dan niet 
ontstaan van strafbaar gedrag bij jeugdigen. Om strafbaar gedrag te voorkomen zal 
daarom niet alleen aandacht moeten worden besteed aan de jeugdige regelovertre-
ders zelf, maar ook aan zijn ouders en aan zijn opvoeding.393 

In de beleidstekst wordt gesteld dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoe-
ding en gezonde ontwikkeling van hun kinderen. De overheid heeft slechts in geval van 
ernstige bedreiging van de ontwikkeling van het kind een beschermende rol. Uit onder-
zoek blijkt echter dat vroegtijdig, snel en consequent ingrijpen belangrijke ingrediënten 
zijn voor een effectieve reactie op strafrechtelijk relevant gedrag van kinderen. Afwachten 
tot het moment dat het kind ernstig bedreigd wordt in zijn ontwikkeling, wordt beschre-
ven als contraproductief.394 
In deze tekstfragmenten is de oorzakelijke betooglijn begrensd. Jeugdcriminaliteit blijft 
het beleidsprobleem, maar de betooglijn beperkt zich tot gezinsfactoren die invloed heb-
ben op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Ouders worden als belangrijke factor 
gezien om het criminele gedrag van hun kind te kunnen ombuigen. De notitie Preventie 
en bestrijding jeugdcriminaliteit meldt dat gezocht wordt naar mogelijkheden om eventu-
ele risicofactoren te signaleren in die gezinnen waarvan een kind met politie of justitie in 
aanraking komt en hen zonodig niet-vrijblijvende opvoedingsondersteuning te bieden.395 
Kortom, de oorzakelijke betooglijn is omgeven met onzekerheid, de ontwikkeling van toe-
komstig gedrag is immers nooit met zekerheid te voorspellen. Eén manier om met deze 
onzekerheid om te gaan is te kiezen voor wijkgericht werken. Opvoedingsondersteuning 
wordt aangeboden in die wijken waarin risicofactoren veelvuldig aanwezig zijn. Gezinnen 
kunnen ook nog op een andere manier geselecteerd worden voor een aanbod van opvoe-
dingsondersteuning. Ouders kunnen worden benaderd na de regelovertreding van hun 
kind en eventueel niet-vrijblijvende of verplichte opvoedingsondersteuning krijgen aan-
geboden. Zo wordt geprobeerd verdere regelovertreding van de jongeren te voorkomen. 

10.3.4 Nietvrijblijvende vraaggerichte opvoedingsondersteuning 

Het aanbod van niet-vrijblijvende opvoedingsondersteuning betekent een trendbreuk 
in het beleidsdebat. Tot nu toe is het aanbod van opvoedingsondersteuning gebaseerd 
op een norm van vrijwilligheid. Niet-vrijblijvende opvoeding lijkt haaks te staan op het 
idee dat opvoedingsondersteuning een antwoord zou moeten zijn op vragen van ouders. 
Hieronder laat ik zien dat het idee van vraaggericht werken niet wordt losgelaten in het 
controleverhaal. 
Justitie wil ouders van kinderen die door de politie zijn aangehouden bij strafbare feiten 
consequent betrekken bij de reactie die volgt op het strafbare gedrag van hun kind.396 ‘Er 
zijn ouders die ondersteuning bij de opvoeding goed kunnen gebruiken, maar daar niet 
vrijwillig een beroep op doen’, aldus Vasthoudend en effectief. Enige drang wordt als ge-
wenst gezien. Een goed moment daarvoor is, volgens de notitie, direct nadat het kind na 
een overtreding in contact is gekomen met de politie. Dit moment wordt beschreven als 
een crisis in de gezinssituatie waarbij de behoefte aan informatie en ondersteuning vaak 
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groot is. ‘Vanuit de gedachte van vraaggericht werken is het moment van politiecontact 
een zeer geschikt moment om een ondersteuningsaanbod te doen.’397 
In dit tekstfragment wordt duidelijk dat in het controleverhaal geen afstand wordt gedaan 
van de norm van vraaggericht werken. Contact met de politie wordt beschreven als een 
crisismoment dat vragen bij de ouder oproept. In dit tekstfragment is een educatieve ver-
onderstelling zichtbaar: er wordt verondersteld dat ouders door opvoedingsondersteuning 
hun opvoedkundige vaardigheden kunnen uitbreiden. Vasthoudend en effectief meldt dat 
het kabinet een project Justitieketen en opvoedingsondersteuning heeft gestart. Voorgesteld 
wordt om in twee pilots na elk politiecontact een gesprek met de jongere en zijn of haar 
ouders te hebben, zonodig gevolgd door een screening en bespreking in het casusoverleg. 
In dit project wordt het politiecontact met de jongeren benut als ‘vindplaats’. Zo creëert 
het ministerie een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheid. In het controleverhaal krij-
gen de medewerkers van de politie een rol in de doorverwijzing van ouders naar cursussen 
opvoedingsondersteuning of jeugdzorg. 
Het Ministerie van Justitie ziet drie manieren waarop opvoedingsondersteuning kan wor-
den ingezet.398 Er is een vrijwillig aanbod, een drang- en een dwangvariant. Bij het vrij-
willige aanbod kunnen ouders zonder juridische consequenties het aanbod weigeren. Bij 
de drangvariant is er een zogenoemd ‘outreachend’ aanbod, waarbij politie, justitie en 
hulpverlenersinstanties ouders actief benaderen. In een gesprek wordt naar hun behoeften 
gekeken en wordt aangedrongen op het aanvaarden van het ondersteuningsaanbod. De 
acceptatie is vrijwillig, er zijn geen juridische consequenties verbonden aan een afwijzing 
van het aanbod. Het kan wel leiden tot een herhaald huisbezoek om de situatie nogmaals 
te bespreken of de waarschuwing dat bij een volgend politiecontact een melding wordt 
gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming. De dwangvariant heeft wel juridische 
gevolgen, daarbij wordt bij de kinderrechter een civiele kinderbeschermingsmaatregel 
aangevraagd. 
Als oplossing worden in het kader van het plan-van-aanpak Justitie-keten en opvoedings-
ondersteuning uiteindelijk twee trajecten gepresenteerd. Het eerste traject is erop gericht 
de betrokkenheid van ouders bij de afhandeling van het eerste strafrechtelijke gedrag van 
kinderen te vergroten. In het tweede traject wordt een eventuele aanpassing van het civiele 
maatregelpakket met lichtere maatregelen tot ondersteuning bij de opvoeding nader be-
keken.399 Oftewel er wordt gekeken of de kinderrechter naast de mogelijkheden van ont-
heffing en ontzegging van de ouderlijke macht, nog andere wettelijke mogelijkheden zou 
moeten hebben om ingrepen in de opvoedpraktijk mogelijk te maken. 

10.4 Praktijk van verantwoordelijkheid

In het controleverhaal verandert de rol van de overheid: het bevat een pleidooi voor meer 
dwingende betrokkenheid van de overheid bij de ontwikkeling van (jonge) kinderen. In 
het gelijke kansenverhaal en het preventieverhaal is de overheid grotendeels beschermend. 
In het controleverhaal wil de overheid met name de mogelijke toekomstige bedreiging 
van de samenleving voorkomen. Voor het eerst in het beleidsdebat is er sprake van een 
mogelijk dwingende overheid. Deze veranderende rol moet worden onderbouwd en ge-
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rechtvaardigd. Door de praktijk van verantwoordelijkheid van het controleverhaal te re-
construeren, onderzoek ik de verantwoording van deze betrokkenheid. 

10.4.1 Grootbrengen tot rechtgeaard burgerschap is belangrijk

In het bovenstaande beleidsverhaal wordt een ideale samenleving geschetst waarin zo wei-
nig mogelijk, of liever nog, helemaal geen criminaliteit voorkomt. In deze maatschappij is 
iedere burger een rechtgeaarde burger. In het controleverhaal wordt het wenselijk burger-
schap, zoals dat naar voren kwam in het gelijke kansenverhaal en het preventieverhaal, 
uitgebreid met de norm van rechtgeaardheid. De wenselijke burger vindt dus niet alleen 
voldoening in zijn schoolopleiding die wordt afgerond met het behalen van een diploma. 
Naast het diploma heeft de burger genoeg capaciteiten om goed te functioneren op een re-
guliere werkplek waarmee hij of zij in het eigen onderhoud kan voorzien. Tevens maakt de 
burger geen aanspraak op sociale voorzieningen en zorgverlening. Bovendien voldoet de 
wenselijke burger aan de eis van rechtgeaardheid. Die wordt vertaald naar ouderschap en 
een wenselijke opvoeding. Idealiter voedt de rechtgeaarde ouder zijn eigen kind evenzeer 
op tot de wenselijk geachte rechtgeaarde burger. Mocht dit kind toch in aanraking komen 
met de politie of justitie dan wordt er, indien nodig, niet-vrijblijvende opvoedingsonder-
steuning aangeboden. Ouders worden benaderd als hun kind contact heeft met politie of 
justitie. De overheid spreekt ouders in deze contacten aan op hun verantwoordelijkheid 
voor het gedrag van hun kinderen. Daarnaast kunnen ‘ouders worden gevonden die be-
hoefte hebben aan ondersteuning bij het effectief realiseren van hun opvoedingsverant-
woordelijkheid’.400 

10.4.2 Effectieve zorgverlening is waardevol 

In het controleverhaal hoeft het aanbod van opvoedingsondersteuning niet langer geba-
seerd te zijn op vrijwillige acceptatie. Hiermee komt de grens tussen openbaar en privé 
in het centrum van de belangstelling te staan. In deze discussie fungeert het normatieve 
drieluik bestaande uit de opvoedingsvrijheid, het belang van de samenleving en het be-
lang van het kind, dat ik traceer in Maatschappelijke positie en de functie van het gezin (zie: 
6.4.2). In deze beleidsbrief was de ideale overheid een overheid die terughoudend was ten 
opzichte van de privésfeer. 
Deze terughoudendheid wordt expliciet benoemd in de eerste notitie van het tweede Paar-
se kabinet over niet-vrijblijvende opvoedingsondersteuning. De overheid heeft volgens 
deze notitie van oudsher een taak te vervullen via algemene voorzieningen van zorg, on-
derwijs en welzijn. Zij creëert voorwaarden om de opvoeding in het gezin zo voorspoedig 
mogelijk te laten verlopen. 

De overheid is echter terughoudend bij het inhoudelijk richting geven aan het op-
voedingsproces. Slechts indien evident sprake is van serieuze tekortkomingen in 
de opvoeding (ernstige bedreiging van de ontwikkeling van het kind) acht de over-
heid zich – via een uitspraak van de kinderrechter – gerechtigd in te grijpen in de 
opvoedingssituatie.401 
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Voor het eerst staat in een beleidstekst expliciet vermeld dat de overheid terughoudend is 
bij beïnvloeding van de inhoud van het opvoedingsproces. In geen van de andere Kamer-
stukken is dit zo specifiek benoemd. Het is echter wel een belangrijk normatief uitgangs-
punt dat gevolgen heeft voor wat wel of niet gezegd kan worden in het debat. En blijkbaar 
is het standpunt zo vanzelfsprekend in het beleidsdebat over opvoedingsondersteuning 
dat het pas ter sprake wordt gebracht wanneer de grens tussen openbaar en privé expliciet 
ter discussie staat. In paragraaf 10.4.3 kom ik hierop terug.
De wenselijke terughoudendheid wordt pas verbroken als in gezinspraktijken kinderen 
worden bedreigd in hun ontwikkeling. In Naar een solide basis wordt de ‘indringende 
vraag naar de mate waarin een ondersteuningsaanbod in vrijwilligheid kan worden aan-
vaard of afgewezen’ gesteld.402 Voor het eerst is er sprake van mogelijke drang of dwang. 
Wat wordt nu verstaan onder drang en dwang? 
Bij drang ‘vormt de mogelijke consequentie van het beëindigen van de vrijwillige hulp-
verlening, namelijk de inschakeling van de justitiële hulpverlening een argument bij het 
overtuigen van zowel de jeugdige als de ouders van vrijwillige medewerking aan het hulp-
verlenersplan’.403 Met andere woorden: bij drang krijgen de ouders een keuze voorgelegd. 
Of zij kiezen voor ‘vrijwillige’ medewerking aan het hulpverlenersplan of zij worden ge-
confronteerd met een verwijzing naar de Raad voor de Kinderbescherming waarmee de 
deur wordt geopend naar dwang. 
Van dwang is sprake bij civiele kinderbeschermingsmaatregelen, dus door tussenkomst 
van de kinderrechter.404 Hierbij gaat het om de zogenoemde ondertoezichtstelling van 
kinderen en maatregelen die kunnen leiden tot de ontheffing of ontzetting uit het ouder-
lijk gezag.405 Ook zou dwang mogelijk kunnen zijn via het strafrecht. Deze beleidsoptie 
wordt overwogen door het tweede Paarse kabinet, maar is om drie redenen afgewezen. 
Ten eerste omdat vervolging van ouders voor crimineel gedrag van hun kind zich slecht 
verdraagt met het strafrechtelijke uitgangspunt van de individuele schuld. Ten tweede mag 
de verhouding tussen ouders en kinderen niet worden gecriminaliseerd. Ten slotte is de 
effectiviteit van een strafrechtelijke interventie vooralsnog niet bewezen. Strafrechtelijke 
veroordelingen drijven de relatie tussen betrokkenen onderling en die met de betrokken 
instanties te zeer op de spits. De veronderstelling dat ouders betere opvoeders worden 
door hen te straffen, wordt onjuist bevonden.406 
In het bovenstaande tekstfragment speelt effectiviteit van een maatregel een belangrijke rol. 
Dit argument komt ook naar voren in de nadere uitwerking van de drang- en dwangdis-
cussie in de twee regeringsnotities Niet-vrijblijvende vormen van opvoedingsondersteuning 
(nr. 1 en nr. 3).407 De eerste notitie meldt dat het aanbod van VWS volledig gebaseerd is op 
vrijwilligheid en geen verplichtingen of sanctiemogelijkheden kent.408 Bij de bespreking 
van het preventieverhaal is naar voren gekomen dat vrijwilligheid als belangrijk wordt ge-
zien omdat dat effectief wordt geacht (9.4.3). Het tweede Paarse kabinet kiest echter voor 
de ontwikkeling van een niet-vrijblijvend aanbod van ondersteuning bij de opvoeding. 
In het controleverhaal wordt niet vrijwilligheid maar de motivatie van de ouders maat-
gevend. ‘De motivatie van ouders is een belangrijke succesfactor voor de effectiviteit van 
de geboden ondersteuning.’409 Oftewel, vrijwilligheid is volgens het kabinet geen absolute 
voorwaarde voor gemotiveerde ouders. Blijkbaar kunnen ouders ook onder drang of zelfs 
dwang gemotiveerd worden waardoor het zorgaanbod wint aan effectiviteit. 
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Samengevat: in diverse beleidsstukken worden verschillende argumenten gegeven voor 
de ontwikkeling van de zogenoemde drang- en dwangvarianten van opvoedingsonder-
steuning. Bij de afweging van deze voorstellen spelen de relatie tussen overheid en ouders, 
tussen ouders en zorginstellingen en ouders en kinderen een rol. Belangrijke voorwaarde 
is dat drang of dwang deze verschillende relaties niet al te veel verstoren. Het behoud van 
of het laten ontstaan van een werkbare situatie tussen ouders en zorginstellingen is een es-
sentiële conditie bij niet-vrijblijvende opvoedingsondersteuning. Een werkbare situatie en 
gemotiveerde ouders betekenen dat de effectiviteit van de zorgverlening wordt vergroot. 
De overheid mag in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden wel ingrijpen in 
de opvoedpraktijken van gezinnen. De belangrijkste voorwaarde daarbij is een effectieve 
zorgverlening. Daarom wijs ik effectieve zorgverlening aan als de centrale waarde in het 
controleverhaal.

10.4.3 Internationale verdragen en rechtsbeginselen bepalen de grens 
van het handelen

De eerste notitie Niet-vrijblijvende vormen van opvoedingsondersteuning verfijnt het nor-
matieve drieluik bestaande uit de opvoedingsvrijheid, het belang van de samenleving en 
het belang van het kind (zie: 6.4.2). ‘Een cruciale vraag is welke belangen en rechten van 
het kind een overheidsinmenging in de ouderlijke verzorging- en opvoedingsautonomie 
kunnen rechtvaardigen en aan welke voorwaarden een dergelijke overheidsinmenging 
moet voldoen.’410 De nadere invulling van het normatieve drieluik gebeurt aan de hand 
van internationale verdragen, nationale wetten en algemene rechtsbeginselen van het be-
stuursrecht. 
Opvoedpraktijken worden door internationale verdragen beschermd tegen overmatig 
overheidsingrijpen. Zo legt onder meer artikel 3, tweede lid van het Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind de overheid de verplichting op het kind te verzekeren van bescher-
ming en zorg die het nodig heeft voor zijn of haar welzijn, daarbij rekening houdend met 
de rechten (en de plichten) van ouders en het kind. 
Ook wordt artikel 8 aangehaald van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rech-
ten van de Mens en Fundamentele Vrijheden dat het recht beschrijft op eerbiediging van 
privé-, familie- en gezinsleven.411 In artikel 8 staat ten eerste vermeld dat ‘een ieder recht 
heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn cor-
respondentie’. Ten tweede is 

geen inmenging van enig openbaar gezag toegestaan in de uitoefening van dit 
recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving 
noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid 
of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en 
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.412 

Ingrijpen in gezinspraktijken is echter geoorloofd onder vier voorwaarden. De voorwaar-
den in de notitie Niet-vrijblijvende vormen van opvoedingsondersteuning komen overeen 
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met algemene rechtsbeginselen. Zo is de eerste voorwaarde dat overheidsinterventie een 
wettelijke basis moet hebben. Dit betekent, volgens de notitie, dat de kinderbeschermings-
maatregel niet alleen in de wet dient te zijn opgenomen, maar ook voldoende concreet 
moet zijn omschreven. Ten tweede behoort een interventie een legitiem doel te dienen 
en daaronder valt onder meer de bescherming van de lichamelijke of geestelijke gezond-
heid van het kind. Ten derde moet de inmenging van de overheid evenredig zijn aan het 
wenselijke doel. Dit betekent onder meer dat de overheid niet dieper mag ingrijpen in de 
‘ouderlijke opvoeding- en verzorgingsautonomie’ dan noodzakelijk is om het beoogde 
doel te bereiken. Ten vierde dient de interventie effectief te zijn. In de vorige paragraaf 
betoogde ik dat effectieve zorgverlening de belangrijkste waarde is in het controleverhaal. 
Verder stelt de notitie als aanvulling dat de overheidsinterventie ook een positief effect 
heeft op de verdere ontwikkeling van het kind. 413

Overheidsingrijpen is legitiem in bepaalde situaties: als interventies maatschappelijk 
noodzakelijk zijn.414 Wat maatschappelijk noodzakelijk is, wordt niet benoemd in de noti-
tie. Maar artikel 8 van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en Fundamentele Vrijheden noemt bij maatschappelijk noodzakelijk: het belang van de 
nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het 
voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid 
of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 
In de beleidsnotitie Niet-vrijblijvende vormen van opvoedingsondersteuning wordt ver-
helderd dat gezinspraktijken worden beschermd tegen ingrijpende betrokkenheid van 
de overheid. Terughoudendheid wordt wenselijk geacht. Toch is betrokkenheid in maat-
schappelijk noodzakelijke situaties soms legitiem. In het controleverhaal wordt preventie 
van jeugdcriminaliteit gepresenteerd als zo’n maatschappelijk noodzakelijke situatie. De 
overheidsbetrokkenheid moet verder voldoen aan vier voorwaarden van algemene rechts-
beginselen. Effectieve zorg is één van die voorwaarden. 

10.4.4 Identiteit en handelingsmogelijkheden: gebrek aan  
opvoedkundige vaardigheden

In de beleidsteksten komt een bepaald beeld van kinderen, ouders, derden en overheid 
naar voren. Zo zijn jongeren niet de directe doelgroep, dat zijn de ouders. In het contro-
leverhaal komen ouders duidelijker in beeld dan in het preventieverhaal en het gelijke 
kansenverhaal. Het ontbreken van opvoedkundige vaardigheden wordt omschreven als de 
oorzaak én de sleutel tot de oplossing van het beleidsprobleem. Derden, zoals politie, krij-
gen een belangrijke oordelende rol en moeten onder meer ouders motiveren de wenselijk 
geachte ondersteuning te accepteren. De overheid diagnosticeert het probleem en zoekt 
naar een wenselijke oplossing. 

Kinderen/jongeren
Jongeren of kinderen zijn indirect de doelgroep in het controleverhaal. Zij moeten onder 
controle worden gehouden want hun gedrag vormt een mogelijke bedreiging voor de sa-
menleving. De situatie van sommige jongeren wordt gekenmerkt door de aanwezigheid 
van overbelaste ouders met onvoldoende opvoedkundige vaardigheden waardoor zij hun 
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opvoedkundige verantwoordelijkheid niet volgens verwachtingen van de overheid kun-
nen uitoefenen. Het tekort aan opvoedkundige vaardigheden zou tot gevolg kunnen heb-
ben dat hun kinderen crimineel gedrag gaan vertonen en daarin mogelijk ook volharden. 
In de beleidsstukken krijgt het criminele gedrag van jongeren een specifieke interpretatie. 
Zo maakt de beleidsnotitie Preventie en bestrijding jeugdcriminaliteit een onderscheid tus-
sen ‘gewone’ jeugdcriminaliteit en ‘signaalgedrag’. Gewone criminaliteit hangt samen ‘met 
het proces van opgroeien’. Het is tijdelijk want het betreft het uitproberen van grensver-
leggend gedrag. Signaalgedrag daarentegen komt voort uit ‘een achterliggend probleem 
in de leefsituatie van een jongere’. Jongeren zouden onvrede hebben met hun leefsituatie. 
Crimineel gedrag wordt omschreven als een uiting van hun onvrede of onmacht om hun 
situatie te veranderen. ‘Het is zaak dat de risicojongeren die dit zogenoemde signaalgedrag 
vertonen, bereikt worden en dat hun problemen aangepakt worden om hiermee te voor-
komen dat zij een criminele carrière ontwikkelen.’415 
In het controleverhaal wordt vanuit het perspectief van de samenleving het criminele ge-
drag van jongeren beschreven als een mogelijke bedreiging. Crimineel gedrag kan onder-
deel zijn van een normale grensverleggende ontwikkeling, maar wordt ook beschreven 
als een signaal. In dat laatste geval wordt jeugdcriminaliteit opgevat als een uiting van 
ontevredenheid en onmacht. Dit signaal wordt echter vooral in verband gebracht met 
onvrede over ouders en niet met andere maatschappelijke omstandigheden. De wenselijke 
toekomstige burger die het kind later zou kunnen worden, is volgens het controleverhaal 
een burger die participeert in de samenleving via scholing en de arbeidsmarkt en die geen 
criminele carrière ontwikkelt. 

Ouders
Ouders krijgen de verantwoordelijkheid toegekend voor de opvoeding en een gezonde 
ontwikkeling van kinderen. Criminaliteit van hun kinderen wordt, als het signaalgedrag 
betreft, gezien als voorbode van een mogelijke ongewenste ontwikkeling. Dit signaal-
gedrag betekent dat ouders moeten worden bijgestuurd. De ouders van jongeren die in 
aanraking zijn geweest met de politie worden ingedeeld in vier categorieën. De eerste 
groep zijn ouders die geen ondersteuning nodig hebben bij het voorkomen van (herha-
ling van) strafbaar gedrag door hun kind. Politie en justitie spreken hun nadrukkelijk op 
hun eigen opvoedingsverantwoordelijkheid aan. De tweede groep zijn ouders die door 
opvoedingsondersteuning voldoende pedagogische handreikingen krijgen en zo kunnen 
voldoen aan de hun toegekende verantwoordelijkheid. De derde groep betreft ouders die 
zelf geen hulpvraag kunnen formuleren of nog niet voldoende gemotiveerd zijn om zelf 
actief ondersteuning te zoeken, maar er wel bij gebaat zouden zijn. Deze ouders dienen 
gemotiveerd te worden om opvoedingsondersteuning of hulpverlening te aanvaarden. De 
vierde groep zijn ouders die ongemotiveerd zijn en/of niet voldoende gebaat zijn bij (al-
leen) opvoedingsondersteuning, maar voor wie hulpverlening noodzakelijk is.416

In paragraaf 10.3.4 kwam naar voren dat justitie opvoedingsondersteuning op drie ma-
nieren kan inzetten: een vrijwillig aanbod, een drang- en een dwangvariant. Ouders kun-
nen worden geconfronteerd met drie verschillende vormen van publieke zorg en heb-
ben daarbij verschillende mogelijkheden tot handelen. Zo staat bij de vrijwillige, of liever 
gezegd vrijblijvende, publieke zorg de vraag van ouders centraal. Het initiatief voor de 
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opvoedingsondersteuning komt bij ouders vandaan. In de tweede vorm, de drangvariant, 
komt het initiatief tot zorgverlening van zorginstellingen of politie. Zij diagnosticeren 
een probleem – beginnende jeugdcriminaliteit van de kinderen die verband houdt met 
opvoedkundig falen – en stellen dat specifieke publieke zorg wenselijk is als reactie daarop. 
Ouders zouden mogelijk vragen kunnen ontwikkelen, omdat zij geconfronteerd worden 
met een crisismoment. Vanuit zorginstellingen wordt aangedrongen op het aanvaarden 
van opvoedingsondersteuning. In de dwangvariant komt wederom het initiatief vanuit de 
zorginstellingen of de politie. Ouders worden nu gedwongen om opvoedingsondersteu-
ning te aanvaarden. De kinderrechter besluit dat er meer hulp nodig is dan alleen niet-
vrijblijvende opvoedingsondersteuning. 
Samengevat: ouders krijgen een belangrijke rol toegeschreven in het controleverhaal. 
Ondanks dat opvoedproblemen gerelateerd kunnen worden aan een cumulatie van ri-
sicofactoren, is het beleid vooral gericht op één factor: de opvoedkundige vaardigheden 
van ouders. Er is sprake van een educatieve verwachting: ouders zouden zich dankzij op-
voedingsondersteuning alsnog kunnen ontwikkelen tot ‘goed genoeg’-opvoeders. Niet alle 
ouders kunnen zich in deze probleembeschrijving vinden. Zij herkennen zich niet in het 
beschreven probleem en ook niet in de aangeboden oplossing. Deze ouders moeten vol-
gens de overheid desnoods met drang of dwang worden ondersteund bij het uitoefenen 
van de hun toegekende verantwoordelijkheid. Dwang of drang zou ouders kunnen moti-
veren tot het accepteren van de noodzakelijk geachte zorg. 

Derden
In het controleverhaal wordt een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheid geschapen 
voor medewerkers van politie en justitie die mensen doorverwijzen naar de jeugdhulpver-
lening. Zij krijgen de taak te oordelen of ouders kunnen voldoen aan hun opvoedingsver-
antwoordelijkheid: het grootbrengen van hun kinderen tot rechtgeaarde burgers. Daarbij 
moeten ze oordelen over de aard van het criminele gedrag (eenmalig of signaalgedrag), 
over de opvoedkundige capaciteiten van de ouders, over de aanwezigheid van risicofac-
toren en over de bereidheid om hulp te aanvaarden. Het onderzoek Ouders en reacties op 
jeugdcriminaliteit (Hakkert, 1999) toont dat hulpverleners geen eenvoudige taak hebben. 
De gemotiveerde ouders worden meestal wel bereikt, maar dit geldt niet voor de andere 
ouders. Betrokkenheid van ouders is soms contraproductief omdat zij wangedrag niet 
corrigeren en zelfs bagatelliseren. Politie en Haltmedewerkers hebben deze ouders er liever 
niet bij als zij jongeren aanspreken op hun wangedrag. Verder wijzen zowel vertegenwoor-
digers van politie en Halt als de Raad voor de Kinderbescherming er op dat ouders zich 
te beschermend opstellen en hun kind voortdurend de hand boven het hoofd houden. 
Contact zoeken is bij sommige ouders zelfs een hachelijke zaak voor de hulpverlener. In 
extreme gevallen kan een huisbezoek van een raadsmedewerker een risico vormen voor 
diens veiligheid. Bij onwillige ouders zullen de instanties een grotere inspanning moeten 
leveren. Een aparte benadering van bepaalde ouders is het overwegen waard, aldus Hak-
kert (1999, pp. 12-13) Kortom, hulpverleners moeten over veel vaardigheden beschikken 
om inzicht te kunnen krijgen in een mogelijke motivatie van ouders om opvoedings-
ondersteuning te aanvaarden. En die motivatie is nodig, anders is het zorgaanbod niet 
effectief.

Hoofdstuk 10 Het controleverhaal
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Overheid
De overheid staat in het controleverhaal een meer ingrijpende rol van derden in gezins-
praktijken toe. Deze rol is in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden legitiem. 
Deze voorwaarden betreffen de vier algemenen rechtsbeginselen van het bestuursrecht: 
een geoorloofd doel, de noodzakelijkheidseis, de evenredigheidseis en de wettelijke basis. 
Zo moet de overheid onder meer laten zien dat de interventie in het gezin een legitiem 
doel dient. Dit legitieme doel komt in het controleverhaal naar voren in de beschrijving 
van het beleidsprobleem en het daaraan verbonden ideaalbeeld van de maatschappij en 
de wenselijke burger. Jeugdcriminaliteit is onwenselijk en het nastreven van een samen-
leving zonder jeugdcriminaliteit kan als geoorloofd doel dienen. Interventie in de vorm 
van opvoedingsondersteuning wordt in het controleverhaal beschreven als noodzakelijk 
omdat preventief ingrijpen effectiever wordt geacht dan later strafrechtelijk ingrijpen. 
Verder grijpt opvoedingsondersteuning niet dieper in de opvoedingsautonomie van ou-
ders in dan noodzakelijk omdat opvoedingsondersteuning idealiter ouders helpt hun kin-
deren beter op te voeden. Op deze wijze probeert de overheid toekomstig strafrechtelijk 
ingrijpen te voorkomen. Daarmee lijkt ook te worden voldaan aan de evenredigheidseis. 
De wettelijke basis kan worden gevonden in nationale en internationale verdragen. Toch 
is in deze verdragen verplichtende opvoedingsondersteuning kennelijk niet voldoende 
concreet omschreven, want de overheid overweegt aanpassing van de wetgeving om deze 
maatregel wettelijk te verankeren.417

10.4.5 Overheid, politie, justitie en hulpverleners oordelen over  
opvoedpraktijken 

In het controleverhaal laat de overheid haar dienstverlenende rol definitief achter zich. 
Zij oordeelt dat dwingend ingrijpen in sommige gevallen legitiem is. Het Ministerie van 
Justitie ontwikkelt het controleverhaal en maakt daarbij gebruik van elementen uit het 
preventieverhaal en het gelijke kansenverhaal. Jeugdcriminaliteit wordt door de overheid 
beoordeeld als onwenselijk en de nieuwe ontwikkeling van de preventieve opvoedingson-
dersteuning binnen het onderwijsachterstandenbeleid en het jeugdbeleid biedt aankno-
pingspunten om dit probleem te beheersen. 
In het controleverhaal wordt – net als in het gelijke kansenverhaal en het preventieverhaal 
– een onderscheid gemaakt tussen verschillende gezinspraktijken op basis van een oor-
deel over de kwaliteit van het gezinsleven. De overheid oordeelt dat bepaalde ouders een 
risicofactor kunnen vormen voor een gezonde ontwikkeling van hun kinderen. Sommige 
kinderen zouden geen rechtgeaarde burger kunnen worden en een criminele carrière ont-
wikkelen. De wenselijke maatregelen bestaan uit het aanbieden van niet-vrijwillige opvoe-
dingsondersteuning aan de als risicovol bestempelde gezinspraktijken. Bij de afweging van 
verschillende voorstellen voor opvoedingsondersteuning wordt gekeken naar de relatie 
tussen overheid en ouders, ouders en zorginstellingen, en ouders en kinderen. Belangrijke 
voorwaarde voor de opvoedingsondersteuning is dat deze verschillende relaties niet al 
te veel verstoord raken. Er moet wel effectieve zorgverlening mogelijk blijven. In deze 
beoordeling komen ideeën naar voren over een wenselijke samenleving, opvoeding en 
opvoedingsondersteuning.
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Binnen de wenselijke samenleving heeft opvoeding een doel. Fragmenten van een peda-
gogisch discourstype waarin het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen centraal 
staat, zijn toonaangevend in de beleidsteksten. Deze ontwikkeling van kinderen wordt 
door de overheid op een specifieke manier beschreven, als de voorbereiding op het toe-
komstig burgerschap. Scholing en opvoeding hebben tot doel dat het kind zich ontwikkelt 
tot de wenselijk geachte burger. Idealiter moet de opvoedpraktijk bijdragen aan de toe-
komstige samenleving, kinderen moeten opgroeien tot burgers die aan specifieke criteria 
voldoen. Deze criteria blijven in de beleidsteksten impliciet, worden niet bediscussieerd en 
als ‘waarheid’ geponeerd. 
Opvoeding is in het controleverhaal een taak waarin ouders hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid moeten waarmaken. Impliciet is grootbrengen van kinderen een aspect 
van burgerschap. De oorzakelijke betooglijn van het controleverhaal is gebaseerd op de 
verwachting dat ouders hun kinderen grootbrengen tot rechtgeaarde burgers. Het idee 
is dat ouders dit idealiter ook doen als zij doordrongen zijn van deze verantwoordelijk-
heid en ook de juiste opvoedkundige vaardigheden bezitten.418 Ideeën over opvoedend 
burgerschap hebben invloed op de mate van opvoedingsvrijheid van ouders. De overheid 
kan ouders aanspreken op hun opvoedverantwoordelijkheid en hen opvoedingsonder-
steuning aanbieden. 
In het controleverhaal veronderstelt de overheid dat ouders onderwezen kunnen worden 
tot betere opvoeders. Deze educatieve verwachting werkt zij nader uit aan de hand van het 
zogenoemde draagkracht- of levensloopmodel. Het basisidee is dat een opeenstapeling 
van risicofactoren kan leiden tot overbelaste ouders die hun kinderen niet (meer) goed 
kunnen opvoeden. Opvoedvaardigheden worden benoemd als een belangrijke bescher-
mende factor van de kinderen. Opvoedingsondersteuning moet deze beschermende factor 
versterken. Ouders die als opvoeders falen zouden zich dankzij opvoedingsondersteuning 
kunnen ontwikkelen tot meer succesvolle opvoeders. Dit model wordt nog verder onder-
zocht en ontwikkeld. De beleidsteksten melden dan ook dat kennis over risicofactoren en 
beschermende factoren en vooral hun interactie nog ‘allerminst optimaal’ is.419 
De beoordeling van de opvoedpraktijk en de ontwikkeling van opvoedingsondersteuning 
heeft onder meer tot gevolg dat ideeën over een wenselijke opvoedpraktijk van de open-
bare sfeer naar de privésfeer worden overgebracht. Voor deze opvoedingsondersteuning 
geldt dat het, net als het draagkrachtmodel, werk in ontwikkeling is. In de beleidsteksten 
worden de denkbeelden over een wenselijke opvoedpraktijk in globale termen benoemd. 
Opvoedingsondersteuning levert een bijdrage aan ‘cruciale aspecten als een goede com-
municatie en interactie tussen ouder en kind, aan de betrokkenheid van de ouder bij de 
ontwikkeling en schoolloopbaan van hun kind en aan de eigen competentie als opvoe-
der’.420 
De specifieke inhoud van de wenselijke opvoedingsondersteuning wordt niet besproken 
in de beleidsteksten. In het controleverhaal blijft, net als in het preventieverhaal, onduide-
lijk vanuit welke visie ouders worden benaderd door deskundigen. Deskundigen hebben 
bepaalden beelden over ouders en die beïnvloeden de benadering van ouders en ook de 
gepresenteerde oplossingen (I. Bakker, 1993, N. Bakker, 1993, 1995, Mare de, 1994, Wubs, 
2004). In de beleidsteksten blijft onderbelicht welke adviezen ouders krijgen van deskun-
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digen zodat zij beter in staat zouden zijn om hun kinderen op te voeden tot autonome 
rechtgeaarde burgers.
Het controleverhaal toont dat er voorwaarden verbonden zijn aan de ingrijpende rol voor 
de overheid. Eén daarvan is de effectiviteit van het zorgaanbod en dit krijgt grote nadruk 
in het controleverhaal, net als in het preventieverhaal. De effectiviteit van preventief be-
leid wordt in het controleverhaal afgezet tegen de ineffectiviteit van later strafrechtelijk 
ingrijpen. Dat laatste wordt als weinig doeltreffend gezien in het voorkomen van het ont-
wikkelen van een criminele carrière. Na het uitzitten van de straf pakken de jongeren 
hun criminele leefstijl opnieuw op. Het controleverhaal is vooral gebaseerd op de hoop 
dat opvoedingsondersteuning aan ouders een criminele leefstijl van jongeren kan helpen 
voorkomen. Het draagkracht- of levensloopmodel biedt echter geen zekerheid bij het se-
lecteren van ouders die als risicovol kunnen worden bestempeld. 
Deze onzekerheid benadert de overheid op twee manieren. Ten eerste door te kiezen voor 
de zogenoemde wijkgerichte aanpak waarbij niet alleen alle (risico)gezinnen opvoedings-
ondersteuning krijgen aangeboden, maar waarbij ook andere risicofactoren worden be-
invloed. De tweede manier is om bij de vaststelling van strafbaar gedrag ouders te scree-
nen en eventueel onder drang of dwang opvoedingsondersteuning aan te bieden. In het 
laatste geval zoekt de overheid de effectiviteit van de opvoedingsondersteuning niet in 
de inhoud van de wenselijke publieke zorg, maar in de motivatie van de ouders. In het 
controleverhaal blijft echter onduidelijk of de gemotiveerde ouders een effectief zorgaan-
bod krijgen. Bij aanvang van het beleidstraject is niet duidelijk of effectieve zorg mogelijk 
is: dit wordt onderzocht aan de hand van beschikbare literatuur en pilotprojecten. Een 
onderzoek naar de effectiviteit van preventieve interventies gericht op de jeugdigen toont 
dat de onderzoekers (Verdurmen et al., 2003) weinig te spreken zijn over de aandacht voor 
de effectiviteit van de diverse projecten. Zij concluderen dat in Nederland de preventieve 
interventies gericht op jeugdigen slecht in kaart zijn gebracht. Preventieve interventies 
worden zelden onderzocht op hun effectiviteit en als dit wel gebeurt, is dit onderzoek van 
onvoldoende kwaliteit. Verder wijzen zij op een opvallend gebrek aan programmering in 
het onderzoek naar preventieve interventies. Op grond hiervan kan de effectiviteit van de 
in Nederland uitgevoerde preventieve interventies niet worden bepaald, aldus de onder-
zoekers (2003, p. 8). 
In het controleverhaal oordeelt de overheid dat dwingend ingrijpen in sommige geval-
len legitiem is en besteedt deze rol uit aan medewerkers van politie, justitie en het veld 
van de jeugdgezondheidszorg. Zo ontstaat een nieuwe verdeling van verantwoordelijk-
heid. Medewerkers van politie moeten als kinderen crimineel gedrag vertonen de ouders 
benaderen en gezinssituaties beoordelen. Eventueel in samenwerking met medewerkers 
van justitie moeten ze doorverwijzen naar de jeugdgezondheidszorg of de Raad voor de 
Kinderbescherming. Mensen in het werkveld van de opvoedingsondersteuning komen via 
deze doorverwijzing in contact met de ouders van deze kinderen. Deze zorgverleners heb-
ben de taak ouders te motiveren zodat ze hulp zullen accepteren. Idealiter doen ouders 
dit vrijwillig en desnoods kan er enige drang en in de toekomst misschien ook dwang 
gebruikt worden. 
Zorgverleners in het werkveld opvoedingsondersteuning hebben dan ook een complexe 
opdracht. Zij worden vanuit de overheid geconfronteerd met een bepaalde diagnose en 
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een wenselijk zorgaanbod. Tegelijkertijd is in het werkveld opvoedingsondersteuning 
vraaggerichte zorg het adagium geworden. Dit spanningsveld wordt in het controlever-
haal opgelost door de motivatie van ouders centraal te zetten. Bij effectieve zorgverlening 
is niet vrijwilligheid maar de motivatie van de ouders maatgevend. Deze motivatie wordt 
beschreven als vatbaar voor aansturing door zorgverleners en vertegenwoordigers van de 
overheid.
De overheid presenteert in het controleverhaal gezinsopvoeding als oorzaak en oplossing 
van een toekomstig beleidsprobleem, terwijl een discussie over de invulling van een wen-
selijke opvoeding gering is. Idealiter moet de opvoedpraktijk bijdragen aan de toekomstige 
samenleving, kinderen moeten opgroeien tot wenselijke burgers die aan specifieke criteria 
voldoen. Deze ideevorming blijft vooral beperkt tot een impliciete norm over opvoedend 
burgerschap. Deze norm wordt door de overheid gebruikt om een onderscheid te maken 
tussen gezinspraktijken die wel of geen opvoedingsondersteuning nodig zouden hebben. 
Er is echter geen discussie over de norm. Zij kan daardoor als ‘waarheid’ worden aangeno-
men. Ik noem dit een onvolledig beleidsdiscours over opvoedend burgerschap. 

Hoofdstuk 10 Het controleverhaal





207

11 

De wenselijke opvoeding 

Een lacune in het beleidsdebat 

11.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken reconstrueerde ik praktijken van verantwoordelijkheid 
in het beleid aan de hand van vier beleidsverhalen en de beleidsdefinitie over ‘het’ gezin 
die werd gepresenteerd in de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het 
gezin (1996). Zo maak ik de morele beraadslaging over zorg en verantwoordelijkheid die 
tot uitdrukking komt in beleidsteksten over opvoedingsondersteuning zichtbaar. Ouders 
steunen bij het grootbrengen van hun kinderen is in Nederland geaccepteerd, maar in 
welke situaties, waarom en hoe is politiek omstreden. Dit komt onder meer naar voren in 
de vier door mij getraceerde beleidsverhalen. Zij delen de opvattingen dat ouders bij het 
opvoeden van hun kinderen in meer of mindere mate steun zouden moeten krijgen. Elk 
beleidsverhaal presenteert echter een andere reden waarom steun noodzakelijk zou zijn. 
In het ontplooiingsverhaal is het uitgangspunt dat alle ouders opvoedingsvragen hebben. 
Het achterliggende idee is dat ouders zich moeten kunnen ontplooien als opvoeder en in 
andere rollen. Het gelijke kansenverhaal wil kinderen van allochtone en lageropgeleide 
ouders dezelfde ontwikkelingskansen bieden als kinderen met hogeropgeleide ouders. In 
het preventieverhaal ligt de focus op het traceren van overbelaste ouders die mogelijk een 
risico vormen voor de gezonde ontwikkeling van hun kind. Door opvoedingsondersteu-
ning aan te bieden aan deze ouders zouden kinderen later minder of geen gedragsproble-
men ontwikkelen. Het controleverhaal wil verhinderen dat jongeren carrière maken in de 
criminaliteit. Als ouders van wie de kinderen door politie zijn betrapt op grensverleggend, 
crimineel gedrag, te weinig opvoedkundige vaardigheden hebben, moeten zij worden 
ondersteund. Opvoedingsondersteuning moet deze ouders helpen hun kinderen terug te 
brengen op het juiste spoor. 
Mijn analyses waren erop gericht om de discursieve ruimte voor zorgethiek op te sporen 
in het bestaande beleidsdiscours over opvoedingsondersteuning. Volgens Sevenhuijsen 
(1996) hangt deze ruimte af van de manier waarop we zorg leren kennen en van het nor-
matieve kader en de positie van waaruit zorg in beleidsteksten gestalte krijgt. Uitspraken 
over zorg komen naar voren in de definities van ‘het’ gezin, de vier beleidsverhalen en de 
daarmee verbonden praktijken van verantwoordelijkheid. Deze uitspraken over ouders, 
opvoeding en ondersteuning bieden in mindere of meerdere mate aanknopingspunten 
om vanuit een zorgethisch standpunt discussies aan te gaan over de interpretatie van zorg-
behoeften en de wenselijke tegemoetkoming daaraan, de tweede stap in mijn onderzoeks-
methode. De opgespoorde aanknopingspunten worden vanuit zorgethisch perspectief 
geëvalueerd, beoordeeld en aangevuld. Welke argumenten uit de diverse teksten kunnen 
worden uitgewerkt vanuit het perspectief van zorgethiek? Welke onderwerpen blijven on-
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besproken en zouden met behulp van zorgethiek onderwerp kunnen worden van publiek 
debat? Dit zijn de aandachtspunten voor dit hoofdstuk waarin ik de gevonden resultaten 
evalueer. In dit hoofdstuk evalueer ik welke aanknopingspunten de getraceerde ideevorming 
over ouders, opvoeding en ondersteuning biedt voor een open discussie over zorgbehoeften en 
de tegemoetkoming daaraan. 
Met deze evaluatieve onderzoeksvraag wil ik een aanzet tot een discussie geven over de 
interpretatie van zorgbehoeften van ouders, andere opvoeders en kinderen en de tege-
moetkoming daaraan door de overheid in de onderzochte beleidsteksten. Deze evaluatie 
vormt de opstap naar een voorstel tot vernieuwing van het beleidsdiscours en een concre-
tisering daarvan in een innovatief beleidsverhaal in hoofdstuk twaalf. In de voorgaande 
hoofdstukken is onder meer duidelijk geworden dat ministers en parlementariërs in het 
debat over gezinsbeleid ideeën naar voren brachten over een wenselijke opvoeding. In 
de beleidsteksten over opvoedingsondersteuning die de verschillende regeringen naar de 
Tweede Kamer hebben gezonden gebeurt dit slechts sporadisch. De ideevorming over een 
wenselijke opvoeding blijft veelal impliciet. Het wordt eerder wenselijk geacht dat de over-
heid geen inhoudelijke ideeën ontwikkelt over een wenselijke opvoeding. Ik benoemde 
dit als een spanningsveld tussen terughoudendheid en betrokkenheid dat tot uitdrukking 
komt in een lacune in de beleidsverhalen. De overheid wil wel beleid ontwikkelen dat het 
opvoeden ondersteunt maar blijft onhelder over de vraag wat een wenselijke opvoeding 
zou kunnen zijn. 
Deze lacune biedt discursieve ruimte voor open ideevorming en discussie over ouders, 
grootbrengen van kinderen, steun en betrokkenheid van de overheid. In dit hoofdstuk 
ga ik allereerst in op de invulling van terughoudendheid en betrokkenheid. In paragraaf 
11.2 betoog ik dat de huidige interpretatie van terughoudendheid een open debat over 
wenselijk opvoeding belemmert. Tevens toon ik aan dat het grootbrengen van kinderen 
impliciet wordt gezien als een aspect van wenselijk burgerschap. Dit impliciete idee kan 
de opmaat zijn voor open ideevorming over opvoedend burgerschap en betrokkenheid 
van de overheid. Als verdere aanzet tot discussie daarover evalueer ik in paragraaf 11.3 de 
verschillende visies op ouders, opvoeding en ondersteuning die naar voren komen in de 
beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin (1996) en in de vier be-
leidsverhalen. Deze evaluatie mondt uit in een herinterpretatie van impliciet of expliciet 
aanwezige ideeën over ouderschap en opvoeding. Ten slotte concludeer ik dat in de be-
leidsteksten sporen aanwezig zijn van een discours over opvoeding vanuit het perspectief 
van ouders die nader kunnen worden uitgewerkt aan de hand van ideeën van de politiek-
filosofische zorgethiek (11.4). Daarmee geef ik een aanzet tot het uitwerken van wat ik be-
noem als een pedagogisch discourstype waarin opvoeding wordt gezien als een leerproces 
van ouders tot ‘goed genoeg’-opvoeders. Zo geef ik aanzetten om een relationele visie op 
ouderschap en opvoeding nader uit te werken.
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11.2 Grootbrengen van kinderen een impliciet aspect van wenselijk 
burgerschap 

De beleidsbrief en de vier beleidsverhalen die ik in de vorige hoofdstukken analyseerde, zie 
ik als een uiting van het gefragmenteerde Nederlandse gezinsbeleid. Diverse ministeries 
zijn verantwoordelijk voor beleid dat invloed heeft op ouders en hun kinderen. De beleids-
brief probeert eenheid te creëren in dit gefragmenteerde gezinsbeleid. Het eerste Paarse 
kabinet maakt in deze beleidsbrief een onderscheid tussen gezinnen waar het grootbren-
gen van kinderen vanzelfsprekend goed komt en gezinnen die in mindere of meerdere 
mate ondersteuning kunnen gebruiken. De vier beleidsverhalen delen de intentie om het 
opvoeden van kinderen in de privésfeer te verbeteren. Het ontplooiingsverhaal is als enige 
verhaal geformuleerd vanuit het perspectief van ouders: het verlangen van ouders om zich 
te ontplooien tot ‘goed genoeg’-opvoeders staat centraal. In de andere drie verhalen zijn 
jongeren de doelgroep: zij moeten zich ontwikkelen tot wenselijke burgers in de openbare 
sfeer. In het gelijke kansenverhaal is de aandacht gericht op de onderwijskansen van laag-
opgeleide en allochtone jongeren, in het preventieverhaal op de geestelijke gezondheid 
van jongeren en in het controleverhaal op de preventie van (jeugd)criminaliteit. In deze 
drie beleidsverhalen is de focus gericht op toekomstig wenselijk burgerschap van kin-
deren. Zij delen het idee dat kinderen moeten opgroeien tot wenselijke burger, maar elk 
beleidsverhaal impliceert een ander aspect van dit toekomstig burgerschap. In het gelijke 
kansenverhaal is dit werkend burgerschap, in het preventieverhaal gezond en werkend 
burgerschap en in het controleverhaal rechtgeaard burgerschap.
In het eerste aspect, werkend burgerschap, beschikt een kind idealiter bij het starten van 
de onderwijsloopbaan over voldoende taal- en cognitieve vaardigheden om te profiteren 
van het onderwijs. Hij of zij rondt de opleiding af met een diploma en is als volwassene in 
staat om via werk financiële zelfstandigheid te verwerven en zo min mogelijk aanspraken 
te maken op vervangende inkomensvoorzieningen door de overheid. Het tweede aspect is 
gezond burgerschap. Het kind groeit idealiter op tot een lichamelijk en geestelijk gezonde 
burger zodat hij of zij niet belemmerd wordt in het werkend burgerschap en niet teveel 
aanspraak maakt op welzijn- en zorgvoorzieningen. Het derde aspect is rechtgeaard bur-
gerschap. Idealiter vertoont deze burger geen afwijkend gedrag maar houdt hij of zij zich 
aan de wetten zodat de maatschappij zo weinig mogelijk overlast ervaart van deze burger 
en de overheden zo min mogelijk geld uit hoeven te geven aan gevangenissen en reclas-
sering. De kostenpost ten gevolge van criminaliteit moet geminimaliseerd worden en de 
‘gewone’ burger beschermd tegen criminele lastposten. Naast de verschillende aspecten 
van burgerschap delen de drie beleidsverhalen eenzelfde oorzakelijke betooglijn: proble-
men in de toekomst kunnen en moeten via de opvoeding worden voorkomen. 
De beleidsverhalen geven impliciet ook een indicatie van burgerschap van ouders. De 
overheid verwacht van ouders dat ze hun kinderen grootbrengen tot wenselijke burgers. 
Dit gebeurt hoofdzakelijk in de privésfeer. Ouders worden als de eerst verantwoordelij-
ken voor hun kinderen gezien. Ik noem dit opvoedend burgerschap, een vierde aspect 
van burgerschap – naast werkend, gezond en rechtgeaard – dat in de beleidsteksten naar 
voren komt. Deze verwachting ten aanzien van ouders biedt in aanzet discursieve ruimte 
voor een debat over wat een wenselijke opvoeding zou kunnen behelzen. Wat hebben 
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ouders nodig om hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden en welke rollen zou de 
overheid daarbij kunnen vervullen? Zo’n open gedachtewisseling over een wenselijke op-
voeding had onderdeel kunnen zijn van het beleidsdebat over opvoedingsondersteuning. 
Hermanns (1992a, pp. 6-10) verwachtte begin jaren negentig dat de ontwikkeling van 
opvoedingsondersteuning zou leiden tot een open maatschappelijk en politiek debat over 
opvoeding en de zorg voor het jonge kind. In 1992 wees hij op de uniciteit van zo’n debat 
in de Nederlandse situatie waarin de maatschappij weinig investeert in de opvoeding van 
het jonge kind en de inspanningen vooral justitieel of medisch zijn. In zijn oratie gaf hij 
een opsomming van relevante vragen voor zo’n debat. Volgens hem moest er publiekelijk 
gediscussieerd worden over wat het belang van het jonge kind is, hoe diens opvoeding 
eruit moet zien, welke opvoedingsdoelen nagestreefd dienen te worden en welke opvoe-
dingsmethoden de voorkeur hebben. Die vragen blijven in de beleidsbrief Maatschap-
pelijke positie en de functie van het gezin en andere door mij onderzochte beleidsteksten 
grotendeels onbeantwoord. 
Dit zie ik als één van de opvallende verschijnselen van het beleidsdebat opvoedingsonder-
steuning: opvoeding speelt een cruciale rol in de oorzakelijke betooglijnen van de verschil-
lende beleidsverhalen, terwijl ideevorming over wat een wenselijke opvoeding zou kunnen 
behelzen, bescheiden is. Ik benoem dit als een lacune in het beleidsdebat opvoedingson-
dersteuning. Het spanningsveld tussen terughoudendheid en betrokkenheid dat in het 
beleidsdebat besloten ligt, komt tot uiting in deze lacune. Terughoudendheid is het ideaal 
en betrokkenheid wordt bij de meeste gezinnen onnodig of onwenselijk geacht. Veel poli-
tici achten een debat over opvoeding niet wenselijk, zij verwijzen daarbij naar het liberale  
ideaal van zelfbeschikking en zelfverwerkelijking en het idee van waardepluralisme. Po-
litici herkennen ‘het’ gezin snel als normatief gevoelig en wijzen erop dat al te openlijk 
spreken over opvoeding, gezin en gezinsbeleid onwenselijk zou zijn. Dit is onder meer 
naar voren gekomen in het korte debat in het parlement over gezin en gezinsbeleid (zie: 
5.4.2). Ook in de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin is het idee 
dat zo’n debat niet wenselijk is, toonaangevend. Het dominante idee in de beleidsbrief, 
maar ook in het gelijke kansenverhaal, het preventieverhaal en het controleverhaal, is dat 
buitenstaanders beperkte toegang dienen te hebben tot dat wat als privé wordt gezien. In 
paragraaf 6.4.5 betoogde ik dat de diverse discourstypen in de beleidsbrief Maatschappe-
lijke positie en de functie van het gezin bijeen worden gehouden door deze invulling van de 
relatie publiek-privé: zij delen deze discursieve affiniteit. De beleidsbrief valt te plaatsen 
in een liberale visie op staat en samenleving waarbij de overheid alleen voorwaarden mag 
scheppen voor de realisatie van het goede leven, maar zelf geen inhoudelijk idee mag uit-
dragen over de invulling daarvan. 
Het ideaal van terughoudendheid is overigens geen recent verschijnsel, het komt ook tot 
uitdrukking in de geschiedenis van de organisatie van statelijk en politiek leven in Neder-
land: de verzuiling. De overheid mocht, volgens Bussemaker (1998), tijdens de verzuiling 
haar ideeën over wenselijke zorg niet expliciteren. Ideeën van subsidiariteit en soeverei-
niteit binnen de twee confessionele zuilen zorgden ervoor dat iedere zuil een eigen invul-
ling kon geven aan wenselijke publieke zorgverlening. De beginselen van subsidiariteit en 
soevereiniteit in eigen kring delen een discursieve affiniteit met het liberale gedachtegoed 
dat de boventoon voert in de beleidsbrief. Er heerste een brede overeenstemming tussen 
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de diverse politieke partijen over het idee dat de overheid beperkte toegang had tot dat wat 
als privé wordt beschouwd en dat zij niet al te openlijk haar ideeën over de opvoedpraktijk 
diende uit te dragen. Deze invulling van het onderscheid tussen openbaar en privé remde 
de discussie onder politici over opvoedend burgerschap en over de vraag hoe de overheid 
ouders zou kunnen steunen. 
Zorgethiek heeft een andere visie op overheid en vraagstukken van terughoudendheid/
betrokkenheid en biedt daarmee juist handvatten om een open discussie over opvoedend 
burgerschap te entameren. Ideeën over betrokkenheid komen naar voren in de definitie 
van zorg die door Bernice Fisher en Joan Tronto is geïntroduceerd en die in hoofdstuk 
twee is besproken. 

On the most general level, we suggest that caring be viewed as a species activity that 
includes everything that we do to maintain, continue, and repair our “world” so 
that we can live in it as well as possible. That world includes our bodies, our selves, 
and our environment, all of which we seek to interweave in a complex, life-sustai-
ning web (Fisher & Tronto, 1990, p. 40).

Voor het evalueren van de invulling van wenselijke terughoudendheid in het beleidsdebat 
opvoedingsondersteuning is de zinsnede ‘so that we can live in it as well as possible’ van 
belang. Deze formulering impliceert dat er ideevorming kan plaatsvinden over wat een 
‘wenselijke wereld’ kan inhouden. De discussie over hoe je die wenselijke wereld het beste 
kunt vormgeven en laten voortbestaan wordt in de zorgethiek niet afgeremd, maar gesti-
muleerd. Zorgethiek kent dus geen principiële terughoudendheid over de ideevorming 
rond gezinspraktijken en biedt juist een pleidooi voor meer betrokkenheid bij de totstand-
koming van wenselijke zorgverlening (Barnes, 2006, Fisher & Tronto, 1990, Manschot & 
Verkerk, 1994a, Sevenhuijsen, 1996, 2000, 2001, 2002, Sevenhuijsen et al., 2003, Sevenhuij-
sen & Svab, 2003, Tronto, 1993, 1995a, 1995b, 1996). 
Betrokkenheid wordt echter wel ingevuld vanuit een bepaalde visie op het vormen van mo-
rele oordelen. Zorgethiek wil net als de liberale discourstypen zo min mogelijk voorschrij-
vend zijn. De representanten van zorgethiek onderkennen echter ook dat het innemen van 
normatieve standpunten onoverkomelijk en soms noodzakelijk is. Zij hebben daarbij een 
voorkeur voor open stellingnamen en continue discussie. De vier fasen van zorg: zorgen 
om, zorgen voor, verzorgen en zorg ontvangen maken onder meer helder dat bij politieke 
oordelen over gezinspraktijken de stem van ouders, kinderen en de hulpverleners gehoord 
zouden moeten worden. Zo gaat de eerste fase, zorgen om (caring about), gepaard met 
aandacht voor de verbondenheid met anderen en de factoren die het overleven en het 
welzijn bepalen. Door te luisteren naar de stemmen van ouders, kinderen en hulpverleners 
kan de overheid onderkennen en herkennen dat ondersteuning van gezinspraktijken al 
dan niet wenselijk of zelfs noodzakelijk is in bepaalde situaties. Zorgen voor (taking care 
of) is de volgende stap in het zorgproces en impliceert dat de overheid kan reageren op een 
behoefte of een vraag van ouders, kinderen of derden om zorgverlening in gang te zetten 
en in stand te houden. De daaraan verbonden centrale morele oriëntatie is het nemen van 
verantwoordelijkheid. Verzorgen (care giving) vereist competentie van de hulpverlener 
bij het direct tegemoetkomen aan de behoeften van ouders aan ondersteuning bij het 
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grootbrengen van kinderen en de behoefte van kinderen aan een veilige en stimulerende 
gezinspraktijk. Zorg ontvangen (care receiving) gaat gepaard met ontvankelijkheid van de 
zorggever voor de reactie van ouders en kinderen op het ontvangen van zorg en het zorg-
proces. Dit is belangrijk omdat alleen zo te achterhalen is of de zorgbehoefte is vervuld.
Politiek-filosofische zorgethiek is gebaseerd op een relationeel mensbeeld (zie: 2.3.3). 
Morele dilemma’s worden niet louter bekeken vanuit een rechtendiscours, maar geplaatst 
binnen specifieke praktijken. In het beleidsdebat opvoedingsondersteuning zou het dan 
gaan om gezinspraktijken. Relaties worden aangeduid als netwerken en de aandacht is ge-
richt op verbintenissen en het aangaan, onderhouden en loslaten van daarmee verbonden 
verantwoordelijkheden. Morele volwassenheid wordt gezien als het vermogen om ver-
bintenissen aan te gaan en om te gaan met conflicterende verantwoordelijkheden. Deze 
verbintenissen beïnvloeden het beeld dat mensen van zichzelf en van anderen hebben. 
Baier (1985) wijst op het belang van andere mensen en relaties voor de ontwikkeling van 
capaciteiten. Zij introduceerde de term mensen als ‘tweede personen’. Mensen zijn erfge-
namen van degenen die hen hebben opgevoed en gevormd, in relaties met anderen. In de 
erkenning van hun persoonlijke levensgeschiedenis openbaart zich hun persoonlijkheid, 
aldus Baier (1985, p. 85). Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders maar deze ouders 
functioneren binnen een breder netwerk dat al dan niet ondersteuning biedt. Moody-
Adams (1997) wijst op de materiële en psychologische kwetsbaarheid van kinderen die het 
gevolg is van de afwezigheid van welvaartsvoorzieningen voor hun ouders (zie: ook 2.2.1). 
Armoede en spanning zijn volgens haar belangrijke stressfactoren bij het grootbrengen. 
Tegelijkertijd begrenzen financiële beperkingen de ontwikkelingsmogelijkheden van kin-
deren in de vorm van cursussen, scholing, ontspanning, spelmateriaal, et cetera. Kittay 
(1999) maakt duidelijk dat zorgverantwoordelijkheid voor afhankelijken: kinderen, chro-
nisch zieken en ouderen vaak gepaard gaat met economische kwetsbaarheid van degene 
die hen voor hen zorgen: de afhankelijkheidswerkers. Doordat vooral moeders voor hun 
kinderen zorgen kunnen deze vrouwen slechts gedeeltelijk in hun eigen onderhoud voor-
zien. Zorgverantwoordelijkheid gaat zodoende gepaard met kwetsbaarheid van ouders en 
kinderen en vindt plaats binnen sociale structuren die al dan niet ondersteuning bieden.
Zorgethiek biedt ruimte om het grootbrengen van kinderen te zien als een aspect van 
wenselijk burgerschap en wijst daarmee de weg naar een open debat met ouders over 
hun kwetsbaarheid als opvoeder en de door hen gewenste steun. Deze kwetsbaarheid van 
ouders blijft in het huidige debat onderbelicht. Tegelijkertijd biedt aandacht hiervoor 
aanknopingspunten voor het ontwikkelen van vraaggerichte ondersteuning. Het expliciet 
maken van het idee van opvoedend burgerschap biedt mogelijkheden om op een andere 
manier invulling te geven aan het idee van terughoudendheid. Er ontstaat ruimte voor een 
open discussie over ouderschap, het grootbrengen van kinderen en betrokkenheid van de 
overheid. 
Ik stel voor om opvoedingsondersteuning te zien als onderdeel van een ondersteunende 
sociale structuur voor opvoedpraktijken. De totstandkoming van deze sociale structuur 
is onder meer een gevolg van collectieve politieke keuzes die idealiter worden gemaakt 
naar aanleiding van open debatten. Een debat over opvoedend burgerschap is tijdens de 
onderzochte periode niet goed van de grond gekomen. Een dergelijk debat zou kunnen 
aansluiten bij interpretaties van zorg en de tegemoetkoming aan zorgbehoeften zoals die 
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zijn geformuleerd in het bestaande beleidsdebat. Deze interpretaties zijn in de vorige ana-
lytische hoofdstukken benoemd. In de volgende paragraaf evalueer ik de getraceerde be-
tekenissen van ouders, opvoeding en ondersteuning aan de hand van politiek-filosofische 
zorgethische ideeën. Zo breng ik de discursieve ruimte voor zorgethiek in het beleidsdebat 
opvoedingsondersteuning nader in kaart. 

11.3 Evaluatie van vijf visies op ouders, opvoeding en ondersteuning 

In de vorige hoofdstukken presenteerde ik de analyse van de beleidsbrief en de vier be-
leidsverhalen los van elkaar. In de meeste beleidsteksten, waaronder de beleidsbrief, is 
het onderscheid tussen deze vier verhalen niet altijd even duidelijk. Fragmenten van de 
verschillende beleidsverhalen worden naast en door elkaar gebruikt. Zo traceer ik in de 
beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin (1996) argumenten van 
alle vier de beleidsverhalen (zie: 5.6). Dat fragmenten door en naast elkaar worden ge-
bruikt, maakt de legitimering van opvoedingsondersteuning ondoorzichtig. Zo melden de 
beleidsteksten van het jeugdbeleid eerst fragmenten van het ontplooiingsverhaal en daar-
na van het preventieverhaal. Het idee dat ouders vragen hebben over opvoeding wordt 
vervolgd met het idee dat overbelaste ouders een aanbod van opvoedingsondersteuning 
zouden moeten krijgen. Zo lijkt sprake te zijn van één samenhangend verhaal, maar er is 
sprake van twee verschillende legitimaties van opvoedingsondersteuning. In het ontplooi-
ingsverhaal is het beleidsprobleem gedefinieerd vanuit het perspectief van ouders, in het 
preventieverhaal vanuit het perspectief van de overheid. Beide verhalen stellen opvoe-
dingsvrijheid van ouders centraal. In het ontplooiingsverhaal lijkt dit onproblematisch, 
de ouder heeft een vraag en de overheid reageert. 
In het preventieverhaal komt het spanningsveld tussen terughoudendheid en betrokken-
heid tot uiting in de wens tot vraaggericht werken en in het controleverhaal in de drang-
dwangdiscussie. In het controleverhaal komt de nadruk te liggen op de effectiviteit van 
het aanbod. In de drang-dwangdiscussie wordt een afweging gemaakt tussen het belang 
van het kind, het belang van de samenleving en de opvoedingsvrijheid van ouders. In 
hoofdstuk zes benoemde ik deze drie belangen als een normatief drieluik. De invulling 
van het normatieve drieluik verschilt per beleidsverhaal en beïnvloedt de wijze waarop het 
spanningsveld tussen terughoudendheid en betrokkenheid tot uiting komt. In deze para-
graaf toon ik op welke verschillende manieren dit drieluik in het beleidsdebat is gerang-
schikt. Vervolgens evalueer ik de discursieve ruimte voor een discussie over ouderschap, 
het grootbrengen van kinderen en steun. Zijn in het beleidsdiscours argumenten aanwe-
zig die nader kunnen worden uitgewerkt vanuit het perspectief van de zorgethiek? Welke 
onderwerpen blijven onbesproken en zouden met behulp van de zorgethiek onderwerp 
kunnen worden van publiek debat? Bij mijn evaluatie maak ik gebruik van empirisch 
onderzoek waarin ervaringen van ouders centraal staan. Zo construeer ik een relationele 
visie op ouderschap en het grootbrengen van kinderen die geïnspireerd is op verhalen van 
ouders en ouderbegeleiders.

Hoofdstuk 11 De wenselijke opvoeding



Ontheemd ouderschap214

11.3.1 De beleidsbrief: wenselijke opvoeding als ‘zwarte doos’

In de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het gezin wordt een nieuwe 
definitie gepresenteerd: ‘het’ gezin wordt niet langer gedefinieerd aan de hand van de 
vorm – een gehuwd stel met of zonder kinderen – maar aan de hand van gezinspraktij-
ken: ‘elk leefverband van één of meer volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor 
de verzorging en opvoeding van één of meer kinderen’.421 De definitie benoemt twee ge-
zinspraktijken: verzorgen en opvoeden. De beleidsbrief focust vooral op het laatste. Zo 
wordt een beperkte beschrijving gegeven van gezinspraktijken. Morgan (1996) heeft het 
concept gezinspraktijken ontwikkeld. Hij wil de aandacht vestigen op hoe mensen gezins-
relaties vormgeven. Volgens hem bestaat het gezinsleven uit activiteiten als liefhebben, 
seksualiteit, geboorte, voeden, een inkomen verwerven, opvoeden en ontspanning. Deze 
activiteiten zijn niet eenmalig maar vinden voortdurend en in onderlinge verwevenheid 
plaats. Tegelijkertijd hebben gezinspraktijken een open karakter; ze kunnen veranderen 
en een andere invulling krijgen. De Engelse sociologe Bren Neale (2000) wijst erop dat de 
relaties binnen familieverbanden gebaseerd lijken op juridische en biologische principes, 
maar ze bestaan daarnaast uit een individualistische, flexibele en affectieve component. 
Ze krijgen betekenis binnen noties van liefde, zorg, respect, emotionele communicatie, 
verbintenis en toewijding. De betekenis van deze verbintenissen wordt bepaald door de 
kwaliteit ervan. Het gezin is volgens Neale dan ook eerder een kwaliteit dan een eenheid. 
In dit perspectief is de structuur van het gezin ondergeschikt aan de mate waarin relaties 
van zorg, respect maar ook van verwaarlozing en onderdrukking werkzaam kunnen zijn 
binnen gezinspraktijken. Wat hun dynamiek betreft zijn relaties geen gegeven, aldus Neale 
(2000, p. 10). Zij moeten worden opgebouwd en onderhouden. Familierelaties hebben een 
vloeibaar en onderhandelbaar karakter en zijn verbonden met de biografie van de fami-
lieleden (zie ook: Barnes, 2006, Finch, 1989, Finch & Mason, 1993). Ouders ontwikkelen 
verhalen over hun unieke weg naar ouderschap op basis van de eigen levensgeschiedenis, 
hun gezinssituatie, en eigen gevoelens rond de betekenis van gezin en ouderlijke identiteit 
(Shapiro, 2007). Het voordeel van deze nadruk op gezinspraktijken is dat kinderen niet 
langer alleen worden waargenomen als passieve ontvangers van ouderlijke zorg en socia-
lisatie maar ook als morele en sociale deelnemers aan de gezinspraktijken (Brannen & 
Heptinstall, 2003, Silva & Smart, 1999, Smart & Neale, 1998).
Het Paarse kabinet onderbouwde de keuze voor deze nieuwe gezinsdefinitie aan de hand 
van empirische gegevens. De beleidsbrief schetst een overheid die achterloopt bij de ont-
wikkelingen in de hedendaagse samenleving en in de opvattingen van mensen. Deze em-
pirische argumenten legitimeren de normatieve keuzes voor een nieuwe beleidsdefinitie. 
Deze beleidsdefinitie is baanbrekend omdat zij ruimte creëert voor een open debat over 
een wenselijke opvoeding: wat hebben ouders nodig om hun kinderen zo goed mogelijk 
op te voeden en welke rollen zou de overheid daarbij kunnen vervullen? In de vorige para-
graaf constateerde ik dat deze discussie beperkt blijft in de door mij onderzochte beleids-
teksten. De discursieve ruimte die de nieuwe definitie biedt, blijft grotendeels onbenut. 
Deze lacune in het beleidsdebat verklaarde ik in de vorige paragraaf aan de hand van 
onder diverse politieke partijen breed gedeelde ideeën over wenselijke terughoudendheid 
van de overheid. Naast deze normatieve onderbouwing van terughoudendheid noemt de 
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beleidsbrief echter nog een andere reden waarom debat niet noodzakelijk is. Die tweede 
reden ligt vervat in de suggestie in de beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie 
van het gezin dat het goed zou gaan met de meeste gezinnen en dat daarom politiek debat 
niet nodig is. Op basis van het onderzoek Opvoeden in Nederland (Rispens et al., 1996) 
wordt gesteld dat: 

het leven in een gezin overwegend positief wordt beoordeeld. Onderzoek bevestigt 
dat mensen bewust voor kinderen kiezen en dat het hebben van kinderen bijdraagt 
aan het welzijn van ouders. In verreweg de meeste gezinnen zijn de gezinsleden 
sterk op elkaar betrokken, is er sprake van een behoorlijke organisatie van de uit-
voering van taken en plichten en wordt er toegezien op de naleving van de gel-
dende regels. Wederzijdse steun en openheid kenmerken de communicatie in de 
meeste gezinnen. De huidige opvoeding valt te karakteriseren als modern, maar 
met mate.422

De overheid hoeft zich niet met de opvoedpraktijk te bemoeien omdat de meeste kinderen 
zich zonder overheidsbemoeienis ‘vanzelf ’ ontwikkelen tot wenselijke burgers en gezinnen 
zich prima redden in de huidige omstandigheden. Er is geen dringende empirische reden 
om de huidige situatie te veranderen. Het eerste Paarse kabinet kiest in de beleidsbrief dan 
ook voor het behoud van wat zij ‘het impliciete gezinsbeleid’ noemt. Het idee dat gezinnen 
zich prima redden gaat samen met de constructie van het gezin als wenselijke eenheid (zie: 
hoofdstuk zes) en heeft effect op de invulling van het normatieve drieluik van het belang 
van het kind, het belang van de samenleving en de opvoedingsvrijheid van ouders. Als het 
gezin wordt gezien als een eenheid worden het belang van het kind en het belang van de 
ouders samengevoegd tot één paneel. Kortom, het drieluik wordt een tweeluik: het gezin 
en de samenleving. 
De reductie van het belang van het kind en de opvoedingsvrijheid van ouders tot één 
paneel heeft onder meer tot gevolg dat afwijkingen tussen belangen van ouders en die 
van kinderen aan het oog worden onttrokken. De complexiteit van de dagelijkse opvoed-
praktijk wordt gecomprimeerd tot het idee dat het eigenlijk erg goed gaat. Het resultaat 
is dat ouderschap en opvoeding een zwarte doos worden. In hoofdstuk zes toonde ik aan 
dat het ideaalbeeld is dat mensen vanzelfsprekend investeren in verantwoordelijkheid en 
zorg voor elkaar én dat ze het vermogen hebben zelf oplossingen te vinden voor eventu-
ele problemen. De opbrengst van de zwarte doos is in de meeste gevallen goed, aldus de 
beleidsbrief. Onduidelijk is hoe al die zwarte doosjes, de ouders en kinderen, dat redden, 
maar het grootbrengen van kinderen door ouders hoeft niet verder te worden bevraagd. 
Het blijft dan ook onduidelijk wat de ‘gewone opvoeding’ ogenschijnlijk tot een ‘wense-
lijke opvoeding’ maakt. 
En dat is belangrijk voor een debat over steun aan ouders bij het grootbrengen van kin-
deren. Eigenlijk zouden bij zo’n debat de vragen gesteld moeten kunnen worden waarmee 
meer zicht kan ontstaan op het oplossend vermogen dat ouders ontwikkelen. Wat is dat 
eigenlijk: ‘een gewone opvoeding’? Wat betekent het voor ouders om ‘vanzelfsprekend’ te 
investeren in verantwoordelijkheid en zorg? En geldt dat gelijkelijk voor vaders en moe-
ders? Wat betekent het voor ouders en kinderen om zelf oplossingen te vinden voor even-
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tuele problemen? En wat zien ouders eigenlijk als een probleem? Lukt het ouders om voor 
elk probleem een oplossing te vinden? Of is er een gradatie in problemen aan te brengen? 
Zijn bepaalde problemen onoverkomelijk? Zijn er verschillen tussen ouders in hoe zij pro-
blemen ervaren en oplossen? Kunnen die verschillen op een of andere manier worden 
verklaard? Wat is de invloed van bijvoorbeeld persoonlijke vaardigheden en spelen ook 
andere factoren een rol? Welke informele en formele ondersteuning krijgen ouders bij het 
grootbrengen? Welke ondersteuning ervaren zij als waardevol en bruikbaar? Welke on-
dersteuning wordt als een belemmering ervaren? Deze en nog vele andere vragen hoeven 
niet te worden gesteld zolang aangenomen wordt dat het bij de meeste ouders ‘gewoon’ 
goed gaat en de overheid alleen ondersteuning hoeft te bieden als ouders zouden kunnen 
falen. 
Hierboven stelde ik dat het drieluik in de beleidsbrief wordt gereduceerd tot een tweeluik. 
Typerend voor dit tweeluik is de veronderstelling dat de belangen van ouders en kinderen 
het best zijn gediend met een terughoudende overheid (zie: 6.4.2). Over de overheid als 
buitenstaander, de geconstrueerde afstand tussen overheid en gezin, zegt de beleidsbrief 
Maatschappelijke positie en de functie van het gezin het volgende: de overheid heeft respect 
voor de persoonlijke levenssfeer, voor de bereidheid van mensen om te investeren in ver-
antwoordelijkheid en zorg. 
Zo lijkt het alsof gezinnen vrij zijn van de invloed van de overheid. Dit is natuurlijk niet zo, 
want de overheid heeft onder meer door wetgeving juist wel invloed op de ondersteuning 
van ouders en kinderen. Regelgeving is één manier waarop een verdeling van verantwoor-
delijkheden wordt vastgelegd, de overheid kent via wetten verantwoordelijkheden toe aan 
ouders. Gezinspraktijken zijn omringd door een grote hoeveelheid juridisch vastgelegde 
plichten zoals de onderhoudsplicht van ouders voor kinderen, de leerplicht van kinde-
ren, arbeidsbeschermende maatregelen voor vrouwen en kinderen, en de kinderwetten. 
Het feit dat deze plichten niet worden vermeld in de beleidsbrief verhult dat de overheid 
een belangrijke rol heeft in het definiëren van de grens tussen gezinnen en derden. In de 
Nederlandse wetgeving worden ouders beschouwd als de eerstverantwoordelijken voor 
het opvoeden en hebben zij een grote vrijheid om naar eigen inzicht vorm te geven aan 
deze verantwoordelijkheid. En tot januari 2005 gaat het idee van opvoedingsvrijheid niet 
gepaard met een recht op ondersteuning.423 Veldkamp (2001, pp. 29-30) stelt dat deze vrij-
heid het uitgangspunt is van de bepalingen over het ouderlijk gezag waarin het recht en 
tevens de plicht van de ouder tot verzorging en opvoeding van hun kinderen is vastgelegd. 
Het opvoeden dient volgens deze bepaling gericht te zijn op het welzijn van het kind en de 
bevordering van diens persoonlijkheidsontwikkeling. 
In de beleidsbrief wordt verondersteld dat ouders vanzelfsprekend hun kinderen zullen 
en kunnen grootbrengen tot wenselijke burgers. Pas als de overheid verwacht dat ouders 
zouden kunnen falen, wordt opvoedingsondersteuning legitiem geacht. De psycholoog 
Herman Baartman (2005) wijst erop dat dit perspectief gevolgen heeft voor de beschik-
baarheid van jeugdzorg. Pas nadat ouders hebben gefaald, grijpt de overheid in. Bij ver-
waarlozing van kinderen is de hulpverlening volgens Baartman vaak te laat en te ingrij-
pend. Te laat omdat de problematiek van verwaarlozing lang kan voortslepen voordat hulp 
wordt geboden. Te ingrijpend omdat deze late hulp veelal betekent dat kinderen uit huis 
worden geplaatst terwijl vroegtijdige ondersteuning dit mogelijk had kunnen voorkomen. 
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Hij wijst erop dat deze ouders onder beroerde omstandigheden hun kinderen proberen 
op te voeden, veelal krijgen zij daarbij te weinig steun. Deze ouders zijn niet beschikbaar 
voor hun kinderen, maar kunnen ook niet terugvallen op een beschikbare jeugdzorg. Dat 
deze verdeling tussen publieke en private verantwoordelijkheid ook anders kan worden 
geconstrueerd, blijkt uit het onderzoek van Veldkamp (2001). Na een vergelijking van de 
wetgeving van Nederland op het gebied van opvoeding en bescherming van kinderen met 
die in België, Engeland, Ierland, Nieuw-Zeeland en Duitsland toont hij aan dat de no-
tie opvoedingsvrijheid gepaard kan gaan met een breed spectrum van mogelijkheden tot 
overheidsbetrokkenheid bij de opvoeding. In deze landen is de terughoudendheid door-
broken en heeft een open discussie plaatsgevonden over wat een wenselijke opvoeding 
zou kunnen behelzen en in welke mate het wenselijk is dat de overheid betrokken is bij het 
opvoeden van kinderen en het steunen van ouders daarbij. 

11.3.2 Het ontplooiingsverhaal: kwetsbare ouders versus  
opvoedzekerheid 

De Raad voor het Jeugdbeleid heeft in Opvoeding Ondersteund. Beleidsadvies over de maat-
schappelijke medeverantwoordelijkheid voor jonge kinderen (1986) een pleidooi gehouden 
om de behoefte van ouders aan steun bij het grootbrengen van jonge kinderen te erken-
nen. Ouders zouden zich moeten kunnen ontplooien tot ‘goed genoeg’-opvoeders. In dit 
advies gaat het onderscheid tussen openbaar en privé samen met een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid van de samenleving om zo goed mogelijk voor kinderen te zorgen. Het 
belang van het kind vormt voor de raad de eerste prioriteit. De raad heeft daarnaast twee 
veronderstellingen: dat de wenselijke zorg van ouders voor hun kinderen niet vanzelf-
sprekend tot stand komt en dat de overheid voorwaarden moet creëren voor verantwoord 
ouderschap. 
De raad plaatst het beleidsprobleem in het heden en definieert het vanuit het perspectief 
van ouders. Zij heeft oog voor veranderingen in de hedendaagse maatschappij en de in-
vloed daarvan op het ouderschap. Zij constateert dat ouders midden jaren tachtig van de 
twintigste eeuw meer of andere vragen voorleggen aan medewerkers van het consultatie-
bureau dan in de voorafgaande decennia. Informele opvoedingsnetwerken worden kleiner 
en families wonen minder dicht bij elkaar. De raad wijst op de kwetsbaarheid van ouders 
in een samenleving waarin gezinnen steeds geïsoleerder functioneren. Dit belemmert ou-
ders in hun ontplooiing tot goede opvoeders. Daarnaast signaleert de raad dat ouders het 
grootbrengen van kinderen maar moeizaam kunnen combineren met andere maatschap-
pelijke activiteiten. De raad wil dat de overheid meer verantwoordelijkheid neemt en de 
geïsoleerde positie van ouders doorbreekt. 
Het normatieve drieluik blijft in het ontplooiingsverhaal een drieluik en de raad legt de 
verschillende belangen van ouders, kinderen en de samenleving in elkaars verlengde. De 
eerste prioriteit ligt bij het belang van het kind. Het kind is afhankelijk van het functio-
neren van de opvoeders en wordt in het beleidsverhaal gezien als de minst machtige. De 
raad heeft daarbij oog voor de macht en de kwetsbaarheid van opvoeders. In een westerse 
samenleving kunnen kinderen zeker op jonge leeftijd bijna niet los worden gezien van hun 
moeder die meestal het leeuwendeel van de dagelijkse opvoeding uitvoert. Hun materiële 
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en psychologische kwetsbaarheid is het gevolg van de afwezigheid van welvaartsvoorzie-
ningen voor ouders. Kinderen beschermen kan volgens de raad door ouders zo te steunen 
dat zij goede opvoeders kunnen worden. Kinderen hebben belang bij ouders die als op-
voeder goed functioneren. 
Typerend in het ontplooiingsverhaal is dat de raad het paneel van de ouders in het drie-
luik uitgebreid inkleurt. Ouders krijgen niet alleen de verantwoordelijkheid toegekend 
om hun kinderen op te voeden, de raad erkent dat zij zich willen ontplooien op diverse 
fronten waaronder het opvoederschap. Dat de opvoedpraktijk van ouders kwetsbaar is, 
wordt door de raad onderkend, zij constateert dat ouders ondersteuning zoeken. Deze 
kwetsbaarheid blijft niet beperkt tot de opvoedpraktijk maar heeft ook betrekking op het 
maatschappelijk functioneren van ouders. Zij zijn niet alleen opvoeder, maar ook werk-
nemer, mantelzorger of vrijwilliger. Opvoeden is verweven met het dagelijks leven van 
mensen die ook nog andere activiteiten willen en moeten ondernemen. De overheid dient 
ouders te steunen bij zowel het grootbrengen van hun kinderen als bij het ontplooien van 
andere maatschappelijke activiteiten. Zo ontstaat volgens de raad een samenleving waarin 
ouders hun kinderen kunnen opvoeden zonder in een isolement te raken. 
De raad schetst in haar advies een relationeel mensbeeld. Zij geeft een vernieuwende in-
vulling aan het paneel waarin de opvoedingsvrijheid van de ouders centraal staat. Op-
voedingsvrijheid hoeft niet te betekenen dat de overheid zich terughoudend opstelt en 
veronderstelt ook niet dat ouders vanzelfsprekend hun kinderen grootbrengen tot wense-
lijke burgers. Een terughoudende overheid is in het ontplooiingsverhaal niet in het belang 
van het kind, niet in het belang van de ouders en niet in het belang van de samenleving. 
Het ontplooiingsverhaal toont aan dat verantwoord ouderschap niet vanzelfsprekend 
tot stand komt en dat de overheid de voorwaarden ervoor zou moeten scheppen. Deze 
voorwaarden beslaan een breed scala aan voorzieningen: kinderbijslag, kinderopvang en 
opvoedingsondersteuning. De Raad voor het Jeugdbeleid kiest in het ontplooiingsverhaal 
voor gedeelde verantwoordelijkheid tussen ouders, samenleving en overheid. Het ont-
plooiingsverhaal stelt dat ouders ondersteuning verdienen bij het grootbrengen waarmee 
opvoeding een onderdeel wordt van burgerschap. Dit betekent overigens niet dat de over-
heid ouders ontslaat van hun verantwoordelijkheid. Zij krijgen de verantwoordelijkheid 
toegeschreven om kinderen groot te brengen tot zelfstandige burgers. 
Doordat de raad uitgaat van een relationeel mensbeeld en de wederzijdse kwetsbaarheid 
van ouders en kinderen erkent, is er discursieve ruimte voor zorgethiek aanwezig. Binnen 
het zorgethisch perspectief is wederzijdse afhankelijkheid een vanzelfsprekendheid. Deze 
wordt gezien als één van de centrale gegevenheden van het menselijk bestaan. We zijn al-
len afhankelijk van de zorg van anderen, al verschilt de mate waarin per persoon en per 
levensfase en wordt deze mede bepaald door sociale positie en sekse. Het ontplooiingsver-
haal biedt ruimte om te praten over deze wederzijdse afhankelijkheid, maar tegelijkertijd 
wordt de ruimte beperkt door het beeld van zorg dat in het advies van de raad naar voren 
komt. Opvoedingsondersteuning komt voort uit verschillende motivaties: zij is een ant-
woord op vragen, kwetsbaarheid of maatschappelijke problemen. Ondanks deze verschil-
lende motivaties construeert de raad opvoedingsondersteuning op één manier, wenselijke 
publieke zorg is een overgang van afhankelijkheid naar zelfstandigheid. Ouders mogen 
niet afhankelijk worden van deskundigen, zij moeten worden ondersteund zodat zij het 
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opvoeden uiteindelijk zelf kunnen (zie: 7.4.5). Denken over wenselijke ondersteuning van 
ouders zit klem in de dichotomie tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid. 
Deze voorkeur voor zelfstandigheid komt ook naar voren in de ideeën van de raad over 
wenselijke opvoeding. In paragraaf 7.4.5 liet ik zien dat de raad een voorkeur heeft voor 
een persoonsgerichte opvoeding omdat die beter zou aansluiten bij de huidige samen-
leving. Ik herken daarin twee visies op de relatie opvoeding en maatschappij die ik aan 
Wubs (2004) ontleen. In de eerste visie zijn maatschappelijke opvoedingsdoelen de lei-
draad voor het opvoedkundig handelen; in de tweede is de optimale ontwikkeling van 
kinderen maatgevend (zie ook: 4.3). De eerste visie was voor de jaren zeventig dominant, 
de tweede daarna. De raad probeert in haar advies een synthese tot stand te brengen tus-
sen deze twee visies op opvoeding. Dit doet zij door het streven naar ontplooiing in dienst 
te stellen van de hedendaagse samenleving. Ontplooiing wordt zo een nieuw maatschap-
pelijk doel, waarover overeenstemming bereikt kan worden (zie: 7.4.5). De raad opent 
daarmee discursieve ruimte voor zorgethiek. Er kan gediscussieerd worden over wat een 
wenselijke opvoeding kan behelzen. In de visie van de raad staat opvoeding in dienst van 
de samenleving en is gericht op het verwerven van zelfstandigheid, de raad beziet opvoe-
ding vooral vanuit een functioneel perspectief. 
De raad heeft met haar aandacht voor de vragen van ouders oog voor de beleefde verant-
woordelijkheid van ouders. Zij delen hun ervaringen als opvoeders met derden waaronder 
deskundigen op het consultatiebureau. De raad interpreteert dit vragenstellen van ouders 
als opvoedingsonzekerheid waarmee zij een succesvol discours over opvoeden, ouders en 
ondersteuning introduceert dat wordt overgenomen door beleidsmakers, politici, pedago-
gen en journalisten. Ouders stellen vragen uit onzekerheid en vraaggericht werken wordt 
in de jaren negentig het adagium. Opvoedingsonzekerheid is een geaccepteerde en veel 
gehoorde interpretatie van ouderlijk gedrag dat nadere beschouwing verdient. De cultu-
reel antropologe Marina Jonkers (2003, p. 132) wijst erop dat opvoedingsonzekerheid een 
specifiek idee over opvoeden impliceert. ‘Onzekerheid’ veronderstelt een ‘zekerheid’ die er 
in de opvoedpraktijk per definitie niet is, aldus Jonkers. Het concept van opvoedingsonze-
kerheid doet volgens haar geen recht aan de overwegingen van moeders bij hun zorgtaak. 
Ouderlijke twijfels over uitgangspunten, oriëntaties en handelen als opvoedingsonzeker-
heid duiden is niet passend omdat dit gepaard gaat met een impliciete problematisering 
van die onzekerheid. Het is alsof ouders zouden moeten kiezen voor een eenduidig op-
voedingskader en alsof zo’n keuze hen zekerheid zou kunnen verschaffen. De twijfels van 
ouders en het kenbaar maken van hun overwegingen kunnen ook worden gezien als een 
eigentijdse en zingevende ontwikkeling, aldus Jonkers. Zij staat niet alleen in haar kritiek 
op deze interpretatie van het vragenstellen van ouders. Ook Doornenbal (1997) maakt op 
basis van eigen empirisch onderzoek duidelijk dat een groot deel van de ouders zich in 
hun opvoedkundig handelen regelmatig onzeker voelen. De ouders zien dit echter niet als 
een risico, maar als een voorwaarde voor goed ouderschap: er is niet één weg. Het is vol-
gens ouders ook belangrijk te reflecteren op de eigen opvoedpraktijk en die bij te stellen. 
Er kan daarom beter gesproken worden over gezonde twijfel dan over opvoedingsonze-
kerheid, aldus Doornenbal. 
Deze interpretatie van de opvoedingsvragen van ouders als onderdeel van een proces van 
betekenisgeving biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een beleidsdiscours 
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over het grootbrengen van kinderen geformuleerd vanuit relationeel perspectief. Jonkers 
en Doornenbal tonen dat opvoeding kan worden gezien als een sociale praktijk waar-
over ouders nadenken, met elkaar praten en informatie verzamelen (zie ook: Bolt, 2000, 
Dijkstra, 2000, Distelbrink, 1998, Doornenbal, 1996, Hermanns, 1992b, Lieshout van, 
1993, Marienau & Joy, 2006, Peeters & Woldringh, 1993, Pels & Distelbrink, 2000, Rispens 
et al., 1996). Over het grootbrengen van kinderen bestaat in de dagelijkse praktijk noch 
zekerheid, noch eenduidigheid, ouders voelen zich regelmatig onzeker. Ouders ervaren 
zichzelf meer als scheppers van randvoorwaarden van de opvoedpraktijk dan als bewuste 
planners met bepaalde opvoedtechnieken die van tevoren gestelde doelen proberen te be-
reiken, aldus Vergeer en Hermanns (1996). Ouders zijn bescheiden over de maakbaarheid 
van de opvoedpraktijk. Zij reflecteren op hun eigen handelen en passen dit aan. Zij moe-
ten jongleren met de belangen van de verschillende gezinsleden, in gezinspraktijken staat 
de leefbaarheid van alle kinderen met hun ouders voorop (Jonkers, 2003, Zwaard van der, 
1995). 
Samengevat: het ontplooiingsverhaal presenteert een relationele visie op opvoeden waarin 
het belang van het kind centraal staat, opvoeding wordt beschreven vanuit het perspectief 
van ouders en de rol van de overheid ter discussie wordt gesteld. Hoe kan de overheid ou-
ders steunen bij verantwoord ouderschap? Met deze vraag biedt dit beleidsverhaal ruimte 
voor een zorgethische discussie over ouders en hun behoefte aan steun bij het grootbren-
gen van hun kinderen. Het ontplooiingsverhaal maakt het relationele perspectief van de 
opvoedpraktijk zichtbaar. Ouders en kinderen functioneren in een netwerk van relaties 
waardoor begrippen zoals autonomie en onafhankelijkheid meer nuances kunnen krij-
gen. In het geanalyseerde ontplooiingsverhaal blijven deze nuances echter onderbelicht, 
onder meer doordat de raad veronderstelt dat er zoiets bestaat als zekerheid bij het groot-
brengen van kinderen. Een kritische beschouwing van het begrip opvoedingsonzekerheid 
maakt een andere visie op opvoeding zichtbaar. Ouder en kind zijn ingebed binnen een 
breder informeel en formeel opvoedingsnetwerk. Grootbrengen van kinderen kan beter 
worden gezien als een proces van constante betekenisgeving waarin ouders reflecteren op 
hun opvoedkundig handelen, hun kind en op zichzelf. Er bestaat geen eenduidigheid in de 
dagelijkse opvoedpraktijk, onzekerheid is er een dagelijks bestandsdeel van. 

11.3.3 Het gelijke kansenverhaal: de spelende ouder als norm 

Begin jaren tachtig wordt in het minderhedenbeleid ‘het belang van het kind’ centraal ge-
steld. In hoofdstuk acht beschreef ik dat de oorzakelijke betooglijn van dit beleidsverhaal 
de verwachting bevat dat ouders hun kinderen grootbrengen tot goede burgers. Kinderen 
moeten gelijke kansen krijgen en zich ontwikkelen tot economisch zelfstandige burgers, 
die zelf over hun leven kunnen beschikken en die keuzes kunnen maken. Deze zelfstandig-
heid komt vooral tot uiting in maatschappelijke participatie en de sleutel daartoe ligt bij 
de arbeidsmarkt die betreden dient te worden met een afgeronde opleiding. Kinderen ont-
wikkelen zich idealiter via het onderwijs tot economisch zelfstandige burgers die keuzes 
maken en daar ook de verantwoordelijkheid voor willen dragen. De opvoedpraktijk dient 
voor te bereiden op de eisen die basisscholen stellen aan de taalbeheersing en cognitieve en 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze kunnen in de voorschoolse opvoed-
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praktijk gestimuleerd worden door spel en informele instructie. De ‘spelende ouder’ is de 
norm waarmee het opvoedkundige gedrag van minderheden, dat wil zeggen allochtone 
en laagopgeleide ouders wordt beoordeeld. Volgens deze norm kan de opvoedpraktijk van 
ouders gedeeltelijk worden overgenomen door voorschoolse voorzieningen. 
In de beleidsteksten krijgen allochtone en lager opgeleide ouders een belangrijke rol in de 
oorzakelijke betooglijn. Zij worden beschreven als ouders met gebrekkige vaardigheden 
die een potentiële bedreiging vormen voor de ontwikkeling van hun kind tot wenselijke 
burger. Zij dienen door jeugdhulpverleners overtuigd te worden van het belang van de 
voorschool, waar een deel van het opvoeden wordt overgenomen door geschoolde leid-
sters. Dit ‘overnemen van het opvoeden’ wordt in de beleidsteksten niet geconstrueerd 
als een inbreuk op de opvoedingsvrijheid van ouders. In de beleidsteksten waarin ik het 
gelijke kansenverhaal traceer, ontbreekt de term opvoedingsvrijheid van ouders. Ouders 
worden in het gelijke kansenverhaal vooral beschreven als een praktisch probleem. Het di-
lemma van wel of niet mogen ingrijpen dat wel in het preventieverhaal en het controlever-
haal naar voren komt, blijft in het gelijke kansenverhaal onvermeld. Het paneel van ouders 
wordt in het normatieve kader in dit beleidsverhaal niet ingevuld. Het drieluik – ouders, 
kind, samenleving – is daar een tweeluik omdat de aandacht vooral gericht is op het be-
lang van het kind en op het belang van de samenleving. Het belang van het kind is dat hij 
of zij zich kan ontwikkelen tot een wenselijke burger. Het belang van de samenleving ligt 
vooral in de toekomst en is afhankelijk van het succes van het beleid dat onderwijsach-
terstanden wil voorkomen. Geen beleid maken is eigenlijk geen optie. Het zou leiden tot 
een doemscenario waarin kinderen in het minst erge geval opgroeien tot kostenposten 
van de verzorgingsstaat en in het ergste geval tot criminele lastposten. Wel beleid maken 
dat kinderen ondersteunt bij hun ontwikkeling leidt mogelijk tot een samenleving waarin 
kinderen uitgroeien tot wenselijke burgers. 
Ik zie twee redenen waarom een afweging over opvoedingsvrijheid voor ouders zou kun-
nen ontbreken. De eerste is dat de onderwijsachterstand van allochtone kinderen wordt 
gepresenteerd als een feit. De beleidsbrief Maatschappelijke positie en de functie van het 
gezin meldt:

ook is gebleken, dat de taal- en cognitieve ontwikkeling van kinderen uit minder-
heidsgroepen, reeds voordat zij aan het basisonderwijs gaan deelnemen, relatief 
zwak is. Dit heeft niet alleen te maken met het vaak lage opleidingsniveau van de 
ouders, maar ook omdat allochtone ouders vaak onvoldoende op de hoogte zijn 
van wat het Nederlandse onderwijs van kinderen en ouders verwacht.424 

In dit citaat wordt via de empirische route duidelijk gemaakt dat ouders als opvoeders in 
gebreke blijven waarmee overheidsbetrokkenheid bij de ontwikkeling van allochtone kin-
deren wordt gelegitimeerd. Nadeel van deze zienswijze is dat in het gelijke kansenverhaal 
alle allochtone ouders worden bestempeld als potentieel falende opvoeders en dat wordt 
vergeten dat niet alle allochtone kinderen met een achterstand aan hun schoolcarrière 
beginnen. 
Een tweede mogelijke reden waarom opvoedingsvrijheid niet hoeft te worden genoemd, is 
de veronderstelling dat ouders het belang van hun kind op goede onderwijskansen zullen 
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herkennen en steunen. De beleidsteksten verwijzen niet naar een dilemma of een para-
dox – zoals dat wel gebeurt in het preventieverhaal en het controleverhaal. In het gelijke 
kansenverhaal worden ouders gezien en benaderd als een praktisch probleem, zij moeten 
gemotiveerd worden om hun kinderen aan te melden bij een voorschool.
Het gelijke kansenverhaal bevat uitspraken over een wenselijke opvoeding: het beeld van 
een ‘spelende ouder’ komt naar voren. Het gedrag van hogeropgeleide ouders, die meer 
met hun kinderen zouden spelen, wordt in de beleidsteksten als richtlijn naar voren ge-
schoven voor andere opvoeders. Als lager opgeleide ouders zich ook zo zouden gedragen, 
zouden hun kinderen zich wellicht op dezelfde wijze ontwikkelen als die van hoogopge-
leide ouders. 
Het idee van de spelende opvoeder die de ontwikkeling van zijn of haar kind beter stimu-
leert, kan makkelijk omslaan in een gedragsvoorschrift. Wetherell (1999) wijst erop dat 
ideeën over de ontwikkeling van baby’s gepaard gaan met gedragsvoorschriften. Zij noemt 
de sensitieve moeder als voorbeeld. Sensitief betekent afgestemd zijn op de behoefte van 
de baby, begrip hebben van de mentale mogelijkheden van het kind en reageren op ver-
anderende behoeftes. De sensitieve moeder schept een omgeving die een lerende ervaring 
is voor het kind, aldus Wetherell. De spelende ouder en de sensitieve moeder delen een 
bepaalde veronderstelling: beiden creëren een specifieke leeromgeving die gericht is op het 
stimuleren van de zelfstandigheid en eigen oordeelsvorming van kinderen. Zij passen bin-
nen het pedagogische discours waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat.
Prille moeders blijken nogal eens last te hebben van deze gedragsvoorschriften over hoe 
zij hun kind het beste kunnen steunen bij zijn of haar ontplooiing. In columns, artikelen 
en boeken van moeders komt regelmatig naar voren dat deze gedragsvoorschriften niet 
eenvoudig inpasbaar zijn in hun dagelijks leven en niet aansluiten bij hun emotionele 
beleving van het ouderschap. 

De dingen die we horen over het moederschap beloven een harmonieuze levens-
stijl… De werkelijkheid slaat in als een bom wanneer de ideale baby uit onze fanta-
sie plotseling wordt verwisseld met de echte baby in ons leven. Pas dan komen we 
er achter dat er geen ‘handig stappenplan’ is dat we kunnen volgen. Vroeg of laat 
dringt het tot ons door dat we alles helemaal zelf moeten bedenken (Maushart, 
2002, p. 9).

Prille moeders worstelen onder meer met utopische opvattingen en romantische idealen 
over het moederschap. Ouders zeggen heel vaak ‘Ik houd van mijn kind.’ Sommigen dur-
ven een ‘maar’ aan deze zin toe te voegen. ‘Ik houd van mijn kind, maar…’ Dit proces van 
een ‘echte’ moeder worden, is onder anderen verwoord door de Engelse schrijfster Rachel 
Cusk (2002). Cusk besteedt uitgebreid aandacht aan dit ‘maar’. Het moederschap was een 
enorme schok voor haar waarop niemand haar had voorbereid. De eerste maanden met 
haar dochter waren een periode waarin ‘tijd zich in cirkels leek te bewegen en geen chro-
nologische orde meer kende’, aldus Cusk (2002, p. 9). Zij is niet de eerste die het proces 
van moeder worden beschrijft. In 1976 verwoordde Amerikaanse feministe Adrienne Rich 
(1976) in haar klassieker Of Woman Born de mythes en betekenissen van het moeder-
schap. ‘Die rustige, zelfverzekerde vrouwen zonder enige tegenstrijdige gevoelens die zich 
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voortbewogen over de bladzijden van de boeken die ik las, leken ongeveer net zoveel op 
mij al een astronaut’, aldus Rich.425 Van der Pas’ conclusie dat ouderschap de psyche van 
ouders en hun partnerrelatie grondig overhoop haalt, sluiten aan bij de verwarring die 
hoort bij pril ouderschap. ‘Babyshock’ is volgens haar de wat neerbuigende term voor een 
ervaring die ook onder gunstige omstandigheden angst oproept. Mannen en vrouwen 
krijgen een nieuwe identiteit, die van vader en moeder, zij worden naast een (echt)paar 
ook een ouderpaar (Pas van der, 1999). 
In de vorige paragraaf heb ik opvoeden beschreven als een proces van betekenisgeving. 
Reflectie op gedragvoorschriften rond opvoeden maakt duidelijk dat deze betekenisgeving 
niet alleen het grootbrengen betreft, maar ook de eigen identiteit. Ouders willen zichzelf 
zien als goede ouder. Van der Pas (1996, 2003) zet in haar definitie van ouderschap dit 
‘goede’ willen doen voor het kind centraal. Ouderschap wordt volgens haar uitgedrukt in 
een besef van verantwoordelijk-zijn van de ouder voor het ondefinieerbare belang van zijn 
of haar kind. (2003, p. 44). Dit grootbrengen leren ouders in de dagelijkse praktijk waarbij 
beelden van verleden, heden en toekomst met elkaar vermengen; de ouder kijkt terug op 
eigen ervaringen als kind en geeft daaraan opnieuw betekenis, ervaart in het heden het ou-
derschap en heeft toekomstverwachtingen van zichzelf als ouder en van het kind (Pas van 
der, 2005, pp. 74-75). Zoals de sociologe Linda Bolt (2000, p. 172) het verwoordt: ouders 
kijken ‘achteruit met het oog op de toekomst’. Zij nemen waarden, houdingen en prak-
tijken over van hun ouders en vinden dat ze van betekenis zijn bij het grootbrengen van 
hun eigen kinderen.426 Deze sociale erfenis is volgens Bolt van groot belang. Mensen zetten 
met creativiteit deze erfenis in en geven aan bepaalde aspecten steeds nieuwe betekenissen. 
Door de omgang met kinderen vinden gedeeltelijke herbelevingen plaats van het eigen 
verleden. Dit kunnen onverwachte confrontaties zijn, soms ontroerend en vertederend, 
soms pijnlijk. Sommige ouders kunnen inspiratie putten uit hun wortels, andere juist niet. 
Ouders willen het beste voor hun kind en de sociale erfenis kan als leidraad fungeren en 
inspiratie bieden. Maar niet voor alle ouders, sommigen ervaren de wortels met het ver-
leden als een gemengd genoegen of er zijn ouders die hun sociale erfenis vooral als last 
ervaren (zie ook: Dijkstra, 2000, Dullemen van, 2004). Deze ouders krijgen minder voe-
ding uit hun wortels, zij hebben minder inspiratiebronnen van waaruit zij kunnen putten. 
Ook deze ouders willen het beste voor hun kind. Door de eigen ervaring als kind weten zij 
echter niet altijd hoe dit als opvoeder te bereiken. Ik noem dit ontheemd ouderschap. 
Het idee dat ouders bij het opvoeden achteruit kijken naar de eigen levensgeschiedenis en 
vooruit naar de toekomst van hun kind, sluit aan bij de narratieve benadering van morele 
subjectiviteit van de zorgethiek. In hoofdstuk twee maakte ik duidelijk dat mensen zelf 
kennis (kunnen) hebben over hun eigen subjectiviteit en in principe in staat zijn om op 
competente wijze te uiten wie ze willen zijn en wat ze nodig hebben. Walker (1995) wijst 
erop dat morele oordelen verbonden zijn met de identiteit van mensen en ingebed zijn in 
een sociale omgeving en in relaties. Narratieve kennis is volgens Walker belangrijk bij de 
totstandkoming van morele kennis.427 Young (1997) wijst op het belang van verhalen in 
processen van politieke deliberatie. In een verhaal kunnen individuen hun context, speci-
fieke geschiedenis, identiteit en emoties verhelderen. Gevoelens, behoeften en gedachten 
vormen knooppunten in levensverhalen die kruisen met andere levensverhalen. De ge-
zondheidsethicus Guy Widdershoven (1996) wijst op het belang van verhalen voor zijn 
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vakgebied. Zij kunnen geëvalueerd worden als antwoorden op de vraag: hoe te leven. Een 
verhaal met een nieuwe visie op het goede leven verrijkt onze ervaringen en levert een 
bijdrage aan het begrijpen van het leven. 
Naar het verhaal van ouders luisteren die zijn vastgelopen bij het grootbrengen speelt 
een belangrijke rol in de visie op ouderbegeleiding die is ontwikkeld in de Antwerpse In-
teractie Academie. Ouderbegeleider Dany Baert (2001) geeft een mooie beschrijving van 
ontheemd ouderschap. Hij herkent in de verhalen die ouders vertellen ideeënuitputting 
en handelingsverlegenheid. Het luisteren naar verhalen van ouders biedt ouderbegeleiders 
inzicht in de ervaringen en de waarden van de verteller en biedt handvatten om ouders 
te steunen bij het (re)organiseren van hun opvoedpraktijk. Een kind dat problemen geeft 
daagt ouders uit tot reorganisatie. Hoe stelt een ouderbegeleider ouders daartoe in staat? 
Deze vraag wordt door Baert onderverdeeld in deelvragen: hoe stel je ouders in staat om 
hun visie op het probleem te reorganiseren; een nieuwe meer werkbare visie op hun kind 
te ontwikkelen; hun zelfbeeld, vooral van zichzelf als ouders te reorganiseren, en mis-
schien ook hun gezinsleven, en hun betrekking met familie, buren, vrienden en collega’s? 
Dit doet de hulpverlener door zich te mengen in het verhaal van de ouders opdat het al 
pratend, lezend, denkend, een ander verhaal wordt dan waar de ouders mee binnenkwa-
men. Zo mogelijk wordt het verhaal breder en genuanceerder, met plus en min punten, 
met meer personages, nieuwe verbanden waarin lichtpunten en hoop aanwezig zijn, aldus 
Baert. 
Zorgethiek gaat ervan uit dat de stem van ouders gehoord zou moeten worden en serieus 
genomen bij beleidsvorming op het gebied van opvoedingsondersteuning. Luisteren naar 
de verhalen van ouders maakt de complexiteit en de uniciteit van opvoedpraktijken zicht-
baar en is één manier waarop invulling gegeven kan worden aan de zinsnede ‘so that we 
can live in it as well as possible’ van de definitie van zorg van Fisher en Tronto. 
Samengevat: in het gelijke kansenverhaal wordt het paneel van de ouders in het norma-
tieve drieluik niet ingevuld en lijkt het spanningsveld tussen terughoudendheid en be-
trokkenheid niet te bestaan. Ouders worden in dit beleidsverhaal gezien als een praktisch 
probleem. Als wenselijke opvoedingsstrategie wordt de spelende opvoeder naar voren ge-
schoven. Het beeld van de ‘spelende opvoeder’ kan als storend voorschrift gaan werken 
omdat ‘spelend opvoeden’ moeizaam inpasbaar kan zijn binnen dagelijkse opvoedprak-
tijken. Grootbrengen kan beter worden gezien als een proces van betekenisgeving. Ou-
ders reflecteren op hun opvoedkundig handelen en hun identiteit als opvoeder waarbij de 
eigen levensgeschiedenis een belangrijke rol speelt. Niet iedere ouder kan inspiratie put-
ten uit de eigen levensgeschiedenis, zij kunnen ontheemd raken in het ouderschap. Deze 
ouders willen ‘het goede’ doen, maar weten niet altijd hoe dit handen en voeten te geven 
doordat een belangrijke inspiratiebron ontbreekt. De narratieve benadering van ouder-
schap biedt aanknopingspunten voor het aangaan van een dialoog over wat als wenselijk 
wordt gezien, hoe mensen dat proberen te realiseren en op welke manier overheidsbeleid 
daaraan kan bijdragen.
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11.3.4 Het preventieverhaal: gradaties van kwetsbaarheid bij ouders 

In de beleidsteksten waarin ik het preventieverhaal traceer, presenteert de overheid opvoe-
dingsondersteuning als dienstverlening aan ouders, net zoals dat gebeurt in het ontplooi-
ingsverhaal. De overheid heeft in het preventieverhaal echter een andere rol dan in het 
ontplooiingsverhaal. Zij toont ongevraagd betrokkenheid bij die ouders van wie zij ver-
wacht dat die als opvoeder kunnen falen. Het initiatief tot deze vrijblijvende opvoedings-
ondersteuning komt van de overheid, niet van de ouders. Deze twee rollen van de overheid 
– reageren op gevraagde ondersteuning en het bieden van ongevraagde maar noodzakelijk 
geachte steun – leidt in het preventieverhaal tot een centraal probleem: mensen die in de 
ogen van de overheid opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering het meest 
nodig zouden hebben, blijken het moeilijkst bereikbaar.428 In deze paragraaf evalueer ik 
ideevorming over ouders, opvoeding en ondersteuning. Zo zoek ik aanknopingspunten 
voor een open discussie over zorgbehoeften en de tegemoetkoming daaraan. Bij deze eva-
luatie probeer ik meer zicht te krijgen op de verschillende posities van ouders. 
In het preventieverhaal heeft de overheid specifieke ideeën over welke ouders baat zouden 
kunnen hebben bij opvoedingsondersteuning. Dit zijn de overbelaste ouders die gecon-
fronteerd worden met een groot aantal risicofactoren en die eventueel beschermende fac-
toren ontberen. Het preventieverhaal nuanceert daarmee het ontplooiingsverhaal waarin 
wordt verondersteld dat alle ouders zich kunnen ontplooien tot ‘goed genoeg’-opvoeders. 
Overbelasting maakt ouders kwetsbaarder en kan hen tot minder goede opvoeders ma-
ken, de ene opvoedpraktijk is fragieler dan de andere. Deze aandacht voor gradaties in 
de kwetsbaarheid van ouders, kinderen en opvoedpraktijken biedt in aanzet discursieve 
ruimte voor zorgethiek. Het geeft tegenwicht aan het idee dat elke ouder zich vanzelfspre-
kend ontwikkelt tot een ‘goed genoeg’-opvoeder. Allereerst betoog ik dat deze ruimte bin-
nen het gehanteerde normatieve kader niet optimaal kan worden benut, vervolgens vraag 
ik meer aandacht voor kwetsbare ouders.
Het gehanteerde normatieve kader is in het preventieverhaal een drieluik. In het preven-
tieverhaal onderkent de overheid – in tegenstelling tot het gelijke kansenverhaal – de op-
voedingsvrijheid van ouders. De wenselijke eenheid van het gezin die in de beleidsbrief 
Maatschappelijke positie en de functie van het gezin is beschreven, valt uiteen in twee pane-
len: de opvoedingsvrijheid van ouders en het belang van het kind. Opvoedingsvrijheid is 
in het preventieverhaal centraal gepositioneerd tussen het belang van het kind en het be-
lang van de samenleving. Het preventieverhaal is gestoeld op het idee dat de overheid ide-
aliter een buitenstaander is en dat de meeste ouders zich vanzelfsprekend ontwikkelen tot 
‘goed genoeg’-opvoeders. Dit maakt dat ouders bij wie dit proces niet zo ‘vanzelfsprekend’ 
loopt als uitzondering worden gezien. Deze als risicovol bestempelde ouders wijken af 
van het ‘normale’. Deze constructie van het beleidsverhaal beperkt de manier waarop ge-
sproken kan worden over kwetsbare ouders, het grootbrengen van kinderen en steun. De 
algemene tendens is dat steun vragen niet vanzelfsprekend is, opvoedingsondersteuning is 
vooral bedoeld voor ouders die (mogelijk) falen als opvoeders. Het aanbieden van steun 
aan ouders wordt gezien als een inbreuk op de opvoedingsvrijheid van ouders. Een open 
discussie over deze inbreuk wordt in het preventieverhaal afgeremd door de introductie 
van een argument uit het ontplooiingsverhaal: opvoedingsondersteuning is een antwoord 
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op de vragen van onzekere ouders en idealiter is opvoedingsondersteuning vraaggericht. 
Zo veranderen vraaggerichte zorg en opvoedingsonzekerheid van ouders in argumenten 
met een normatieve betekenislaag. Beiden worden verbonden met een inbreuk in de op-
voedingsvrijheid van de als risicovol bestempelde ouders. 
In het preventieverhaal wordt de inbreuk op de opvoedingsvrijheid onderbouwd via het 
schademotief, met een verwijzing naar schade aan het belang van het kind en aan het be-
lang van de samenleving. In het preventieverhaal botsen de drie panelen. De introductie 
van het schademotief binnen het preventieverhaal verdient vanuit zorgethisch perspectief 
nadere beschouwing. Mijns inziens is het schademotief verdedigbaar bij een aanbod van 
curatieve zorg, de schade heeft dan immers al plaats gevonden, is aantoonbaar (en ho-
pelijk nog herstelbaar). In het preventieverhaal daarentegen wil de overheid mogelijke 
schade aan kinderen voorkomen. Vanuit het perspectief van zowel kinderen, als ouders, 
als overheid en samenleving kan dit volgens mij worden gezien als een wenselijke ont-
wikkeling, allen willen ‘het beste’ voor ‘het’ kind. Het schademotief binnen het preven-
tieverhaal betekent dat betrokkenheid van de overheid bij de als risicovol bestempelde 
ouders voortkomt uit een vermoeden: de overheid schat in dat deze opvoeders fouten 
zullen maken waardoor hun kinderen (blijvende) schade oplopen. In de oorzakelijke be-
tooglijn van het preventieverhaal krijgen deze ouders een belangrijke rol toegeschreven als 
veroorzakers van mogelijke problemen bij hun kind. De redeneertrant van het preventie-
verhaal impliceert echter dat de overheid deze ouders op voorhand wantrouwt, de schade 
heeft immers nog niet plaatsgevonden. Vanuit zorgethisch perspectief is deze benadering 
problematisch omdat de overheid te weinig oog heeft voor de kwetsbaarheid van de als 
risicovol bestempelde ouders. 
Daarnaast is wantrouwen geen goede leidraad voor overheidsbetrokkenheid, zeker niet in 
een situatie waarin het grootbrengen van kinderen een zwarte doos is (zie: 11.3.1). Gebrek 
aan vertrouwen belemmert de kwaliteit van zorg omdat het zorgproces gefragmenteerd 
raakt. De kwaliteit van zorg is voor niemand optimaal, niet voor ouders (zij worden op 
voorhand gewantrouwd), niet voor het werkveld opvoedingsondersteuning (zij moeten 
onbereikbare ouders motiveren) en ook niet voor de overheid (die haar doelgroep niet 
bereikt). Sevenhuijsen (1999) ziet vertrouwen als het verbindend aspect in het zorgproces 
omdat geen van de vier fasen van zorg tot stand kan komen zonder vertrouwen. Juist dit 
vertrouwen lijkt in het beleidsdebat zoek. De overheid heeft moeite zich een beeld te vor-
men van de beleefde verantwoordelijkheid van ouders bij wie het goed gaat, maar ook van 
ouders die structureel falen als opvoeders. Eigenlijk zouden vragen gesteld moeten kun-
nen worden waarmee meer zicht kan ontstaan op het grootbrengen door ouders onder 
belemmerende omstandigheden. Het wenselijke vertrouwen kan mogelijk hersteld wor-
den door meer te luisteren naar de stem van de ouders en ouderbegeleiders. Wat betekent 
het voor ouders om hun kind op te voeden als er sprake is van werkeloosheid en uitzicht 
op blijvende armoede; van discriminatie op school, straat en de werkplek; van wonen in 
een achterstandswijk waar speelplaatsen ook werfplekken zijn van dealers? 
Bij de invulling van de botsing in het drieluik in het preventieverhaal is het rechtvaardig-
heidsperspectief toonaangevend. De overheid kent ouders verantwoordelijkheid toe voor 
het opvoeden en maakt een afweging van verschillende rechten: ouders hebben opvoe-
dingsvrijheid zonder recht op ondersteuning en kinderen hebben recht op bescherming. 
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Het morele dilemma – wel of niet ondersteunen of ingrijpen – wordt vooral gezien als 
een conflict tussen abstracte rechten en regels (zie: hoofdstuk twee). Morele dilemma’s 
kunnen echter op meerdere manieren worden beschreven. Sevenhuijsen (1996, p. 76) ziet 
morele beraadslagingen als een proces waarbinnen claims worden geconstrueerd. Dit kan 
onder meer in termen van concrete rechten. Zo zou het preventieverhaal waarschijnlijk 
een andere toonzetting kunnen krijgen als opvoedingsvrijheid van ouders gepaard zou 
gaan met een recht op ondersteuning. De betrokkenheid van de overheid bij de opvoed-
praktijk hoeft dan niet meer alleen via het schadeprincipe te worden gelegitimeerd. De 
overheid zou meer oog kunnen krijgen voor gradaties in de kwetsbaarheid van ouders en 
een mildere toon kunnen aanslaan naar ouders (zie: Veldkamp, 2001). 
Het toekennen van een recht op ondersteuning aan ouders betekent overigens niet dat het 
morele dilemma van wel of niet ingrijpen verdwijnt. Er zullen altijd ouders zijn die als 
opvoeders mislukken. Het betekent wel dat dit dilemma anders kan worden ingekleurd. 
Het zorgethische perspectief vestigt onder meer de aandacht op conflicterende verant-
woordelijkheden bij het beschrijven van morele dilemma’s. Daarbij zou de overheid meer 
aandacht moeten hebben voor haar eigen rol in het toekennen van rechten en plichten aan 
ouders en het toeschrijven van verantwoordelijkheden aan ouders voor het ontstaan van 
problemen bij hun kinderen. In haar beleid zou de overheid meer kunnen aansluiten bij 
de beleefde verantwoordelijkheid van onder meer ‘onbereikbare’ ouders. 
Deze beleefde verantwoordelijkheid wordt onder meer zichtbaar in het kwalitatieve on-
derzoek van Lieve Vanhee, Kim Laporte en Jozef Corveleyn (2001) die de krachten, com-
petenties en hulpbronnen van overbelaste ouders in kaart wilden brengen. In het boek 
Kansarmoede en opvoeding: wat de ouders erover denken komen zowel overbelaste ouders 
als hun begeleiders aan het woord. De onderzoekers verzamelden hun onderzoeksmate-
riaal tijdens groepsbijeenkomsten van kansarme ouders in het ‘Centrum Kauwenberg’ te 
Antwerpen, ‘Le Club des Bébés’ te Molenbeek, en ‘Netwerk’ in Leuven. Vanhee e.a. portret-
teren deze ouders als mensen met vele kwetsuren. Als kind zijn zij uit huis geplaatst, en 
hun levensverhaal bestaat uit een aaneenrijging van afscheid en afstand moeten nemen 
van onder meer ouders en andere familieleden. De hoofdboodschap van de onderzoekers 
is dat hulpverleners en beleidsmakers oog moeten hebben voor de uniciteit van elk gezin. 
Ouders willen gezien worden in wat zij willen bereiken, in wat ze doen en in wie ze zijn. 
Aandacht voor deze drie aspecten maakt de uniciteit van elke ouder zichtbaar. Tegelijkertijd 
zijn er overeenkomsten aanwijsbaar die aanknopingspunten bieden voor het herschrijven 
van het preventieverhaal. De eerste vraag is dan: wat willen deze ouders bereiken? De drijf-
veer van de ouders is dat zij hun kinderen een andere jeugd willen geven dan zij hebben 
gehad. Uithuisplaatsing moet worden voorkomen en daarom modderen ouders vaak lang 
door voordat zij hulp vragen. Daarnaast is het ouderschap één van de weinige manieren 
waarop ze kunnen laten zien dat ze iemand zijn. Het ‘doen’ van deze ouders – het tweede 
aspect – is niet altijd goed waarneembaar en invoelbaar voor hulpverleners. Het dagelijks 
leven van deze ouders wijkt te veel af van de ervaring van hulpverleners omdat die niet 
in armoede leven – met onzekerheid over de basale levensbehoeften: wonen, inkomen, 
gezondheid, eten, werk, verwarming, staat van de woning. Ouders worden zonder de steun 
van een informeel netwerk uitgeput door deze kluwen van dagelijkse problemen. En ten-
slotte: wie zijn deze ouders? Deze mensen hebben vele kwetsuren. Contacten met ouders, 
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broers of zussen zijn verloren gegaan; velen hebben hun vertrouwen in andere mensen, de 
maatschappij en de hulpverlening verloren. Zij zullen niet snel hulp vragen en hun sociale 
erfenis is voor hen vooral een last. Deze kwetsbare ouders hebben weinig tot geen zelfver-
trouwen en kunnen hun mogelijkheden moeilijk inschatten en waarderen.
Dit onderzoek biedt op drie punten aanvullende informatie voor het verder uitwerken 
van het idee dat grootbrengen kan worden gezien als een sociale praktijk waarin ouders 
zich ontheemd kunnen voelen. Ten eerste onderstreept dit onderzoek het belang van een 
ondersteunend informeel netwerk voor ouders bij hun ontwikkeling als opvoeders. Het 
dagelijks leven georganiseerd krijgen, kost deze kwetsbare ouders enorm veel inzet en 
energie. Zij moeten hard werken om datgene te bereiken wat voor middenklasse ouders 
min of meer vanzelfsprekend is. Van derden krijgen zij weinig tot geen erkenning voor 
de veerkracht en creatieve inzet om te overleven die ze dagelijks ten toon spreiden want 
vanuit de ‘middenklasse blik’ heeft men vaak de indruk dat deze ouders niet kunnen na-
denken, plannen of opvoeden. Kansarme ouders krijgen dan ook vaak de boodschap dat 
zij niet goed genoeg zijn. Zij worden daarmee bevestigd in hun angst dat zij geen goede 
ouders kunnen zijn. Vanhees onderzoek laat het belang zien van een informeel opvoe-
dingnetwerk voor ouders. Zo’n netwerk helpt ouders te kunnen functioneren als ‘goed 
genoeg’-opvoeders maar is niet voor elke ouder vanzelfsprekend aanwezig (zie ook: Bolt, 
2000, Dijkstra, 2000, Dullemen van, 2004).
Ten tweede wordt de morele kant van de opvoedpraktijk zichtbaar: ouders streven in de 
opvoedpraktijk het goede of wenselijke na. De ouders uit het onderzoek van Vanhee e.a. 
(2001) willen hun kind de ervaring van de uithuisplaatsing besparen. Ouders willen dat 
hun kinderen het beter krijgen dan zij het hebben gehad. Het ‘goede’ krijgt betekenis in het 
dagelijks leven en is verbonden met het eigen levensverhaal en behelst een betere toekomst 
voor het kind. 
Als laatste benadrukt het onderzoek van Vanhee e.a. (2001) de invloed van de sociale er-
fenis op de opvoedpraktijk. Elke ouder heeft toen hij opgroeide een sociale erfenis mee-
gekregen. Wat ouders nastreven tijdens het grootbrengen van hun kind is gebaseerd op 
doorleefde levensgeschiedenissen en de wil om dingen op een eigen andere manier te 
doen. Het grootbrengen van de kinderen is voor deze kansarme ouders een belangrijke 
drijfveer en onderdeel van hun identiteit. Tegelijkertijd moeten deze ouders dit wenselijke 
nastreven onder zeer beperkende omstandigheden die zij veelal niet kunnen veranderen. 
Hun sociale erfenis biedt hen weinig inspiratie, hun sociale netwerk is klein en ze hebben 
weinig tot geen zelfvertrouwen en zullen niet snel om hulp vragen (zie ook: Bolt, 2000, 
Dijkstra, 2000, Pas van der, 2005). Het functioneren van deze ouders gaat gepaard met 
grote verlangens, diepe angsten, veel onmacht en opvoedingsverlegenheid. Het idee dat 
kwetsbare ouders eerder en in grotere mate ontheemd kunnen raken in het ouderschap 
biedt ruimte voor de overheid om aandachtig te luisteren naar de diverse verhalen van ou-
ders over hun wensen, zorgen en de steun die zij nodig hebben om zich te kunnen blijven 
ontwikkelen tot ‘goed genoeg’-opvoeder. 
Samenvattend: het preventieverhaal maakt de kwetsbaarheid van zwaarbelaste ouders 
zichtbaar, maar benut deze discursieve ruimte niet volledig. Het gehanteerde normatieve 
kader heeft tot gevolg dat de als risicovol bestempelde ouders worden gezien als mogelijk 
falende opvoeders. Kwetsbare ouders worden zo ongewild bevestigd in hun grootste angst: 
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nooit een goede opvoeder te kunnen worden. De overheid zou haar terughoudende hou-
ding kunnen verruilen voor meer betrokkenheid waardoor zij meer zicht krijgt op het ge-
wone grootbrengen. Opvoedingsvrijheid zou gepaard kunnen gaan met een vanzelfspre-
kend recht op steun bij het grootbrengen. Dit recht biedt de kans om met een aandachtige 
houding te luisteren naar de diverse verhalen van ouders en ouderbegeleiders waardoor 
gradaties van kwetsbaarheid van ouders zichtbaar worden. Grootbrengen is voor de ene 
ouder zwaarder dan voor de andere omdat omgevingsfactoren lang niet altijd meewerken. 
De kwetsbaarheid van ouders houdt onder meer verband met de grootte van hun opvoe-
dingsnetwerk en met de vraag of de sociale erfenis inspiratie biedt of een last is. Kwetsbare 
ouders hebben minder zelfvertrouwen, durven minder snel hulp te vragen en kunnen 
minder makkelijk thuis raken in het ouderschap. Het idee is dat ouders het beste willen 
voor hun kind, maar niet elke ouder weet hoe dit te realiseren. Het idee van ontheemd 
ouderschap biedt aanzetten tot het ontwikkelen van een beleidsverhaal dat aansluit bij 
de diepste verlangens van ouders en dat oog heeft voor zowel de krachten van ouders als 
hun beperkende omstandigheden. De overheid zou kunnen onderkennen dat ouders door 
diverse redenen ontheemd kunnen raken in het ouderschap en gedifferentieerde steun 
nodig hebben om (weer) thuis te raken in de opvoedpraktijk. 

11.3.5 Het controleverhaal: de relatie overheid – ouder gespecificeerd 

Mag de overheid ouders verplichten om opvoedingsondersteuning te aanvaarden? Dit is 
de centrale vraag in het controleverhaal. De overheid kan zich in dit verhaal niet langer 
presenteren als buitenstaander die reageert op vragen van ‘onzekere’ ouders om onder-
steuning. De overheid wil desnoods onder dwang opvoedingsondersteuning aanbieden 
aan ouders waarvan zij denkt dat zij als opvoeders hun kind niet goed genoeg begeleiden 
in het opgroeien tot rechtgeaarde burger. In het controleverhaal laat de overheid de veron-
derstelling los dat de belangen van kinderen het best zijn gediend met terughoudendheid 
(zie: 10.4.2). Het juridische kader van de relatie tussen ouders en overheid wordt expliciet 
gemaakt. Wetten en internationale verdragen bieden gezinspraktijken bescherming tegen 
een ingrijpende overheid (zie: 10.4.3). Slechts in bepaalde situaties en onder vier voor-
waarden mag de overheid ingrijpende betrokkenheid tonen bij gezinspraktijken. De vier 
voorwaarden zijn: een wettelijke basis, een legitiem doel, evenredigheid tussen doel en 
interventie, en effectiviteit. In deze paragraaf evalueer ik deze vier voorwaarden, samen 
bieden zij een goed zicht op het normatieve kader van het controleverhaal. Daarnaast geef 
ik aan waar ik mogelijkheden zie tot aanvulling of vernieuwing van het beleidsdiscours.
Voorwaarde één: de wettelijke basis om verplicht preventieve opvoedingsondersteuning te 
accepteren door ouders ontbreekt in Nederland. In de vorige paragrafen is duidelijk ge-
worden dat ouders de verantwoordelijkheid krijgen toegekend door de Nederlandse over-
heid om het welzijn van het kind en diens persoonlijkheidsontwikkeling te bevorderen. 
Het recht en de plicht om hun kinderen op te voeden gaat in Nederland tot januari 2005 
niet gepaard met de toekenning van een recht op ondersteuning.429 De aanvulling van 
het controleverhaal is dat de Nederlandse wetgeving ook geen regelgeving kent waarmee 
ouders gedwongen zouden kunnen worden om preventieve opvoedingsondersteuning te 
accepteren: ouders zijn beschermd tegen de overheid die preventief zou willen ingrijpen 
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in de opvoedpraktijk, de overheid heeft zichzelf een terughoudende rol toebedeeld. On-
dersteuning bieden, al dan niet verplicht, kan alleen gelegitimeerd worden via de twee 
zijpanelen van het drieluik: het belang van de samenleving of het belang van het kind.
Het belang van de samenleving wordt in het controleverhaal onderstreept om de ingrij-
pende betrokkenheid van de overheid te legitimeren. Het beleidsprobleem is een toekom-
stige samenleving die geconfronteerd wordt met de gevolgen van een stijgende jeugdcri-
minaliteit. De oorzakelijke betooglijn is die van dreigende crisis – net als in het gelijke 
kansenverhaal en het preventieverhaal. Zonder maatregelen zullen de in beleidsteksten ge-
schetste maatschappelijke veranderingen hoogstwaarschijnlijk een verslechtering beteke-
nen en mogelijk uitmonden in een maatschappelijke crisis. Vooral de angst voor stijgende 
jeugdcriminaliteit legitimeert niet-vrijblijvende overheidsbetrokkenheid bij gezinsprak-
tijken die als risicovol worden bestempeld. Bedreiging van de samenleving kan betrok-
kenheid van de overheid bij opvoedpraktijken legitimeren, maar ouders dwingen tot het 
accepteren van preventieve betrokkenheid kan alleen als de maatschappelijke bedreiging 
concreet beschreven staat in een wet, wat in de onderzochte periode van 1979 tot en met 
2002 niet het geval is.
Het belang van het kind komt onder meer tot uitdrukking in de uitwerking van de tweede 
voorwaarde: het hanteren van legitieme doelen. Het controleverhaal verwijst bij de invul-
ling van legitieme doelen onder meer naar de bescherming van de lichamelijke of geeste-
lijke gezondheid van het kind. Het paneel van het belang van het kind wordt ingevuld met 
het pedagogische discourstype dat sinds de jaren zeventig dominant is, waarin opvoeding 
gericht is op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. De aansluiting van het 
dominante pedagogische discourstype op het beschermingsmotief komt ook naar voren 
in de oorzakelijke betooglijn van het controleverhaal waarin kinderen zich idealiter ont-
wikkelen tot rechtgeaarde burger. Het schrikbeeld van het controleverhaal is dat kinderen 
zich zullen ontplooien tot mensen die een criminele lastpost of kostenpost zijn voor de 
samenleving. De overheid schrijft ouders in het controleverhaal een oorzakelijke rol toe 
bij het van ontstaan van jeugdcriminaliteit. 
De legitimatie van het aanbod van preventieve opvoedingsondersteuning aan ouders ge-
beurt in het verhaal van gelijke kansen, preventie en controle via de twee zijpanelen van het 
drieluik, waarbij de overheid voortbouwt op het geaccepteerde schade- of beschermings-
motief. Ondersteuning van ouders kan ook gelegitimeerd worden via het centrale paneel: 
de opvoedingsvrijheid van ouders (zie: Veldkamp, 2001). Ouders zouden recht kunnen 
hebben op ondersteuning. In de onderzochte beleidsteksten ziet de overheid ouderschap 
impliciet al als onderdeel van wenselijk burgerschap. De volgende stap zou kunnen zijn: 
een alternatief beleidsverhaal ontwikkelen vanuit het perspectief van ouders met aandacht 
voor het opvoedend burgerschap. Daarvoor is onder meer ideevorming nodig over het 
‘gewone’ grootbrengen. Wat is grootbrengen voor ouders? Wanneer en door wie willen 
ouders ondersteund worden en welke steun helpt hen om zich te kunnen ontwikkelen tot 
‘goed genoeg’-opvoeder? Zo ontstaat inzicht in wat ik ontheemd ouderschap noem. Het 
uitgangspunt is dat ouders vanuit een besef van verantwoordelijk-zijn een goede ouder 
willen zijn, maar niet altijd weten hoe ze dat in de dagelijkse praktijk kunnen realiseren. 
Hun leerproces als opvoeder kan stagneren, ouders zijn zoekende in de opvoedpraktijk, 
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voelen zich niet altijd op hun gemak. De overheid zou ouders kunnen steunen zodat zij 
weer thuis kunnen raken in de opvoedpraktijk. 
De derde voorwaarde, die van evenredigheid beperkt de omvang van de eventuele ingrij-
pende macht van de overheid. De overheid mag niet meer ingrijpen in de ‘ouderlijke op-
voeding- en verzorgingsautonomie’ dan noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken. 
Het controleverhaal toont aan dat gedwongen opvoedingsondersteuning wordt gezien als 
een groot ingrijpen in de ouderlijke opvoeding- en verzorgingsautonomie. De voorwaar-
de van evenredigheid impliceert daarom een norm van wenselijke publieke zorg. Opvoe-
dingsondersteuning zou niet alleen vraaggericht kunnen zijn, de overheidsbetrokkenheid 
bij de gezinspraktijk moet ook in verhouding staan met het wenselijke doel. Deze voor-
waarde kan volgens mij vertaald worden naar een situatie waarin ouders recht hebben op 
ondersteuning bij het grootbrengen. Zo’n recht betekent onder meer dat de overheid zijn 
terughoudende rol kan verlaten en meer betrokkenheid kan tonen. De voorwaarde van 
evenredigheid geeft een kader waarbinnen dit recht op ondersteuning verder zou kunnen 
worden uitgewerkt. Evenredigheid tussen doel en middel beschermt de overheid tegen te 
grote claims op ondersteuning van ouders, en beschermt ouders en kinderen tegen een te 
grote betrokkenheid van de overheid bij gezinspraktijken. 
Ten slotte de laatste voorwaarde: de interventie in gezinspraktijken is effectief en de ont-
wikkeling van het kind moet positief worden beïnvloed. In hoofdstuk tien benoemde ik 
effectieve zorg als de centrale waarde in het controleverhaal. De invulling van effectieve 
zorg is in het controleverhaal anders dan in het preventieverhaal. Het zorgaanbod is in 
het preventieverhaal gestoeld op vrijwilligheid, keuzevrijheid, en de vragen van ouders. 
In de vorige paragraaf maakte ik duidelijk dat opvoedingsondersteuning kan worden ge-
construeerd als een antwoord op vragen van ouders, en daarmee kan aansluiten bij de be-
leefde verantwoordelijkheid van ouders. Het aanbod van opvoedingsondersteuning komt 
echter voort uit argwaan en het beleid moet opvoedkundig falen voorkomen. 
Dit toeschrijven van vermeend opvoedkundig falen wordt in het controleverhaal scherper 
aangezet. Vanuit het belang van de samenleving bevat het controleverhaal een pleidooi 
voor niet-vrijblijvende zorg. Vraaggerichte zorg is daarmee verleden tijd. Het controle-
verhaal introduceert een andere belangrijke succesfactor voor de effectiviteit van de gebo-
den ondersteuning, de motivatie van ouders. Als ouders maar gemotiveerd zijn, dan is de 
eventueel gedwongen ondersteuning effectief. Het aanbod van opvoedingsondersteuning 
heeft daarmee een ambivalente basis. Enerzijds moeten de aanbieders vraaggericht wer-
ken, anderzijds vindt de overheid dat bepaalde ouders, desnoods verplicht, ondersteuning 
zouden moeten krijgen. 
Opvallend is dat het eventuele blijvende opvoedkundige onvermogen van ouders niet aan 
de orde komt in deze discussie over de effectiviteit van de ondersteuning. Kunnen alle 
ouders zich wel ontwikkelen tot ‘goed genoeg’-opvoeders? Deze vraag is belangrijk voor 
een debat over ondersteuning van ouders omdat zo meer zicht kan ontstaan op het oplos-
send vermogen dat ouders wel of niet kunnen ontwikkelen. Impliciet heeft de overheid 
vertrouwen in de leercapaciteiten van ouders: zij kunnen zich dankzij opvoedingsonder-
steuning toch nog ontwikkelen tot ‘goed genoeg’-opvoeders. 
Dit vertrouwen van de overheid in het leerproces van ouders en het effect van opvoedings-
ondersteuning verdient nadere beschouwing. In hoofdstuk twee haalde ik Baier (1994) 
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aan. Zij ziet vertrouwen als een actief proces waarin iets wat waardevol of dierbaar is, 
wordt toevertrouwd aan een ander (1994, pp. 103, 105, 128). Dit toevertrouwen is nood-
zakelijk wanneer dit waardevolle of dierbare niet kan floreren zonder de inspanningen van 
die ander. In hoofdstuk twee benoemde ik de groei van een kind als iets waardevols. Naar 
aanleiding van het onderzoek van Vanhee e.a. (2001) wil ik de groei van de opvoedkun-
dige capaciteiten van ouders ook benoemen als iets waardevols. Aan de hand van Baiers 
theorie over vertrouwen kan de kwetsbaarheid van ouders worden erkend, zij kunnen 
hun capaciteiten als opvoeder ontwikkelen dankzij de aandacht én de competenties van 
anderen. In deze relationele visie op ouderschap en grootbrengen spelen drie aspecten een 
belangrijke rol: het toevertrouwde (de groei van de capaciteiten als opvoeder), de toever-
trouwer (de ouder) en de vertrouwde partij (de hulpverlener/overheid). De ouder moet 
immers naast een besef van verantwoordelijk-zijn, goede wil en bedoelingen ook kennis, 
ervaring en vaardigheden opdoen die essentieel zijn om het grootbrengen tot een succes 
te maken. 
Hulp vragen bij het grootbrengen is zo’n vaardigheid en moet worden erkend als een 
respectabele vaardigheid. Niet iedere ouder vindt het makkelijk om deze hulp te vragen 
(Vanhee et al., 2001, p. 295). Ouders die in kansarmoede leven vinden dit bijvoorbeeld 
moeilijk, onder meer omdat zij veelal een algemene argwaan hebben tegen hulpverle-
ningsinstanties. Zij willen zichzelf bewijzen als goede opvoeders en willen dit zoveel mo-
gelijk zelf doen. Zij laten zich door schaamte weerhouden om formele of informele hulp 
te zoeken. Verder wijst Bolt (2000) erop dat niet iedereen een adequaat informeel opvoe-
dingsnetwerk heeft dat antwoord kan geven op de vragen van ouders.
Effectiviteit van opvoedingsondersteuning is dus niet alleen afhankelijk van motivatie of 
goede wil van ouders, maar ook van hun capaciteit om hulp te vragen en de adequaat-
heid van hun opvoedingsnetwerk. Het waarderen van hulp vragen als een onderdeel van 
goed ouderschap biedt aanknopingspunten voor een discussie over steunen van ouders 
bij het grootbrengen. Het zien van vertrouwen als een actief proces maakt daarnaast het 
onderkennen van (tijdelijk) ouderlijk onvermogen makkelijker. Ouders kunnen wel het 
beste wensen en willen voor hun kind, maar dat betekent niet automatisch dat alle ouders 
zich ook kunnen ontwikkelen tot ‘goed genoeg’-opvoeders (zie: Pas van der, 2005, pp. 
142-144). Sommige ouders hebben een blijvend opvoedkundig onvermogen. De overheid 
dient te onderkennen dat zij andere steun nodig hebben dan ouders die tijdelijk de grip op 
de opvoedpraktijk zijn kwijtgeraakt. Oog hebben voor deze diversiteit in de kwetsbaarheid 
van ouders betekent dat de overheid differentiatie kan aanbrengen in haar betrokkenheid 
bij het opvoeden. Het betekent ook dat de overheid meer zicht krijgt op de diversiteit in 
de kwetsbaarheid van kinderen. Kinderen met een of twee ouders die zich niet kunnen 
ontwikkelen tot ‘goed genoeg’-opvoeders zijn kwetsbaar en verdienen bescherming. De 
overheid kan het belang van deze kinderen beter beschermen doordat zij meer zicht heeft 
op de kwetsbaarheid van hun ouders en hun (on)vermogens om zich te ontwikkelen tot 
‘goed genoeg’-opvoeder.
Samengevat: het controleverhaal stelt duidelijke voorwaarden voor overheidsingrijpen en 
beschermt ouders tegen een teveel ingrijpende overheid. Het biedt echter weinig rechten 
op steun. De oorzakelijke betooglijn van het controleverhaal gaat uit van het belang van 
de samenleving. Het beschermingsmotief van het kind biedt onderbouwing voor de be-
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trokkenheid van de overheid. Mijns inziens kan ondersteuning van ouders ook worden 
beargumenteerd via het paneel van opvoedingsvrijheid van ouders. De voorwaarde van 
evenredigheid tussen doel en middel biedt aangrijpingspunten voor het beschrijven van 
een relatie tussen een betrokken overheid en ouders met recht op ondersteuning. Er zou 
een alternatief beleidsverhaal kunnen worden ontwikkeld vanuit het perspectief van ou-
ders waarbij effectiviteit als centrale waarde verder zou moeten worden doordacht. Effec-
tiviteit is niet alleen afhankelijk van motivatie, maar ook van capaciteiten van ouders. Het 
relationele perspectief op grootbrengen betekent dat de overheid oog moet krijgen voor 
mogelijke onvermogens van ouders en voor de beleidsmogelijkheden die ouders steunen 
in hun ontwikkeling tot ‘goed genoeg’-opvoeder. Aandacht voor de capaciteiten van ou-
ders en hun netwerk biedt aangrijpingspunten om te oordelen over de wenselijkheid van 
publieke ondersteuning en de effectiviteit daarvan. Het maakt de kwetsbaarheid van zowel 
ouders als van hun kinderen zichtbaar.

11.4 Opvoeding als leerproces van ouders, een ander pedagogisch 
discourstype

In dit hoofdstuk onderzocht ik welke aanknopingspunten aanwezig zijn in de getraceerde 
ideevorming over ouderschap, opvoeding en ondersteuning voor een open discussie over 
zorgbehoeften en de tegemoetkoming daaraan. Het beleid opvoedingsondersteuning is ge-
fragmenteerd, met maar liefst vier beleidsverhalen die naast elkaar bestaan en door elkaar 
heen lopen. De vier beleidsverhalen vormen een soepel geheel zolang verondersteld kan 
worden dat ouders zelf om hulp vragen, instemming geven, of overtuigd kunnen worden 
van de noodzaak om een aanbod van opvoedingsondersteuning vrijwillig te aanvaarden. 
Echter, zodra de overheid zelf veronderstelt dat ouders opvoedingsondersteuning nodig 
hebben en eventueel gedwongen zouden moeten kunnen worden, kan zij niet terugvallen 
op wetgeving. 
Het belangrijkste probleem in het beleid opvoedingsondersteuning is in de optiek van 
deze studie het ontbreken van aandacht voor het relationele perspectief op ouderschap en 
opvoeding. Onder de vlag van opvoedingsvrijheid en vertrouwen in de gewone opvoeding 
krijgen ouders niet de ondersteuning die zij zelf nodig achten. Zij kunnen om onder-
steuning vragen, maar tot de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet hadden zij geen 
rechten en de instellingen van de jeugdhulpverlening hadden geen plichten om ouders te 
ondersteunen bij het opvoeden. Volgens deze nieuwe wet hebben jeugdigen en hun ouders 
of verzorgers deze rechten nadat zij een indicatiestelling voor zorg hebben gekregen van 
het bureau Jeugdzorg.430 Vanaf januari 2005 bepaalt dus het bureau Jeugdzorg of ouders 
of jeugdigen recht hebben op zorg. Behoeften aan steun van ‘gewone’ ouders, zoals die 
zijn geformuleerd in het ontplooiingsverhaal, worden in het onderzochte beleid te weinig 
gehonoreerd omdat wordt verondersteld dat deze ouders zelf wel oplossingen zullen vin-
den voor hun problemen. ‘Andere’ ouders daarentegen krijgen gebrekkige opvoedkundige 
vaardigheden toegeschreven en eventueel onder drang of dwang ondersteuning aangebo-
den. Het onderzochte beleid heeft bij de definiëring van het beleidsprobleem vooral aan-
dacht voor de kwetsbaarheid van kinderen en de toekomstige samenleving en te weinig 

Hoofdstuk 11 De wenselijke opvoeding



Ontheemd ouderschap234

oog voor kwetsbaarheid van ouders. Sommige van hen zouden gebrekkige opvoedkundige 
vaardigheden hebben en dankzij opvoedingsondersteuning het opvoeden alsnog kunnen 
leren. Van anderen wordt verondersteld dat zij het grootbrengen vanzelf wel kunnen.
Het onderliggende idee van het beleidsdebat opvoedingsondersteuning is dat de als risi-
covol bestempelde ouders dankzij opvoedingsondersteuning het opvoeden alsnog kunnen 
leren. Het grootbrengen van kinderen wordt impliciet beschreven als een leerproces voor 
ouders. Deze educatieve verwachting is aanwezig in alle vier de beleidsverhalen en ver-
dient nadere beschouwing. Ik zie hierin discursieve ruimte voor een pedagogisch beleids-
discours waarin de ontwikkeling van ouders tot ‘goed genoeg’-opvoeders centraal staat. 
Dit beleidsdiscours past naast de twee andere pedagogische discourstypen die ik in de 
beleidsteksten traceerde. In het eerste pedagogische discourstype wordt opvoeden gezien 
als het overdragen van waarden, in het tweede als een proces dat de ontwikkeling van 
kinderen stimuleert.431 Ouders kunnen ook in deze termen over het grootbrengen praten 
(zie bijvoorbeeld: Bolt, 2000, Rispens et al., 1996). Maar als je ouders vraagt over hoe zij 
zelf het opvoeden ervaren, dan benoemen zij dat volgens Van der Pas (2003, p. 163) vaak 
als een leerproces. ‘Ik heb veel geleerd’ of ‘Ik heb moeten leren om te geven’ of ‘John heeft 
een strakke hand nodig, dat heb ik geleerd.’ 
De beleidsteksten bevatten al sporen van dit derde pedagogische discourstype waarin 
het leerproces van ouders centraal staat. De oorzakelijke betooglijn van het preventie- en 
controleverhaal maakt de diversiteit van de kwetsbaarheid van ouders zichtbaar, maar 
heeft te weinig aandacht voor een relationeel perspectief op ouderschap en opvoeding. 
Het beleidsprobleem is te zeer geconstrueerd vanuit het perspectief van het kind en dat 
beïnvloedt de invulling van opvoedingsondersteuning. Volgens de beleidsteksten levert 
opvoedingsondersteuning een bijdrage aan ‘cruciale aspecten als een goede communicatie 
en interactie tussen ouder en kind, aan de betrokkenheid van de ouder bij de ontwikkeling 
en schoolloopbaan van hun kind en aan de eigen competentie als opvoeder’.432 In dit citaat 
is het pedagogische discours dominant waarin opvoeding wordt gezien als een proces dat 
de ontwikkeling van kinderen stimuleert. 
Opvoeding kan echter ook worden bekeken vanuit een relationeel perspectief waarin ge-
luisterd wordt naar het verhaal van ouders en ouderbegeleiders. De zorgethiek gaat ervan 
uit dat luisterend naar deze verhalen invulling kan worden gegeven aan de zinsnede ‘so 
that we can live in it as well as possible’ van de definitie van zorg van Fisher en Tronto. Wat 
hebben ouders nodig zodat hun leerproces tot ‘goed genoeg’-opvoeders blijft doorgaan 
zodat zij het belang van hun kind op lange termijn zo goed mogelijk kunnen dienen? Hoe 
ervaren zij het dagelijkse grootbrengen waarin steeds opnieuw strijdige belangen tegen 
elkaar moeten worden afgewogen? In dit hoofdstuk plaatste ik opvoeden binnen een rela-
tioneel perspectief. Het grootbrengen van kinderen kan worden gezien als een sociale en 
morele praktijk waarin ouders handelen, reflecteren en nastreven wat volgens hen goed 
is. Ouders hebben een besef van verantwoordelijk-zijn en ontwikkelen een eigen verhaal 
over ouderschap en grootbrengen. Zij geven betekenis aan de opvoedpraktijk waarbij zij 
vanuit het verleden naar de toekomst kijken. De relatie die ouders met hun kind hebben, 
beïnvloedt het beeld dat ouders van zichzelf en van anderen hebben. Zij functioneren 
binnen informele en formele opvoedingsnetwerken die al dan niet ondersteuning bieden. 
Met vallen en opstaan proberen zij hun kinderen groot te brengen tot wenselijke burgers 
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en sommige ouders zijn daarbij extra kwetsbaar. Leren opvoeden is voor de ene ouder een 
zwaardere opgave dan voor de andere omdat zij last hebben van beperkende of belemme-
rende omstandigheden. Ouders kunnen voor lange of korte tijd in meerdere of mindere 
mate ontheemd raken in het ouderschap. 
Tevens is het grootbrengen van kind(eren) slechts één aspect van het dagelijks leven. Daar-
naast runnen zij een huishouden, onderhouden zij misschien een partnerrelatie, hebben 
zij contacten met familie, vrienden en kennissen, combineren zij opvoeden, met werk, 
zorg, een opleiding, vrijwilligerswerk en ontspanning. Kortom: opvoeden is meer dan de 
ontwikkeling van het kind stimuleren en ouderschap meer dan opvoeden. Deze relatio-
nele visie op opvoeding en ouderschap leidt mogelijk tot een bredere visie op wat steun 
aan ouders zou kunnen behelzen. 
De nieuwe beleidsdefinitie van het gezin nodigt uit tot een discussie over opvoeding. In 
de beleidsteksten komt het grootbrengen van kinderen impliciet naar voren als een aspect 
van burgerschap. Deze notie van opvoedend burgerschap verdient steun van de overheid 
en biedt in aanzet ruimte voor een debat over ouderschap, opvoeding en ondersteuning. 
Wat hebben ouders nodig om hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden en welke rollen 
zou de overheid daarbij kunnen vervullen? Zorgethiek biedt een pleidooi om meer be-
trokkenheid te tonen bij zorgpraktijken, waaronder ook het grootbrengen, en te luisteren 
naar de stem van ouders en de begeleiders van ouders. Het idee dat het grootbrengen een 
leerproces is voor ouders introduceert een relationele visie op ouderschap en opvoeding 
waarmee zowel de kwetsbaarheid van ouders als hun kinderen zichtbaar wordt. Het biedt 
aanzetten tot het ontwikkelen van een beleidsverhaal waarin het beleidsprobleem wordt 
gedefinieerd vanuit het perspectief van ouders. Ouders steunen hoeft geen antwoord te 
zijn op toekomstige problemen bij kinderen of van de maatschappij, maar kan een reactie 
zijn op een stagnerend leerproces van kwetsbare ouders of ontheemd ouderschap. Als de 
overheid oog heeft voor de ontheemdheid in het ouderschap, ligt de weg open naar een 
meer passende ondersteuning waarop ouders recht hebben. Het dilemma wel of niet in-
grijpen verdwijnt daarbij niet. Het morele dilemma wordt echter wel op een andere manier 
ingekaderd. Het steunen van ouders sluit aan bij hun leerproces waarbij formele en infor-
mele opvoedingsnetwerken ouders en kind bijstaan bij hun ontwikkeling. De overheid 
kan een onderscheid maken tussen de toegekende verantwoordelijkheid en de beleefde 
verantwoordelijkheid van ouders. Zij moet bij het toekennen van opvoedingsverantwoor-
delijkheden aan ouders oordelen over hun krachten en hun (on)mogelijkheden. Kunnen 
ouders daadwerkelijk vorm geven aan hun rol van opvoeder, kunnen zij het grootbrengen 
met vallen en opstaan leren en zich ontwikkelen tot ‘goed genoeg’-opvoeders die hun kin-
deren grootbrengen tot wenselijke burger? De overheid moet onderkennen dat sommige 
ouders bepaalde capaciteiten ontberen waardoor zij zich niet kunnen ontwikkelen tot een 
‘goed genoeg’-opvoeder. Zo ontstaat zicht op de kwetsbaarheid van ouders maar ook op 
de kwetsbaarheid van hun kinderen. De vraag is hoe de overheid ouders zo kan steunen 
dat hun leerproces als opvoeder niet blijvend vastloopt. 

Hoofdstuk 11 De wenselijke opvoeding
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12 

Ouders steunen 

Het leerproces van kwetsbare ouders versterken

12.1 De contouren van een nieuw beleidsverhaal

In het vorige hoofdstuk liet ik zien dat de zorgethiek het vermogen heeft een nieuwe im-
puls te geven aan een discussie over opvoedend burgerschap. De overheid vindt het be-
langrijk dat ouders hun kinderen grootbrengen tot wenselijke burgers maar in het huidige 
debat opvoedingsondersteuning is een inhoudelijke discussie over opvoeding beperkt. De 
mogelijke inbreng vanuit zorgethiek is een aanpassing in wat als belangrijk wordt gezien, 
hoe dat wordt waargenomen en door wie dat wordt waargenomen, aldus Tronto (1995b). 
Dit laatste impliceert een overheid die bij het nader invullen van de betekenis van op-
voedend burgerschap met een aandachtige houding luistert naar de stem van ouders en 
ouderbegeleiders. Welke waarneming van opvoeding hebben zijzelf en wat is voor hen 
belangrijk? Het uitgangspunt van zorgethiek is dat ouders zelf betekenissen geven aan hun 
ouderschap en hun functioneren als opvoeder. Ouders kunnen op competente wijze uiten 
wie ze willen zijn, wat ze doen, welke zorgen ze hebben, welke beperkingen ze ervaren en 
welke steun ze nodig hebben. Ervaringsdeskundigen toelaten bij de interpretatie van de 
zorgbehoefte heeft mogelijk tot gevolg dat het morele vocabulaire verandert en ook de 
definiëring van problemen en oplossingen. 
Mijn analyses waarin ik beleidsverhalen traceer in beleidsteksten zijn onder meer geïnspi-
reerd door ideeën van Hajer (1990, p. 4). Hij ziet politiek als een proces waarin verschillen-
de deelnemers coalities vormen rond specifieke verhaallijnen. In het huidige beleidsdebat 
opvoedingsondersteuning is een discourscoalitie ontstaan tussen het belang van het kind 
als thema, en een pedagogisch discourstype waarin de ontwikkeling van het kind centraal 
staat. Deze discourscoalitie biedt te weinig ruimte voor open ideevorming over grootbren-
gen vanuit het perspectief van ouders. Om meer ruimte te creëren doe ik twee suggesties.
Mijn eerste suggestie: ontwikkel een discours over ouderschap en opvoeding waarin het 
perspectief van ouders centraal staat. Ik meen dat een beleidsdiscours met een relatio-
nele visie op opvoeden en ouders als een belangrijke aanvulling kan worden gezien op 
het huidige dominante beleidsdiscours waarin de focus gericht is op de ontwikkeling van 
kinderen. Inzicht in hoe kinderen zich ontwikkelen en wat zij nodig hebben is belangrijk 
als je ouders wilt steunen bij het opvoeden. Maar als de focus alleen gericht is op het kind 
of de relatie tussen ouder en kind, dreigt de ouder uit beeld te verdwijnen. Ik breng deze 
ouder in beeld door het idee te presenteren dat grootbrengen kan worden gezien als een 
leerproces voor ouders. Het idee is dat dit leerproces bij sommige ouders vanzelfsprekend 
door lijkt te gaan en dat het bij anderen stagneert of stokt. Voor een verdere exploratie van 
dit idee ga ik te rade bij ouders en de ouderbegeleider Alice van der Pas (1996, 2003, 2005). 
Zo introduceer ik de ontbrekende stem van ouders en ouderbegeleiders in het beleids-
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disours. Ik wil uitdrukkelijk vermelden dat deze verkenning een aantal aanzetten oplevert 
die nadere uitwerking behoeven. Het doel is mogelijke antwoorden te vinden op de vraag: 
wat hebben ouders nodig om zich te kunnen blijven ontwikkelen als opvoeders van hun 
kinderen? Inzicht krijgen in het leren van ouders biedt aanknopingspunten voor beleid 
dat hen wil steunen in hun leerproces tot ‘goed genoeg’-opvoeders. 
Het tweede voorstel dat voortvloeit uit deze studie is om in het politiek-filosofische dis-
cours ruimte te creëren voor een nadere uitwerking van het normatieve paneel van ouders. 
Mijn suggestie is dat ouders een vanzelfsprekend recht zouden krijgen op ondersteuning 
die gericht is op het versterken van hun leerproces tot ‘goed genoeg’-opvoeder. Hoe dat 
precies ingebed zou moeten worden binnen de huidige wetgeving en welke veranderingen 
daarvoor nodig zijn vallen buiten het kader van dit proefschrift. Ik introduceer slechts 
het idee dat betrokkenheid van de overheid bij gezinspraktijken niet alleen gericht hoeft 
te zijn op het voorkomen van mogelijke ontwikkelingsachterstanden van kinderen, maar 
ook gericht zou kunnen zijn op het versterken van het leerproces van ouders. Ik zie als 
belangrijkste verdienste van dit idee dat het mogelijkheden schept voor een meer van-
zelfsprekende betrokkenheid van de overheid bij gezinspraktijken. Het kan een alternatief 
zijn voor de in de vorige hoofdstukken geconstateerde vanzelfsprekende terughoudend-
heid van de overheid bij gezinspraktijken. Betrokkenheid zou vanzelfsprekender kunnen 
worden, maar dat betekent niet dat het idee van terughoudendheid wordt verlaten. De 
overheid zou moeten onderzoeken wanneer terughoudende betrokkenheid adequaat is; 
wanneer welke betrokkenheid bij het leerproces van ouders geboden is en wanneer het 
leerproces te lang stagneert en kinderen in bescherming moeten worden genomen. Zo 
presenteer ik in de eerste helft van dit hoofdstuk antwoord op mijn derde onderzoeks-
vraag: Kan de introductie van de stem van ouders en ouderbegeleiders bijdragen aan het 
vernieuwen van de ideevorming over gezinsopvoeding en de betrokkenheid van de overheid 
daarbij? 
Luisteren naar de verhalen van ouders is één manier waarop invulling gegeven kan worden 
aan de zinsnede ‘so that we can live in it (the world) as well as possible’ van de definitie 
van zorg van Fisher en Tronto. In het vorige hoofdstuk vertaalde ik ervaringen van ouders 
naar het idee dat grootbrengen een leerproces is voor ouders dat om verschillende redenen 
tijdelijk of blijvend stagneert. Op basis hiervan zou de overheid kunnen oordelen in hoe-
verre zij tegemoet kan en wil komen aan vragen en wensen van ouders. In dit hoofdstuk 
schets ik een innovatieve oorzakelijke betooglijn van een alternatief beleidsverhaal dat na-
der kan worden uitgewerkt. Zo beantwoord ik mijn laatste onderzoeksvraag: kan het idee 
dat kinderen grootbrengen een leerproces is voor ouders worden vertaald naar een innovatief 
beleidsverhaal met een andere visie op opvoedingsondersteuning?
De contouren van dit nieuwe beleidsverhaal over ontheemd ouderschap schets ik aan de 
hand van de visie op ouderschap en opvoeding van de maatschappelijk werker en ou-
derbegeleider Alice van der Pas (1996, 2003, 2005). Na dertig jaar met ouders te hebben 
gewerkt constateerde zij dat in die periode binnen diverse disciplines hoofdzakelijk kennis 
is verzameld over de ontwikkeling van kinderen en dat er weinig tot geen theoretische 
aandacht is voor de ervaringen van ouders. ‘We seem to know much about the experience 
of the child who has a ‘domineering mother’ or a ‘marginal father’. What do we know, 
however, about the experience of the mother who has to be strong all the time, or of the 
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father whose opinion is often not asked?’ (Pas van der, 2003, p. 21). Volgens haar ervaren 
ouders het grootbrengen als een doorlopend leerproces. Aanvullend op het kindgerichte 
perspectief van vooral de ontwikkelingspsychologie en pedagogiek introduceert zij een 
definitie van ouderschap met de ouderlijke ervaring als middelpunt. Daarnaast geeft zij in 
grote lijnen een analytische beschrijving van het grootbrengen van kinderen zoals ouders 
dat ervaren. Ten slotte vraagt zij zich af wat ouders nodig hebben om hun kinderen op 
te voeden tot wenselijke burgers. Hoe kunnen zij de taak die zij zichzelf opleggen en de 
verantwoordelijkheid die de samenleving hen toekent waarmaken? Zij introduceert en 
beargumenteert het idee dat de invloed van ongunstige omstandigheden op de ouderlijke 
werkvloer worden gebufferd door een zelfregulerend systeem van maatschappijgebonden 
en persoonlijke buffers (Pas van der, 2003, 2005). Baartman (2005, p. 16) wijst erop dat dit 
een opmerkelijk standpunt is. ‘De vraag is niet: wat zijn de risicofactoren die ouderschap 
bedreigen, of anders gezegd: waardoor kan het mis gaan, maar: wat maakt het mogelijk 
dat het ondanks alles goed gaat?’ 
Naast Van der Pas’ visie baseer ik mij op literatuuronderzoek waarin ouders en de beleving 
van ouderschap centraal staan. Wat zijn de ideeën van ouders over de opvoedpraktijk? Wat 
vinden zij belangrijk? Waar lopen zij tegenaan? Hebben zij behoefte aan ondersteuning? 
En zo ja, wat voor ondersteuning dan? En door wie worden zij het liefst ondersteund? 
Antwoorden vond ik onder meer in kwalitatief onderzoek waarin onderzoekers met ou-
ders spraken over het opvoeden (Bolt, 2000, Brinkgreve, 1999, Dijkstra, 2000, Distelbrink, 
1998, Doornenbal, 1996, Hakkert, 1999, Jonkers, 2003, Nievers, 2003, Nijsten, 1998, Pels, 
1998, Pels & Distelbrink, 2000, Regt de & Brinkgreve, 2000, Rispens et al., 1996, Zeijl, Cro-
ne, Wiefferink, Keuzenkamp, & Reijneveld, 2005, Zwaard van der, 1995). Ook wetenschap-
pers schrijven over hun ervaringen met het eigen ouderschap (Maushart, 2002, Zande van 
der, Levering, & Leenders, 1998). En verder beschrijven ouders hun ervaringen in columns 
of boeken (Cusk, 2002, Sanders, 2001). 
Als de overheid meer inzicht krijgt in het leerproces van ouders krijgt zij mijns inziens ook 
meer zicht op de eigen mogelijkheden om ouders te steunen. Ik presenteer grootbrengen 
allereerst als morele praktijk waarin ouders het ‘goede’ willen doen (12.2). In paragraaf 
12.3 beschrijf ik wat en waar ouders leren. Vervolgens werk ik het idee van ontheemd 
ouderschap uit door vier uiteenlopende redenen te benoemen waarom het leerproces kan 
stagneren of zelfs doodlopen (12.4). De notie van ontheemd ouderschap vestigt de aan-
dacht op verschillende facetten van het ouderschap die vragen om gedifferentieerd beleid 
dat tot doel heeft het leerproces van ouders te versterken. Dit innovatieve beleidsverhaal 
kan alleen nader worden uitgewerkt als het normatieve kader verandert. Het idee van 
ontheemd ouderschap kan worden vertaald naar beleid dat ouders zodanig sterkt dat zij 
zich kunnen ontwikkelen tot betere opvoeders. Ik illustreer dit beleid in paragraaf 12.5 
aan de hand van bestaande projecten. Ik sluit dit proefschrift af met een pleidooi voor de 
ontwikkeling van beleid dat wordt gebundeld onder de noemer ouderschapsondersteu-
ning (12.6). 

Hoofdstuk 12 Ouders steunen
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12.2 Ouders willen ‘het goede’ doen: grootbrengen als sociale en 
morele praktijk 

In het vorige hoofdstuk presenteerde ik voortbouwend op het werk van Morgan (1996) 
en Neale (2000) grootbrengen als een gezinspraktijk. Neale ziet een gezin vooral als kwa-
liteit waarin relaties van zorg en respect maar ook van verwaarlozing en onderdrukking 
werkzaam kunnen zijn binnen gezinspraktijken. Relaties zijn geen gegeven, aldus Neale 
(2000, p. 10), zij hebben een eigen dynamiek, ze moeten worden opgebouwd en onder-
houden. Familierelaties hebben een vloeibaar en onderhandelbaar karakter en zijn ver-
bonden met de biografie van de familieleden (zie ook: Barnes, 2006, Finch, 1989, Finch 
& Mason, 1993). Ouders ontwikkelen verhalen over hun unieke weg naar ouderschap 
(Shapiro, 2007). In deze relationele visie op grootbrengen zijn kinderen ook morele en 
sociale deelnemers aan de gezinspraktijken (Brannen & Heptinstall, 2003, Silva & Smart, 
1999, Smart & Neale, 1998). 
Van der Pas biedt een belangrijke aanvulling op deze theorievorming. Zij typeert de vloei-
bare relatie tussen ouder en kind als een onophoudelijk leerproces waarin ouders het ‘goe-
de’ willen voor hun kind (1996, 2003). Ouderschap is een ethische relatie van de ouder 
met het kind en wordt uitgedrukt in een besef van verantwoordelijk-zijn van de ouder 
voor het ondefinieerbare belang van zijn of haar kind. Dit besef heeft een alles-of-niets-
kwaliteit, is onvoorwaardelijk en kent geen tijdslimiet (2003, p. 42). 
Het besef van verantwoordelijk-zijn kan volgens Van der Pas (2007) worden gezien als een 
onbewuste toezegging van een ouder aan dit kind: ‘ik wil ouder zijn voor jou’. Het is een 
soort toezegging waarvan een ouder zich pas bewust wordt, als hij of zij deze niet is nage-
komen. Deze bewustwording van opvoedkundig falen – als het te laat is – maakt dit besef 
tot een soort alarmbel. In die zin typeer ik het als een katalysator in het leerproces van 
ouders. Ouders falen op de ouderlijke werkvloer want het lukt niet om ‘het goede’ te doen, 
maar dat wil niet zeggen dat zij weten wat zij wel zouden kunnen en willen doen. Het 
alarm rinkelt. Het besef van verantwoordelijk-zijn biedt ouders geen routebeschrijving, 
zij moeten met vallen en opstaan hun weg vinden op de ouderlijke werkvloer. Het ‘goed’ 
willen doen en tegelijkertijd niet weten hoe, maakt ouders kwetsbaar in hun leerproces tot 
‘goed genoeg’-opvoeder. 
De term ‘goed genoeg’-opvoeders verdient nadere toelichting. ‘Goed genoeg’-opvoeder 
moet niet worden verward met de term ‘goed genoeg’-moederschap die geïntroduceerd 
en uitgewerkt is door de Engelse psychoanalyticus Donald Winnicott (zie bijvoorbeeld: 
Winnicott, 1965, pp. 18-19). Winnicott zette ‘goed genoeg’-moederschap af tegen perfect 
moederschap. De perfecte moeder komt tegemoet aan alle wensen van haar kind waar-
door het kind zich niet voldoende zou kunnen ontwikkelen. De ‘goed genoeg’-moeder 
stimuleert de ontwikkeling van het kind door goed in te schatten wanneer het kind echt 
haar hulp nodig heeft en wanneer het kind zichzelf kan redden. De term ‘goed genoeg’-
opvoeder moet ook niet worden verward met de term ‘goed genoeg’-ouderschap van de 
tot Amerikaan genaturaliseerde Oostenrijkse psycholoog Bruno Bettelheim (1988). Hij 
verbreedde Winnicotts concept naar vaders want niet alleen moeders spelen een belang-
rijke rol in de opvoeding. Zijn boek A Good Enough Parent zorgde voor brede bekendheid 
van de term ‘goed genoeg’-ouder. Volgens Bettelheim is dit een ouder die zijn kind goed 
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opvoedt. Om dit te bereiken moeten de fouten die ouders tijdens het opvoeden maken 
meer dan gecompenseerd worden door de vele momenten dat ouders wel het juiste doen 
(Bettelheim, 1988, xi). 
Winnicott en Bettelheim maken geen onderscheid tussen opvoeden en ouderschap. De 
term ‘goed genoeg’-opvoeder komt voort uit het idee dat ouderschap en opvoeding niet 
samenvallen en van een andere orde zijn. In deze paragraaf is ouderschap gedefinieerd 
als een ethische relatie van de ouder met het kind (Pas van der, 2003, p. 42). Opvoeden 
vindt plaats op de ouderlijke werkvloer waar ouders handelen, denken en hun emoties 
reguleren. Dit idee zal hieronder nader worden uitgewerkt. Op de ouderlijke werkvloer 
leren ouders het opvoeden en oordelen zij keer op keer of wat zij deden of niet deden, 
dachten of niet dachten, voelden of niet voelden in hun eigen ogen ‘goed genoeg’ was. 
Ouders ontwikkelen dus in de dagelijks praktijk een norm van ‘goed genoeg’-opvoeder-
schap waarmee zij over zichzelf oordelen. Het is de ouder die bepaalt wat ‘goed genoeg’ is 
en wanneer verandering wenselijk is. 
Het onderscheid tussen ouderschap en opvoeden is relevant omdat dit ruimte schept voor 
mededogen met falende opvoeders. Opvoeders die door structurele omstandigheden blij-
vend falen op de ouderlijke werkvloer kunnen een ‘goed genoeg’-ouder zijn als zij beslui-
ten de opvoeding uit te besteden aan een derde. Deze ‘goed genoeg’-ouders durven onder 
ogen te zien dat het zowel in het belang van hun kind als in het belang van hun ouderschap 
is dat anderen de dagelijkse opvoeding overnemen.

12.3 Wat en waar leren ouders: de ouderlijke werkvloer

Ouders leren opvoeden op de ouderlijke werkvloer. Ouders begeleiden hun kind naar 
zelfstandigheid waarin zij uiteindelijk zelf ‘alles’ doen. Dit leren bestaat uit een zigzaglijn 
van meer en minder adequaat opvoeden op diverse terreinen waarbij ouders eerst alles 
voor een kind doen en uiteindelijk het kind alles zelf doet (Pas van der, 2003, p. 119). Dit 
grootbrengen gebeurt op de ouderlijke werkvloer waar ouders handelen, denken en hun 
emoties reguleren. Hieronder geef ik een uitwerking van deze drie aspecten die gebaseerd 
is op A Serious Case of Neglect: The Parental Experience of Child Rearing. Ik illustreer die 
aspecten aan de hand van ervaringen van ouders. 

12.3.1 Gedragingen van ouders: timing en dosering

Ouders doen tijdens het grootbrengen ontelbare dingen en dit ‘doen’ is het meest zichtba-
re aspect van de ouderlijke werkvloer. Van der Pas onderscheidt vijf gedragingen: ouders 
bieden veiligheid en verzorging, houden zicht op het kind, stellen eisen en trekken grenzen 
(2003, pp. 119-148). Voorbeelden hiervan zijn achtereenvolgens: een oranje vlagje bevesti-
gen op de bagagedrager van een kinderfiets zodat andere weggebruikers het fietsende kind 
sneller opmerken (veiligheid); een kind te eten geven of juist niet (verzorgen); gissen naar 
de intenties van een kind om te bepalen of je als ouder toegeeflijk of streng moet optreden 
(zicht houden); verwachten van een kind dat hij in een volle bus opstaat voor een ouder 
iemand (eisen/ verwachtingen uitspreken); een glas cola weigeren (grenzen trekken). 

Hoofdstuk 12 Ouders steunen
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Hieronder ga ik om twee redenen uitgebreider in op deze vijf gedragingen. Ten eerste om 
de complexiteit van het leerproces van ouders zichtbaar te maken. Ouders dienen zich 
deze vijf gedragingen eigen te maken want het zijn de basisingrediënten van een volwaar-
dig opvoedkundig dieet zodat een kind kan groeien als persoon. De kunst van het op-
voeden is dat ouders elke keer opnieuw een voedzame maaltijd samenstellen. Ten tweede 
geef ik ook een indicatie van wat er fout kan gaan bij deze verschillende gedragingen. Zo 
benadruk ik dat falen inherent is aan het leerproces van ouders. Zij kunnen op diverse 
manieren tekortschieten. Soms kunnen ouders geen alternatief bedenken waardoor het 
leerproces stagneert en mogelijk opvoedproblemen ontstaan met een eigen ontstaansge-
schiedenis en een unieke logica. 
Veiligheid bieden, de eerste opvoedkundige gedraging, betekent dat de ouder zijn of haar 
kind behoedt voor schade aan zichzelf en aan anderen. Ouders beschouwen dit als hun 
meest basale taak. Zelfs een onzekere ouder zal eisen stellen als de veiligheid van het kind 
in gevaar is (2003, p. 121). Ouders bieden die veiligheid, maar een kind moet ook zelf leren 
omgaan met onveiligheid. Met als gevolg dat ouders risico’s moeten inschatten en nemen, 
en dat er kleine en minder kleine rampen gebeuren. Ouders ervaren deze rampen zeer in-
tens omdat zij zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van hun kind. 
Van der Pas noemt zo’n ramp een drievoudig trauma (2003, p. 122): de ouders ervaren 
hun eigen vrees, de schrik van hun kind en zij hebben het gevoel dat zij niet de noodza-
kelijke veiligheid konden bieden. Zo’n faalervaring kan verstrekkende gevolgen hebben 
voor de opvoedkundige vaardigheid van ouders: het kan leiden tot getraumatiseerd ou-
derschap. Ouders krijgen bijvoorbeeld problemen met het beoordelen van hun kind, met 
grenzen trekken en eisen stellen. Hierdoor kunnen ouders moeilijker de juiste mix van 
opvoedkundig gedrag ontwikkelen (Pas van der, 2003, p. 123). 
Ouders verzorgen hun kind, de tweede opvoedkundige gedraging, als zij letten op de fy-
sieke gezondheid van een kind en zijn of haar psychisch welzijn. Verzorgen is geen natuur-
lijk gedrag, het moet aangeleerd, bevestigd en onderhouden worden. Verzorging vereist 
volgens Van der Pas steeds opnieuw praktijkervaring opdoen bij elke ontwikkelingsfase 
van een kind. Ervaren ouders kunnen zich opnieuw verloren voelen bij de eerste afspraak 
van hun dochter of bij de ontwikkeling van huwelijksproblemen, net zo verloren als de 
dag dat hun dochter werd geboren. De ontheemdheid van prille ouders verdwijnt meest-
al snel omdat baby’s hun ouders een stoomcursus geven in het oefenen van empathie 
en intuïtie. Ondanks de routinematige aard van bijvoorbeeld het voeden, is geen enkele 
voeding hetzelfde. Babyverzorging gaat gepaard met steeds opnieuw proberen en telkens 
grotere of kleinere fouten maken. Ouders kunnen niet direct het functioneren van het 
kind beïnvloeden en stemmen af op het gedrag en tijdschema van het kind. Tijdens deze 
stoomcursus leren ouders hun kind kennen, daarbij hebben zij ook ‘goede ouder’-ervarin-
gen: zij krijgen het gevoel van competentie en kunnen met meer vertrouwen de volgende 
ontwikkelingsfase van het kind tegemoet treden (Pas van der, 2003, pp. 126-128). 
Zicht houden op het kind, de derde opvoedkundige gedraging, is selectieve aandacht van 
ouders voor aanwijzingen over het welzijn en de behoeften van het kind, los van het feit of 
een kind zelf actief signalen uitzendt. Ouders proberen terwijl zij op de fiets zitten, bood-
schappen doen, de krant lezen, een gesprek voeren, de douche schoonmaken in te schatten 
of handelend optreden nodig is. Zij reageren daarbij niet alleen op aanwijzingen van een 
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kind, zij anticiperen ook op andere ‘signalen’. Is het niet al een tijdje ‘verdacht’ stil in de 
huiskamer? Is dat huilen intenser en langer dan anders? Voordat zij op het kind reageren, 
peilen zij het kind: zij evalueren in kort tijdsbestek stemming, gezichtsexpressie, stemge-
luid, houdingen en woordkeuze. Meestal is er een snelle inschatting van de situatie, soms is 
er bewuste of onbewuste overpeinzing. De ouder weet meestal, maar niet altijd goed welke 
reactie de juiste is. Dit zicht houden op het kind is de eerste stap in het verwerven van socia-
le informatie en een belangrijk aspect in het leerproces (Pas van der, 2003, p. 131). 
Bij eisen stellen of verwachtingen uitspreken, de vierde opvoedkundige gedraging, probe-
ren ouders hun kind in een bepaalde richting te sturen vanuit de verwachtingen die ze van 
hun kind hebben. Meestal hebben zij wel ideeën over wat voor persoon hun kind zou kun-
nen worden. Een bepaalde richting opsturen kan in vier versnellingen. In de eerste ver-
snelling worden ideeën impliciet overgebracht. Bijvoorbeeld met haren kammen draagt de 
ouder de verwachting over dat het kind er verzorgd uitziet. Door een boodschappenlijstje 
te maken leert een kind dat boodschappen doen gepaard gaat met planning en vooruitzien 
en dat een lijst daarbij behulpzaam is. Ouders brengen bij voorkeur hun eisen impliciet 
naar voren om mogelijke conflicten te voorkomen. Zij gaan voorzichtig en met respect om 
met de ontwikkeling van het kind, maar als het nodig is vermijden zij de conflicten niet. 
De tweede versnelling is de eisen expliciet maken en aan het kind uitleggen wat van hem 
wordt verwacht. Als een kind niet luistert naar deze expliciet uitgesproken verwachtingen 
kan een ouder overschakelen naar de derde versnelling: commanderen of luid de bood-
schap kracht bijzetten. Als een kind zich verzet tegen deze druk kan een ouder overschake-
len naar de laatste versnelling en macht uitoefenen. Bijvoorbeeld door een baby ondanks 
luid protest toch in bed te stoppen; een peuter voor de keus stellen: bord leegeten of geen 
televisie kijken; een student moet of studeren of zijn eigen inkomen gaan verdienen; een 
jongvolwassene moet bijdragen aan het huishouden of een eigen woning zoeken. Ervaren 
ouders hebben volgens Van der Pas (2003, pp. 133-140) geleerd om soepel heen en weer te 
schakelen tussen deze verschillende versnellingen. Zij schakelen makkelijk van impliciete 
naar expliciete eisen, van commanderen naar het uitoefenen van macht. Als het kind zijn 
gedrag heeft aangepast keren zij direct terug naar de impliciete eisen. Ouders hechten 
groot belang aan een goede sfeer (zie ook: Vergeer & Hermanns, 1996). Maar niet elk kind 
past even makkelijk zijn gedrag aan, sommige kinderen reageren niet op het uitoefenen 
van macht. Ouders van sociaal agressieve kinderen ervaren machteloosheid omdat hun 
kind niet reageert op de uitoefening van macht en niet op een meer soepele benadering. 
Deze ouders denken onterecht dat zij falen, aldus Van der Pas.
Grenzen trekken, de laatste vorm van opvoedkundig gedrag, blijft ook voor doorgewinter-
de ouders een veeleisende aanpak. Het is niet voor niets een belangrijk onderwerp in veel 
cursussen voor ouders. Grenzen trekken is nauw verwant met het stellen van eisen, maar 
er is een duidelijk onderscheid tussen deze twee. Bij grenzen trekken zeggen ouders ‘nee’ 
tegen wensen, eisen, woorden of gedrag van hun kind. Bij het stellen van eisen proberen 
ouders juist een ‘ja’ te ontlokken aan een kind, het kind wordt uitgenodigd of uitgedaagd 
om iets juist wel te doen. De nee’s gaan gepaard met afkeuring en een conflict tussen 
belangen. Als een kind iets niet wil of zichzelf niet kan stoppen, dan neemt de ouder het 
over en stopt het kind, soms met kracht. Het is de kunst om grenzen te trekken zonder dat 
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de ouder-kindrelatie in gevaar komt. Het vertrouwen tussen kind en ouder moet in stand 
blijven (Pas van der, 2003, pp. 140-146). 
Ouders moeten zich dus vijf gedragingen eigen maken en deze soepel leren toepassen. 
Problemen bij het grootbrengen liggen volgens Van der Pas (2003, p. 119) niet in deze 
vijf gedragingen op zichzelf, maar in de vraag wanneer wat te doen, of juist niet, hoeveel 
en waarom, kortom timing en dosering. De bekwaamheid van een ouder moet telkens 
opnieuw blijken in een bepaalde situatie met een specifiek kind en in combinatie met 
ander opvoedkundig gedrag. Complicerende factor is dat opvoeden plaats vindt naast an-
dere activiteiten als koken, schoonmaken, de was opvouwen, een telefoongesprek voeren, 
boodschappenlijstjes maken, overleggen met de partner, autorijden, vrienden ontvangen 
et cetera. Dit grootbrengen gaat ook door als ouders moe zijn, er financiële problemen 
zijn, er stress is op het werk of in de partnerrelatie, tijdens verhuizingen, ziekte van part-
ners of de eigen ouders, et cetera. Oftewel opvoeden gebeurt niet op een geïsoleerd eiland. 
Er zijn veel omstandigheden die invloed hebben op de ouderlijke werkvloer.

12.3.2 Denken van ouders: wikken, wegen en reflecteren 

Ouders zijn niet alleen handelende wezens, zij denken na. Dit wikken en wegen over wat 
op dit moment, in deze situatie, de juiste reactie is op het kind, is veelal niet waarneembaar 
voor buitenstaanders maar speelt wel een belangrijke rol in het leerproces van ouders. Een 
manier waarop ouders ervoor zorgen dat het leerproces niet vastloopt, is dat zij reflecteren 
op hun ouderschap en hun functioneren op de ouderlijke werkvloer. De ouders plaatsen 
zichzelf daarbij in een metapositie ten opzichte van de dagelijkse opvoedpraktijk (Pas van 
der, 2003). 
Vanuit deze positie kunnen ouders overwegen hoe te handelen bijvoorbeeld als een kind 
onder een eis uit wil komen. De ouder heeft meerdere opties: het kind negeren, vasthou-
den aan de regel, deze aanpassen of een nieuwe grens neerzetten en zorgen dat het kind 
zich daaraan houdt. De ouder peilt het kind, kiest een optie en kijkt naar de reactie. De 
ouder gaat na of zij niet te veel of juist te weinig eisen stelt, of zij de regel niet te strikt of 
te soepel heeft toegepast, of de grenzen correct en effectief waren. Grenzen staan dus niet 
vast, zij worden door ouders heroverwogen, lichtelijk aangepast en opnieuw overwogen. 
Het kind moet namelijk de gelegenheid krijgen om steeds zelfstandiger te worden. Dit 
groter worden gebeurt via ongehoorzaamheiddialogen tussen kind en ouder. In de eb en 
vloed van soepelheid en striktheid op de werkvloer van ouders gaat volgens Van der Pas 
geen dag voorbij zonder verandering in of een strijd over het trekken van een grens. Gren-
zen trekken gaat niet volgens een duidelijke strategie, of een script waarin staat wanneer 
je als ouder toegeeft of op je strepen staat, wanneer je een discussie aangaat en wanneer 
je deze afbreekt. De snelheid en frequentie waarmee grensverleggende situaties optreden 
dwingen ouders per situatie de grenzen aan te passen. Afhankelijk van de situatie nemen 
ouders elke keer opnieuw beslissingen over hun opvoedkundig gedrag. Eigenlijk hanteren 
zij maar één belangrijke beslissingsregel: ‘het hangt af van de situatie’. Ouders tonen dus 
een grote souplesse, aldus Van der Pas (2003, pp. 140-146).
Wikken en wegen gebeurt op het niveau van timing en dosering op de ouderlijke werk-
vloer, daarnaast kunnen ouders reflecteren op hun situatie. Dit zorgt ervoor dat ouders 
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soepel kunnen blijven reageren op hun kind. Tijdens het reflecteren zetten ouders hun 
gedrag, hun ideeën, overtuigingen, intenties, percepties, waarden, doelen, intuïtie af tegen 
hun besef van verantwoordelijk-zijn voor een kind. Zij kunnen hun ideeën over een wen-
selijke opvoeding herzien en zo een brug slaan tussen hun besef van verantwoordelijk-zijn 
en de bijna per definitie onbevredigende uitwerking daarvan in de dagelijkse opvoed-
praktijk, aldus Van der Pas (2003, pp. 168-169). Reflecteren vindt plaats in de hoofden 
van ouders, maar gebeurt niet in een isolement. Ouders praten met elkaar en verzamelen 
informatie (zie ook: Bolt, 2000, Dijkstra, 2000, Distelbrink, 1998, Doornenbal, 1996, Her-
manns, 1992b, Lieshout van, 1993, Marienau & Joy, 2006, Peeters & Woldringh, 1993, Pels 
& Distelbrink, 2000, Rispens et al., 1996). Het idee dat ouders reflecteren op hun opvoed-
kundig gedrag en overtuigingen is relevant voor hulpverleners die met ouders over stag-
naties op de ouderlijke werkvloer willen praten (zie ook: Marienau & Joy, 2006). Wanneer 
dient welk gedrag te worden toegepast, op welke wijze moet dit volgens de ouder gebeuren 
en hoeveel daarvan is wenselijk en effectief? De ouderlijke werkvloer wordt zo tot in detail 
belicht. Ouders worden uitgenodigd om te reflecteren en stagnaties in denken en gedrag 
kunnen zichtbaar worden. Zo’n gesprek gaat dieper dan alleen gedrag en gedachten: emo-
ties komen ook aan de orde want juist die spelen bij stagnaties een belangrijke rol. 

12.3.3 Emoties van ouders: onaangename emoties leren reguleren

Ouders zeggen vaak ‘Ik houd van mijn kind’. Sommige durven openlijk een ‘maar’ aan 
deze zin toe te voegen (zie: 11.3.3). Zij, in het meeste geval moeders, hebben de moed om 
hun ambivalentie te benoemen waarin oprechte liefde en oprechte haat voor het kind pal 
naast elkaar bestaan (Pas van der, 2002). Naast timing en dosering van hun opvoedkundig 
handelen moeten ouders ook hun eigen onaangename emotionele reacties op hun kind 
leren reguleren. Complicerende factor is dat hun opvoedkundig gedrag – eisen stellen en 
grenzen trekken – sterke reacties bij het kind kunnen oproepen. Tranen, huilen, mokken, 
piepen, angst, terugtrekken, schoppen, stampen, slaan, schreeuwen, krabben, bijten, spu-
gen, met deuren slaan, stilte, koppigheid, passief verzet, hatelijke blikken, bedreigingen. 
Ouders krijgen, of ze willen of niet, in meer of mindere mate te maken met dit confronte-
rende gedrag. Het is hun taak om deze emoties in goede banen te leiden, en tegelijkertijd 
wekken deze reacties bij de ouders zelf veelal onaangename emoties op. Dit is één van de 
redenen waarom ouders moeite kunnen hebben om grenzen stellen goed onder de knie 
te krijgen. Van ouders, ook de tienerouders en overbelaste ouders, wordt verwacht dat zij 
kunnen omgaan met deze sterke reacties van hun kind. Volgens Van der Pas zijn zelfs de 
meest onverstoorbare ouders allergisch voor minstens één of twee van deze reacties. Kin-
deren ontdekken meestal welke dat is, of zijn, en ouders zullen niet altijd in staat zijn om 
hun eigen emotionele reactie te hanteren. Zij voelen zich dan incompetent en falen met 
enige regelmaat op de werkvloer (Pas van der, 2003, pp. 194-198). 
Het gedrag van kinderen roept gevoelens bij ouders op. Deze gevoelens beïnvloeden 
het gedrag en de gedachten van ouders, het leren reguleren van emoties is een belang-
rijk onderdeel van het leerproces van ouders. Zij ervaren tijdens het grootbrengen veel 
verschillende gevoelens die elkaar bovendien snel afwisselen. De wisselende emoties van 
het ouderschap in categorieën inpassen is eenvoudig: er zijn aangename en onaangename 
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emoties. Welke als aangenaam of onaangenaam worden beoordeeld, dat verschilt per ou-
der, maar iedere ouder kent beide waarderingen, aldus Van der Pas (2003, p. 204). Zij richt 
haar aandacht op de onaangename emoties. Deze emoties leren reguleren is noodzakelijk 
omdat aangename en onaangename emoties elkaar niet compenseren. Sterker nog: on-
aangename emoties werken als een zwart gat waarin het plezier dat een ouder beleeft aan 
het opvoeden, zijn kind en het ouderschap wordt opgezogen. Regulering van onaange-
name emoties is een voorwaarde om de aangename emoties op de ouderlijke werkvloer te 
kunnen blijven beleven (2003, p. 202). 
Onaangename emoties ontstaan niet alleen door het gedrag van kinderen, maar ook door 
verwachtingen waarmee ouders worden geconfronteerd, de toegeschreven verantwoorde-
lijkheden. Ideeën van derden over wenselijk opvoeden waaronder utopische of romanti-
sche ideeën over ouderschap, zoals de altijd beschikbare moeder en de liefdevolle ouder 
kunnen extra druk leggen op ouders omdat er veelal weinig tot geen ruimte is voor de 
haatgevoelens die ouders ook kennen (zie ook: Pas van der, 2002). Van der Pas (2003, pp. 
198-199) wijst erop dat sterke emoties van zowel liefde- als haatgevoelens voor het kind 
naast elkaar bestaan; ouders voelen deze emoties vaak tegelijkertijd en ook nog op volle 
kracht. Zij kunnen deze momenten als zeer bedreigend ervaren. Het past namelijk op 
geen enkele manier binnen de gangbare ideeën over de beschikbare, liefdevolle moeder 
die geniet van haar kinderen. Dit gevecht met deze opvattingen over moederschap is door 
verschillende moeders pakkend beschreven (Cusk, 2002, Maushart, 2002, Rich, 1976). In 
de romantische en utopische ideeën over moederschap zijn haatgevoelens een taboe. Dat 
taboe op ambivalentie in de ouder-kindrelatie versterkt de faalervaring als een ouder zich 
tegelijkertijd overvallen voelt juist door die dubbele liefde- en haatgevoelens (Pas van der, 
2003, pp. 198-199). Ouders zijn streng voor zichzelf: zij beoordelen onaangename emo-
ties die worden opgewekt door het kind, zoals woede, jaloezie of angst vaak als ouderlijk 
wangedrag zonder dat die emoties zijn uitgeleefd. Dergelijke emoties oefenen dan ook een 
frontale aanval uit op het besef van verantwoordelijk-zijn. Ouders willen graag in hun 
eigen ogen een goede ouder zijn en zichzelf niet meer kunnen zien als een goede ouder is 
een onaangename emotie. 
Overtuigingen over kinderen, ouderschap, opvoeding, over zichzelf als liefdevolle ouder 
of over de partner als ouder blijken vaak illusies te zijn en bijstelling is noodzakelijk (Pas 
van der, 2003, p. 199). Ouders veranderen hun eigen criteria over wat precies ‘goed’ ou-
derschap of grootbrengen betekent in de dagelijkse praktijk, met kinderen die een eigen 
karakter hebben en zij zelf die niet kunnen en willen voldoen aan het ideaalbeeld van de 
altijd beheerst en beschaafd reagerende opvoeder. Zij hebben op hun eigen manier afge-
rekend met ideaalbeelden van kinderen, opvoeding en ouderschap (zie ook: Brinkgreve, 
1998, Chorus-Reintjens, 1998, Drenth, 1998, Goudena, 1998, Hermanns, 1998, Huibregt-
sen, 2005, Vriens, 1998, Waal de, 1998a). Dit bijstellen van eisen of relativeren van opvoe-
den is niet voor iedere ouder even makkelijk maar wel noodzakelijk, omdat zo de kloof 
tussen het besef van verantwoordelijk-zijn en de dagelijkse ouderlijke werkvloer kleiner 
wordt, aldus Van der Pas. Dit leerproces stopt nooit want onaangename emoties zijn on-
vermijdelijk op de ouderlijke werkvloer. Echter, elke keer als ouders een onaangename 
emotie kunnen omzetten in adequaat opvoedkundig gedrag hebben zij een ‘goede ou-
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der’-ervaring. Deze ‘goede ouder’-ervaringen spelen een belangrijke rol in het leerproces 
omdat ouders (opnieuw) zelfvertrouwen krijgen.

12.3.4 Grootbrengen van kinderen een individueel leerproces

Zelfvertrouwen is belangrijk in het leerproces van ouders. Van der Pas (2003, p. 265) wijst 
erop dat zelfvertrouwen leidt tot beter optreden en dat een gebrek daaraan een tegenge-
steld effect kan hebben. Dit psychologische verschijnsel is een door velen geaccepteerde 
veronderstelling en volgens haar ook van toepassing op de ouderlijke werkvloer. Zij wijst 
op het belang van ‘goede ouder’-ervaringen bij het opbouwen van zelfvertrouwen. Als 
ouders zichzelf (opnieuw) kunnen zien als een ‘goede ouder’ en deze ervaringen (weer) 
regelmatig opdoen, kunnen ze de ouderlijke werkvloer opener tegemoet treden en zijn ze 
beter in staat te blijven leren van hun kind. Hun behoefte om zichzelf als een goed per-
soon te zien wordt zo vaker bevredigd en de ouder behoudt of hervindt het plezier in het 
ouderschap. 
Het belang van deze ‘goede ouder’-ervaringen is onder meer verwoord door de sociologe 
Van der Zande. Zij is alleenstaande moeder en vindt het heerlijk om nodig te zijn maar 
noemt ook haar alom aanwezige kwetsbaarheid zodra er maar iets met haar kinderen 
aan de hand is. ‘Ik groei in mijn rol als het me lukt om problemen op te lossen, de goede 
besluiten te nemen, met eigen ogen te zien dat het weer goed met ze gaat. Hun welzijn 
is heel letterlijk het mijne’ (Zande van der, 1998, p. 75). In deze paar zinnen schetst Van 
der Zande haar groeiproces als ouder en het belang van ‘goede ouder’-ervaringen daarin. 
Wat ‘goede ouder’-ervaringen zijn, verschilt per ouder en is onder meer afhankelijk van 
omgevingsfactoren zoals het kind. Kittay (1999, pp. 147-166) beschrijft haar moederschap 
van dochter Sesha die achterbleef in haar ontwikkeling en geestelijk gehandicapt bleek te 
zijn. ‘Het verzorgen van Sesha, tegemoet komen aan behoeften, haar medische behoeften, 
interpreteren van haar behoeften en wensen, duurde geen zevenentwintig maanden, maar 
al zevenentwintig jaar en is een zware uitdaging.’ (1999, p. 155). Sesha ontbeert een groot 
aantal menselijke mogelijkheden, maar benut haar capaciteit voor liefde en vreugde ten 
volle. Zo biedt zij haar ouders en degene aan wie de zorg voor haar is toevertrouwd de 
mogelijkheid om een diepe verbinding met haar aan te gaan. ‘Seshas betaalmiddel is liefde. 
Dat is wat ze wil ontvangen en dat geeft ze in bakken terug’, aldus Kittay (1999, p. 152). Van 
der Zande en Kittay beschrijven hoe zij met vallen en opstaan hebben leren opvoeden. 
Grootbrengen is een doorlopend leerproces van eindeloze herhalingen onder constant 
veranderende omstandigheden waarin ouders leren zich aan te passen en flexibel te zijn 
(Hrdy, 1999, pp. 156-174, Pas van der, 2003, p. 163). Van der Pas’ visie op ouderschap en 
opvoeding laat zien dat dit leerproces veel verschillende aspecten kent. Ik vat deze nog eens 
samen voordat ik in de volgende paragraaf dieper inga op vier stagnaties. Het uitgangs-
punt is dat elke ouder een besef van verantwoordelijk-zijn heeft. Dit besef fungeert als een 
alarm waardoor ouders merken dat zij niet meer voldoen aan hun veelal onbewuste toe-
zegging aan het kind: ‘ik wil jouw ouder zijn’. Ouders nemen zich voor een goede ouder te 
zijn voor dit kind en willen zichzelf graag als goede ouders zien. Het grootbrengen van het 
kind, gebeurt naast vele andere activiteiten en gaat door ook als de omstandigheden niet 
meewerken. Tegelijkertijd is er geen TomTom die ouders zonder onaangename emoties en 
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faalervaringen de weg wijst op de ouderlijke werkvloer. Zicht krijgen en houden op het 
kind is essentieel in het leerproces. Ouders wikken en wegen over de timing en dosering 
van vijf gedragingen: zij bieden veiligheid en verzorging, houden zicht op het kind, stel-
len eisen en trekken grenzen. Soms stagneert het leerproces, bijvoorbeeld doordat ouders 
worden geconfronteerd met onaangename emoties. Vanuit het besef van verantwoorde-
lijk-zijn gaat een alarm af, ouders hebben het gevoel dat zij falen. Het is tijd om afstand 
te nemen en te reflecteren op het handelen, het denken en de emoties. Dit reflecteren 
gebeurt niet in een isolement; ouders zoeken informatie en gesprekspartners waarna zij 
idealiter met nieuwe moed en inspiratie aan de slag gaan. Zij kunnen beslissen tot een 
andere samenstelling van het opvoedkundige dieet, maar zij kunnen ook de taakverdeling 
op de ouderlijke werkvloer veranderen, of inzien dat emoties leren reguleren noodzakelijk 
is. Of zij kunnen verwachtingen over het ouderschap aanpassen. Als ouders een probleem 
tot een goed einde kunnen brengen, hebben zij een ‘goede ouder’-ervaring en wordt hun 
zelfvertrouwen gevoed. Reflecteren en ‘goede ouder’-ervaringen zijn de persoonlijke buf-
ferprocessen waarmee spanningen tussen omgeving en werkvloer worden geneutraliseerd, 
aldus Van der Pas (2003, p. 201-202). Kortom, in deze visie komt naar voren dat het leer-
proces van ouders meer behelst dan het leren toepassen van juiste opvoedkundige basis-
regels. Erkenning van en aandacht voor de uniciteit en complexiteit van dit leerproces is 
noodzakelijk om beleid te ontwikkelen dat ouders steunt en sterkt in hun ouderschap. 

12.4 Het leerproces stagneert: ontheemd ouderschap als 
beleidsprobleem

Bij sommige ouders stagneert het leerproces, zij raken ontheemd in het ouderschap: hun 
onzekerheid of falen op de ouderlijke werkvloer heeft geen tijdelijk karakter en hun reflec-
ties lopen vast. Zij hebben te weinig ‘goede ouder’-ervaringen, last van ideeënuitputting 
of handelingsverlegenheid (Baert, 2001) en ontberen een inspiratiebron of steun. Baert 
(2001, p. 89) geeft een pakkende omschrijving van ouders die vastlopen op de ouderlijke 
werkvloer. 

Deze ouders zijn het zicht op hun invloed kwijt. Ze hebben ‘alles geprobeerd’ om 
het gedrag of de ontwikkeling van hun kind in rechte banen te leiden, en ze slagen 
er niet in. Het kind lijkt in handel en wandel compleet ‘autonoom’ te zijn geworden 
ten opzichte van hen: het laat zich niet beïnvloeden, sturen, terechtwijzen, kortom, 
er is geen opvoeden meer aan. Ouders ervaren het alsof hun gedrag geen effect 
meer heeft, dat wat ze doen of nalaten geen verschil maakt. Omdat opvoeden de 
allereerste taak is van ouders, werkt dit verlammend. 

Niet alle ouders lopen vast in hun leerproces. Van der Pas (2005) wil weten waarom on-
danks vele ongunstige omstandigheden bij veel ouders het opvoeden toch goed blijft ver-
lopen. Zij verklaart dit uit het goed functioneren van vier bufferprocessen. Terwijl ouders 
op de werkvloer functioneren, reguleren de bufferprocessen de spanningen tussen de 
omgeving en de ouderlijke werkvloer (Pas van der, 2003, 2005). Drie van deze bufferpro-
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cessen zijn in de vorige paragrafen al genoemd: reflecteren op het opvoeden vanuit de 
metapositie, de taakverdeling op de ouderlijke werkvloer en de ‘goede ouder’-ervaringen. 
Reflectie helpt ouders om hun opvoedpraktijk van een afstand te bekijken en oplossingen 
te bedenken voor stagnaties. De verdeling op de ouderlijke werkvloer zorgt er voor dat 
ouders niet in een isolement grootbrengen. Zo kunnen ouders van elkaar de kunst afkij-
ken, elkaar afwisselen, hebben zij een sparringpartner en kunnen ze stress verminderen 
(zie ook: Hrdy, 1999). ‘Goede ouder’- ervaringen schragen het zelfvertrouwen van ouders 
en stellen ouders in staat te blijven groeien in de steeds veranderende ouderlijke rol. De 
vierde, en in kader van deze studie de belangrijkste, buffer is steun van de samenleving aan 
ouders zodat zij vorm kunnen geven aan hun besef van verantwoordelijk-zijn voor het 
kind. Dit denkmodel is van belang omdat het de aandacht vestigt op processen die ervoor 
zorgen dat ouders zich ondanks tegenzittende omstandigheden, toch kunnen blijven ont-
wikkelen tot ‘goed genoeg’-opvoeders. In deze perceptie zijn niet de ouder de hoofdperso-
nen in het ontstaan van een opvoedprobleem, deze rol is weggelegd voor bufferprocessen. 
Als één daarvan stagneert en de andere drie dit niet goed compenseren, raken ouders het 
spoor bijster op de ouderlijke werkvloer (Pas van der, 2005, pp. 94-95).433 Ik benoem in 
deze paragraaf vier soorten van stagnaties en schenk alleen aandacht aan het ontstaan er-
van. In paragraaf 12.5 komt de ondersteuning van ouders in hun leerproces aan de orde. 

12.4.1 Onvermogen tot reflectie

Een belangrijke voorwaarde voor het leerproces van ouders is volgens Van der Pas dat ou-
ders kunnen uitstijgen boven de ouderlijke werkvloer en hun opvoedstrategie aanpassen 
of hulp inschakelen. Niet alle ouders hebben deze capaciteiten waardoor hun leerproces 
tot ‘goed genoeg’-opvoeder niet of slechts gedeeltelijk op gang komt (zie ook: Shapiro, 
2006a, 2006b, Shapiro, Fraiberg, & Adelson, [1980](2006)). Sommige ouders kunnen niet 
makkelijk en vanzelf een metapositie innemen waarin ze reflecteren op hun ouderschap, 
aldus Van der Pas (2005, pp. 142-144). Dit vereist namelijk een scala aan cognitieve vaar-
digheden: een situatie kunnen overzien, informatie correct kunnen interpreteren, beden-
ken wat een goede reactie zou zijn, overgaan tot handelen en constateren of dit handelen 
passend, adequaat en wenselijk was. Passend bij de leeftijd van het kind en de situatie, 
adequaat omdat het kind zijn of haar gedrag in de gewenste richting verandert, wense-
lijk omdat het past binnen het besef van verantwoordelijk-zijn van de ouder. Dit zijn 
stuk voor stuk complexe opdrachten. Niet elke ouder zal deze opdrachten aankunnen, om 
uitlopende redenen. Van der Pas noemt: het syndroom van Asperger, een verstandelijke 
handicap, depressiviteit, chronische psychoses, ouders met ADHD of met borderlinepro-
blematiek. Het ontbreekt deze ouders niet aan een besef van verantwoordelijk-zijn, maar 
ze hebben wel een structureel tekort in het vermogen een metablik te ontwikkelen. 
Een andere reden waarom het leerproces van ouders niet goed verloopt, is volgens de hoog-
leraar maatschappelijk werk Vivian Shapiro (2006a, 2006b, Shapiro et al., [1980](2006)) 
dat sommige ouders geen zicht krijgen op hun kind. Een ouder die reële zorgen heeft over 
inkomen of voedsel of over het voorzien in zijn of haar eigen verslaving, heeft veelal on-
voldoende aandacht voor de belangen van het kind, en kan daaraan niet tegemoet komen. 
Kinderen van deze ouders zijn kwetsbaar en verdienen bescherming. 
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12.4.2 Vastlopende reflectie: ouders met ‘grote’ vragen 

De tweede stagnatie die optreedt in het leerproces is dat ouders vastlopen in hun reflectie 
of er simpelweg niet aan toekomen. Hun ideeën over opvoeden hebben voor hen geen 
betekenis meer, zij dwalen tussen onbevredigende opvattingen, hun overwegingen lopen 
vast. Van der Pas (2003, pp. 183-184) wijst op verschillende fenomenen waardoor ouders 
kunnen vastlopen in hun overwegingen. Ik noem dit ouders met ‘grote’ vragen. Deze vra-
gen vinden hun oorsprong in omstandigheden die veelal niet veranderbaar zijn. Hier-
onder bespreek ik achtereenvolgens: het puzzelkind, een traumatische ervaring met het 
kind, geen overstemming tussen ouders, een sociale erfenis als last, opspelende emoties als 
gevolg van een belastende sociale erfenis, en ten slotte een inadequaat reagerende mede-
opvoeder ongemoeid laten. 
De eerste reden waarom ouders kunnen vastlopen op de ouderlijke werkvloer is een puz-
zelkind: ouders kunnen in de war raken omdat zij – terecht of onterecht – denken dat 
er iets mis is met hun kind. Zij krijgen geen zicht op hun kind, weten niet precies wat er 
aan de hand is en verliezen daardoor hun richtinggevoel op de werkvloer. Hun gedachten 
gaan teveel in één richting of blijven heen en weer springen tussen verschillende opties. 
Deze ouders zijn vatbaar voor ieder advies, luisteren naar elke naar voren gebrachte optie, 
hopen op een richtlijn en in de tussentijd ervaren zij dat zij falen. Als twee ouders samen 
optreden op de werkvloer, kunnen zij botsen over wat het juiste gedrag is en hoe en wan-
neer dat moet worden toegepast (Pas van der, 2003, p. 184). 
Dit kan leiden tot het tweede fenomeen: ouders bereiken geen overeenstemming over hun 
kinderen en over het grootbrengen. Zij volharden in hun eigen gedachtegang; zij discus-
siëren fel met elkaar wat kan uitmonden in eindeloze ruzies en gevechten; zij verdelen de 
werkvloer waarbij één ouder verantwoordelijk wordt voor het opvoeden en de andere 
ouder zich concentreert op een andere taak. Als er geen oplossing wordt gevonden, is on-
zekerheid van beide ouders een mogelijk gevolg. Deze ouders moeten niet alleen omgaan 
met een puzzelkind, maar ook nog met de afwijkende ideeën van de andere ouder. Als één 
van de ouders niet besluit de lijn van de andere ouder te volgen, leidt dit tot steeds terug-
kerende ruzies over het opvoeden. Deze spanning tussen ouders over het opvoeden kan 
leiden tot spanningen in de (liefdes)relatie (Pas van der, 2003, pp. 184-186).
Traumatisch ouderschap is het derde fenomeen waardoor ouders grote vragen kunnen 
krijgen. In de paragraaf over timing en dosering is deze traumatische ervaring genoemd, 
ouders falen bij het bieden van veiligheid aan hun kind en verwerken dit niet. Het trauma 
belemmert ouders in hun zicht op wat het kind nodig heeft. De informatieverwerking 
komt maar matig op gang waardoor ouders een ongeschikt opvoedmenu samenstellen. 
Zij blijven bijvoorbeeld bescherming en verzorging bieden, terwijl het kind ondersteuning 
nodig heeft bij het steeds zelfstandiger worden. Uit schuldgevoel kunnen ouders een kind 
te veel verwennen, zij trekken weinig grenzen en spreken minimale verwachtingen uit naar 
het kind. 
Een vierde fenomeen waardoor de reflectie van ouders kan vastlopen is het opleven van 
oude pijnplekken. Belastende jeugdervaringen met de eigen ouders kunnen een extra 
bron van onaangename emoties zijn tijdens het opvoeden waardoor ouders geen zicht 
krijgen op hun kind. Shapiro (2006a, 2006b, Shapiro et al., [1980](2006)) ervoer bij het 
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begeleiden van ouders en risicokinderen dat veel ouders druk bezig zijn met hun eigen 
kwetsbaarheden waardoor ze geen zicht krijgen op hun baby. 

Ouders kunnen ernstige conflicten hebben rond het vader of moeder worden. Bij 
sommige is het een kwestie van onvolwassenheid; bij anderen doordat zij als kind 
ernstig gekwetst zijn en als het ware zijn blijven steken in hun vroegere jeugd. Het 
herbeleven van vroegere pijn verhindert hen om de signalen van het nieuwe kind 
goed te interpreteren. Omdat zij hun leed als kind niet hebben verwerkt, verdragen 
zij het huilen van de baby niet. Wij leerden zien dat er twee patiënten in de kamer 
waren, het risicokind en een ouder die geheel in beslag genomen werd door oude 
gevoelens van verlies, verlating of afwijzing. (2006b, p. 214). 

Wanneer deze kwetsbare ouders wel zicht krijgen op hun kind, worden zij vaak geconfron-
teerd met een vijfde fenomeen, zij ontberen een innerlijke inspiratiebron. Dit komt onder 
meer naar voren in het onderzoek van psychologe Sietske Dijkstra (2000). Zij heeft onder-
zocht hoe vrouwen en mannen leven met geweld dat ze als kind in de gezinspraktijk heb-
ben meegemaakt. Haar onderzoek scherpt inzichten over de manier waarop mensen als 
kind van mishandelde ouders kunnen worstelen met het grootbrengen van hun kinderen. 
Eén van deze vrouwen is Aletta (39), die is mishandeld door haar stiefmoeder. Voor haar is 
het moederschap extra zwaar omdat zij geen voorbeelden kan ontlenen aan haar moeder 
noch aan haar stiefmoeder. ‘Je kunt niet putten uit een bron, want je hebt die veiligheid en 
liefde en geborgenheid van je moeder, die heb je niet meegekregen.’ Aletta is soms onzeker 
over haar moederschap en vooral over wat zij mogelijk weer aan haar dochters meegeeft. 
‘Ik ben bang dat er toch een stukje erfelijke pijn bij zit.’ (Dijkstra, 2000, p. 184, zie ook: 
Vanhee et al., 2001). Sommige ouders kunnen en willen niet voortbouwen op hun soci-
ale erfenis, een deel van hen neemt daar nadrukkelijk afstand van. Zij nemen zich voor 
het anders te doen dan hun ouders. Hun besef van verantwoordelijk-zijn, de kern van 
het ouderschap, is extra zwaar. Zij hebben intenties en bepaalde idealen over ouderschap. 
Deze intenties kunnen een katalysator zijn voor een leerproces, maar hoge verwachtingen 
geven in de opvoedpraktijk spanning en onzekerheid als zij niet (volledig) uitkomen. Hoe 
krampachtiger vastgehouden aan dit ideaal, des te harder mogelijk de val, aldus Dijkstra. 
Het niet kunnen voldoen aan de eigen verwachtingen op de ouderlijke werkvloer is een 
zeer onaangename emotie. 
Een zesde fenomeen waardoor ouders kunnen vastlopen is het ontbreken van een leer-
proces tussen ouders. Een goede taakverdeling heeft Van der Pas (2005) benoemd als een 
bufferproces: ouders leren niet alleen van hun kinderen maar ook van hun partner. Op 
de ouderlijke werkvloer wordt vaak gezamenlijk opgetreden maar idealiter staat in elke 
afzonderlijke situatie één ouder op de voorgrond. Omgaan met twee ouders die tegelijker-
tijd eisen stellen, is gewoonweg te veel gevraagd voor een kind. De ene ouder staat op de 
voorgrond in een één-op-één contact met het kind. De andere ouder fungeert op de ach-
tergrond, maar grijpt wel in als de ander het even niet redt. Bijvoorbeeld omdat de partner 
met een boze uitroep reageert op een kind dat per ongeluk zijn glas limonade omstoot. De 
vader kalmeert het kind, stelt het gerust en moeder loopt naar de keuken om een doek te 
pakken. Zij krijgt de gelegenheid om af te koelen en kan later weer op de voorgrond treden 
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en eventueel samen met het kind het waterballet opruimen. Ouders wisselen elkaar af en 
kunnen leren van elkaars verschillende reacties op een kind of een situatie. Niet bij alle 
ouders ontstaat zo’n wisselwerking, aldus Van der Pas (2003, pp. 186-187). Een partner 
kan ervoor kiezen om niet met de andere ouder te discussiëren over zijn disfunctionele 
gedrag als ouder of zijn misleidende oordeelsvorming. Deze keuze om de discussie niet 
aan te gaan kan ingegeven zijn door verschillende redenen. Zo kan een partner de mentale 
stabiliteit van zijn partner willen beschermen, bijvoorbeeld bij een psychiatrische patiënt. 
Ook het bewustzijn van de emotionele wortels van het wangedrag kan aanleiding geven 
om opvoedkundig wangedrag te negeren, bijvoorbeeld bij een partner die in zijn jeugd is 
mishandeld. Tevens kan respect van de ene ouder voor de goede intenties van de andere 
ouder ertoe leiden om geen gesprek over bepaald opvoedkundig gedrag aan te gaan, de 
ander bedoelt het goed… Deze ouders hebben om één of andere reden besloten dat hun 
partner niet in staat is om te reflecteren op zijn of haar standpunt als ouder en proberen er 
het beste van te maken. Deze keuze kan ten koste gaan van het kind, aldus Van der Pas. 
In het vorige hoofdstuk beschreef ik opvoeden als een praktijk waarin ouders betekenis 
geven aan wat zij denken, doen en voelen. In dit hoofdstuk is dit nader uitgewerkt. Het 
idee is dat ouders het grootbrengen leren en daarbij reflecteren op hun handelen, denken 
en voelen. Het zelfvertrouwen van ouders wordt gestimuleerd door ‘goede ouder’-ervarin-
gen en de verdeling van de taken op de ouderlijke werkvloer ontlast ouders en steunt hen 
in hun leerproces. Dit leerproces gaat niet alleen over hun denken, doen en hun handelen, 
maar betreft ook hun identiteit. Ouders willen zichzelf als goede ouder zien en maken een 
verhaal waarin de eigen opvoedgeschiedenis, het heden en de toekomst van het kind een 
plek moeten krijgen. Deze paragraaf biedt inzicht in de diverse achtergronden van ‘grote’ 
vragen waarmee sommige ouders worden geconfronteerd. Deze grote vragen hebben een 
complex karakter. Ouders zullen deze vragen, om uiteenlopende redenen, niet altijd voor-
legen aan leden van hun informele netwerk. Als ze dat wel doen ontvangen ze niet altijd 
een adequaat antwoord. Deze ouders hebben twee bufferprocessen die minder goed werk-
zaam zijn: vastlopende reflectie en weinig mogelijkheden om de ouderlijke werkvloer met 
anderen te delen.

12.4.3 Ontbrekende reflectiepartners: een klein opvoedingsnetwerk 

De derde reden waarom het leerproces kan stokken is als ouders te weinig gesprekspart-
ners hebben om over het opvoeden te praten. Reflecteren gebeurt niet in een vacuüm, 
ouders denken na, praten met elkaar en verzamelen informatie (Bolt, 2000, Dijkstra, 2000, 
Distelbrink, 1998, Hermanns, 1992a, Lieshout van, 1993, Peeters & Woldringh, 1993, Pels, 
1998, Pels & Distelbrink, 2000, Rispens et al., 1996). Kleine vragen over het grootbrengen 
zijn onderdeel van het leerproces. Reflecteren op het opvoeden en het ter discussie stellen 
van het eigen denken, handelen en emotionele reacties is inherent aan opvoeden indien 
dit wordt gezien als een proces van betekenisgeving. Als ouders geen bevredigend ant-
woord vinden kunnen deze kleine vragen soms leiden tot ontheemd ouderschap. Idealiter 
praten ouders met derden over het opvoeden, zij hebben daarbij veelal de voorkeur voor 
een informeel opvoedingsnetwerk (Bolt, 2000, Nijsten, 1998, Pels, 1998, Pels & Distel-
brink, 2000, Rispens et al., 1996, Zeijl et al., 2005). Een flexibele verdeling van het opvoed-
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kundige werk tussen ouders en derden is een van de bufferprocessen die de invloed van 
bedreigende omstandigheden op de ouderlijke werkvloer neutraliseert of afzwakt, aldus 
Van der Pas. Het belang van een informeel opvoedingsnetwerk voor ouders is onder meer 
onderzocht door Bolt (2000). Ouders hebben contact met betekenisvolle anderen, zoals 
familieleden, vrienden of kennissen, met wie zij onder meer over het opvoeden praten. 
Echter, niet iedereen wordt om raad gevraagd. Opvoedkundige puzzels worden het al-
lerliefst voorgelegd aan iemand die ouder en kind kennen én die in de dagelijkse praktijk 
heeft bewezen een goede opvoeder te zijn. Ouders die elkaar als pedagogische vraagbaak 
gebruiken, kennen elkaar, komen regelmatig bij elkaar over de vloer en hebben elkaar als 
ouder kunnen observeren en beoordelen. Zo hebben ouders een pedagogisch referentie-
kader waaraan zij zich kunnen afmeten. Bolt (2000, p. 80) noemt dit een belangrijke func-
tie van het opvoedingsnetwerk. Zonder voorbeelden en met een klein opvoedingsnetwerk 
is het moeilijk opvoeden (Bolt, 2000, p. 91). 
Niet iedereen heeft een even groot opvoedingsnetwerk. In het onderzoek van Bolt vari-
eerde dit tussen de 8 en 25 personen en lag het gemiddelde tussen de 8 en 12 mensen (Bolt, 
2000). Zo’n netwerk bestaat uit gezinsleden, familieleden, jarenlange vrienden en vrien-
dinnen, buurtgenoten en ouders van klasgenootjes van de kinderen, oppassen, collega’s en 
professionals. Mannen zijn ondervertegenwoordigd en vrouwen hebben meestal de regie. 
Werkende moeders treffen veel praktische regelingen zodat kinderen gehaald en gebracht 
worden van en naar school en diverse clubjes (2000, pp. 83-84). Ouders zijn door het ont-
breken van adequate voorzieningen voornamelijk op zichzelf en hun opvoedingsnetwerk 
aangewezen om deze zaken te regelen (2000, p. 87). Niet alle ouders hebben een adequaat 
opvoedingsnetwerk dat uit familie en vrienden bestaat. De adequaatheid van het netwerk 
is afhankelijk van drie verschillende factoren, te weten: opleidingsniveau, de gezinssituatie 
en de sociale erfenis. 
Het opleidingsniveau van de ouders heeft invloed op de samenstelling van het opvoe-
dingsnetwerk, aldus Bolt. Mensen met een hogere opleiding hebben een uitgebreider net-
werk van vrienden. Mensen met een lagere opleiding daarentegen hebben een netwerk dat 
voornamelijk uit familieleden bestaat. Het familienetwerk blijkt voor mensen die door 
hun school- en werkcarrière een sociale stijging hebben meegemaakt minder bruikbaar. 
Deze sociale stijging is vaak gepaard gegaan met verhuizingen waardoor de fysieke afstand 
groot is geworden. Echter, niet alleen de fysieke afstand is gegroeid, ook is er verschil opge-
treden in ervaringen en leefwijze waardoor familieleden niet altijd als vraagbaak kunnen 
dienen. 
De tweede factor die invloed heeft op de adequaatheid van het opvoedingsnetwerk, is een 
specifieke gezin- of familiesituatie zoals ziekte van het kind of van de ouder, of de grootte 
van het gezin of het ontbreken van een grootmoeder. Ziekte van een ouder en problemen 
met het kind kunnen de dagelijkse opvoeding extra zwaar en ingewikkeld maken. Hierbo-
ven is al aangegeven dat ziekte van een ouder of het kind aanleiding geeft tot ‘grote’ vra-
gen. Het grootbrengen is zwaarder, roept mogelijk ook meer vragen op terwijl er tegelijk 
minder onderling overleg mogelijk is. Juist in zulke situaties is een informeel opvoedings-
netwerk belangrijk. Tegelijkertijd zijn dit ook de omstandigheden waarin een adequaat 
informeel opvoedingsnetwerk kan afhaken. Men kan zich terugtrekken omdat mensen 
geneigd zijn problemen te vermijden. Maar ook doordat de zorgbalans verstoord raakt: 
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in de meeste relaties is er namelijk een balans tussen geven en ontvangen. Mensen letten 
op deze balans. Niet omdat mensen niet willen geven maar omdat bij de ontvangende 
partij te veel ondersteuning een te groot gevoel van afhankelijkheid kan veroorzaken, met 
het daarmee verbonden gevoel van onbehagen (Finch, 1989). Een andere reden waarom 
moeders minder snel een beroep doen op een informeel netwerk is een groot gezin. De 
moeders van deze gezinnen hebben het waarschijnlijk zo druk met de organisatie van 
hun eigen gezinspraktijken dat zij niet kunnen voldoen aan de norm van wederkerigheid 
(Zwaard van der, 1995, p. 64). Verder zijn alleenstaande ouders zich pijnlijk bewust van het 
belang van informele ondersteuning, aldus Van der Pas (2003, p. 259). Een competente al-
leenstaande ouder kan in paniek raken bij alleen al bij het idee dat hij of zij ziek wordt. Op 
wie of wat kan hij of zij terugvallen? Zo beschrijft Van der Zande (1998) haar alleenstaand 
ouderschap als een zware en benauwende verantwoordelijkheid. Voor haar is er geen ploe-
gendienst, ze kan niet verzaken en er is geen vervanger. Voor iedere stap buiten de deur 
heeft ze een oppas nodig en alles wat zij niet in huis doet, blijft liggen. Daarnaast brengt 
het alleenstaande ouderschap intense en complexe vragen met zich mee, want voortdu-
rend moet rekenschap worden geven van het ontbreken van de ander. Haar kinderen zijn 
niet alleen emotioneel afhankelijk van haar, zij kunnen ook nauwelijks vluchten voor haar 
emotionele nukken en grillen. Ook kan zij in haar eentje minder problemen opmerken 
of relativeren. De eenzijdige emotionele afhankelijkheid van haar kinderen compenseert 
zij door systematisch met andere bevriende volwassenen om te gaan, bijvoorbeeld door 
op elke maandag met vriendinnen samen te eten. Zij valt terug op deze vriendinnen als 
zij ergens over twijfelt, zich zorgen maakt of niet weet wat zij moet doen. Dit informele 
opvoedingsnetwerk kan niet de dagelijks gedeelde angst, hoop en blijdschap met een le-
venspartner vervangen, maar is wel van onschatbare waarde. Juist alleenstaande ouders 
verkeren relatief vaker in een sociaal isolement en zijn ontevreden over de kwaliteit van 
hun sociaal netwerk (Hortulanus, Machielse, & Meeuwesen, 2003, p. 19, Machielse, 2003, 
p. 140). Niet alleen een levenspartner speelt een belangrijke rol in het opvoedingsnetwerk, 
die is ook weggelegd voor de grootmoeder. Als de moeder van de moeder vroegtijdig is 
overleden, ontbreekt niet alleen een belangrijke hulpbron maar ook een inspiratiebron 
waaruit ouders kunnen putten (Edelman, 2006). 
De sociale erfenis is de derde factor die invloed heeft op de bruikbaarheid van het infor-
mele netwerk van ouders. Dit aspect komt onder meer naar voren in het onderzoek van 
Dijkstra (2000, pp. 219-227). Uit haar onderzoek blijkt dat geweldervaringen vroeg of laat 
een grote tol eisen. In deze gezinnen is volgens Dijkstra sprake van een paradox: geweld 
nam voortdurend een belangrijke plaats in én was nauwelijks bespreekbaar. Deze mensen 
verkeren vaak binnen hun familie in een isolement want naast zwijgplicht en geheimhou-
ding worden zij ook vaak geconfronteerd met ontkenning en zwijgen. Een gevolg van de 
zwijgplicht is dat zusters en broers niet van elkaar weten dat ook zij mishandeld zijn of dat 
de kleinkinderen ook weer mishandeld worden. Soms wordt het zwijgen voor korte tijd 
doorbroken. Echter, niet alle familieleden willen of kunnen praten over hun ervaringen, 
zij ontkennen of willen zwijgen. Het gevolg is dat contact tussen gezinsleden wordt ver-
broken, oppervlakkig gehouden of op een laag pitje gezet. Het kan ook zijn dat degene die 
het zwijgen wil doorbreken zonder pardon uit de familie wordt gestoten (2000, p. 221). 
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Naast geweldervaringen beïnvloeden uithuisplaatsing (Vanhee et al., 2001) of ziekte van 
de ouder (Dullemen van, 2004) de bruikbaarheid van het netwerk. 
Sommige mensen bouwen ondanks een belastende sociale erfenis toch een adequaat op-
voedingsnetwerk op, met een steunende partner, schoonfamilie en een uitgebreid vrien-
dennetwerk die voldoende houvast bieden om vertrouwen als opvoeder te ontwikkelen. 
Zij kunnen de last van de sociale erfenis compenseren door een betere maatschappelijke 
positie en toegang tot hulpbronnen. Een belast verleden in combinatie met weinig maat-
schappelijke mogelijkheden is beperkend voor ouders, aldus Bolt. Met name lager opge-
leide ouders zijn, doordat hun opvoedingsnetwerk vooral uit familieleden bestaat, extra 
kwetsbaar wanneer de relatie met de familie verstoord is. Deze mensen hebben minder 
vaak vrienden in hun netwerk (Bolt, 2000, p. 171). Deze ouders kunnen bij ‘kleine’ vragen 
ontheemd raken, waardoor hun leerproces stagneert. Deze ouders zijn kwetsbaar omdat 
één bufferproces niet goed functioneert, de taakverdeling met anderen waardoor reflec-
teren moeizamer verloopt. Zij hebben een andere ondersteuning nodig dan ouders met 
grote vragen. 

12.4.4 Vernietigd zelfvertrouwen: geen vragen durven stellen 

Als laatste wil ik erop wijzen dat sommige ouders geen vragen durven te stellen, noch aan 
zichzelf noch aan anderen omdat zij gedemoraliseerd zijn geraakt en elk zelfvertrouwen 
kwijt zijn (Vanhee et al., 2001). Hun functioneren als ouders gaat gepaard met grote ver-
langens, diepe angsten, veel onmacht en opvoedingsverlegenheid. Zij willen hun kind de 
ervaring van uithuisplaatsing besparen, hebben zich voorgenomen het anders en vooral 
beter te doen dan hun eigen ouders, hebben geen innerlijke inspiratiebron en weten dat de 
buitenwereld hard over hen kan oordelen, aldus Vanhee e.a.. Omdat zij geen hulp durven 
vragen stagneert hun leerproces. Shapiro (2006b) stelt dat het vermogen van ouders om 
een werkrelatie aan te gaan met een hulpverlener cruciaal is bij het begeleiden van ouders 
en risicokinderen. Voor het aangaan van zo’n werkrelatie zijn bepaalde egofuncties vereist. 
De ouder moet de begeleider vertrouwen, zicht kunnen krijgen op de werkelijkheid en 
in staat zijn tot zelfreflectie en zich kunnen inleven in anderen. Ouders van risicokinde-
ren verrasten Shapiro regelmatig met hun vermogens tot verandering. Sommige ouders 
konden goed gebruik maken van de hen geboden begeleiding en kregen daarbij steun van 
familieleden. Zij ontwikkelden zich tot ‘goed genoeg’-opvoeder en hun kind kwam uit de 
gevarenzone. Andere ouders lukte dit niet of niet snel genoeg en hun kind moest tijdelijk 
of blijvend uit huis worden geplaatst (zie ook: Pas van der, [2004]2006). 
Begeleiden van ouders met vele kwetsuren en een vernietigd zelfvertrouwen, vraagt iets 
van hulpverleners, aldus Vanhee (2001). Het gevoel aanvaard te worden is een absolute 
voorwaarde om gebruik te durven en te kunnen maken van steun bij het grootbrengen 
(Pas van der, [2004]2006, Shapiro, 2006a, 2006b, zie ook: Shapiro et al., [1980](2006)). 
Ontbreekt dit gevoel, dan ervaren zij steun als controle. Alleen wanneer ouders ervaren 
dat zij serieus worden genomen in hun ouderrol, kunnen zij luisteren naar opvoedings-
adviezen. Dit betekent dat hulpverleners naast kennis over de ontwikkeling van kinderen 
ook inzicht moeten hebben in het unieke en complexe leerproces van ouders en de stag-
naties die kunnen optreden in het leerproces. 
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12.5 Versterken van het leerproces: recht op en kennis over 
ondersteuning 

Het leren van ouders gaat hoe dan ook gepaard met vallen en opstaan, met terugval en 
opeens een sprong vooruit; bij sommige ouders stagneert dit proces echter voor langere 
periodes. In de vorige paragraaf besprak ik op basis van literatuuronderzoek vier soorten 
stagnaties die kunnen optreden in het leerproces van ouders. Ik vat samen: 
– een verminderd vermogen tot reflecteren, of gebrek aan aandacht;
– vastlopende reflectie omdat ouders met grote vragen worstelen;
– tegenspelers of partners in het reflecteren ontbreken;
– het zelfvertrouwen dat nodig is om eigen gedrag te onderzoeken ontbreekt.

Alle vier markeren ze een ander facet van ouderschap, en als zodanig vragen ze gedifferen-
tieerde ondersteuning van ouders. Oog hebben voor de diverse ontstaansgeschiedenissen 
en unieke logica van de opvoedzorgen van ouders vraagt om aandachtigheid – om een 
morele houding van ouderbegeleiders die willen luisteren (zie bijvoorbeeld: Baert, 2001). 
Diezelfde aandachtige houding is gewenst bij de overheid. Aandachtigheid is een van de 
centrale morele waarden van de zorgethiek. Door aandachtig te luisteren kan tijdens de 
eerste fase, zorgen om (caring about), worden onderkend en herkend of zorg noodzakelijk 
is in een bepaalde situatie. Deze morele houding helpt de overheid die beleid wil ontwik-
kelen, dat een antwoord zoekt voor de vragen van kwetsbare ouders met weinig of geen 
zelfvertrouwen en angst voor hulpverleners. In het huidige beleid is aandacht voor ouders 
echter niet vanzelfsprekend. De focus blijft beperkt tot hun mogelijke falen of vermeende 
onzekerheid. Deze deelaspecten legitimeren overheidsbetrokkenheid bij de opvoedprak-
tijk. 
Dat er ook een andere grondslag mogelijk is, wordt onder meer duidelijk door het verge-
lijkend onderzoek van Veldkamp (2001) naar overheidsbeleid inzake ouders en jeugd in 
België, Duitsland, Engeland, Ierland en Nieuw-Zeeland. Het beleid en de wetgeving zijn 
in die landen gebaseerd op het recht van kinderen op optimale zorg en erkenning dat 
niet alle ouders als vanzelfsprekend de zware verantwoordelijkheid van de opvoedpraktijk 
kunnen dragen (Veldkamp, 2001, p. 72). Die landen erkennen dat falen op de ouderlijke 
werkvloer inherent is aan ouderschap en aan het daarbij noodzakelijke leerproces. Het on-
derkent bovendien dat sommige ouders kwetsbaarder zijn dan andere en dat zij mogelijk 
onder belemmerende omstandigheden opvoeden.
Deze grondslag biedt mogelijkheden tot een gedifferentieerde invulling van de rol van de 
betrokken overheid. Het is dan de verantwoordelijkheid van de overheid om ouders zoda-
nig te steunen dat zij hun besef van verantwoordelijk-zijn voor het kind optimaal kunnen 
waarmaken. Mijn suggestie is dat de overheid een vanzelfsprekende betrokkenheid toont 
bij het leerproces van ouders. Zij stimuleert steun die primair gericht zou kunnen zijn op 
het versterken van het leerproces van ouders als opvoeder. En sluit daarbij aan bij de wen-
sen van ouders en hun voorkeur voor veelal informele ondersteuning. Waar het leerproces 
door grote vragen of vastlopende reflectie ondanks formele ondersteuning vastloopt of te 
langzaam vordert om een goede ontwikkeling van het kind te waarborgen, zou de over-
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heid mede-opvoeders kunnen aanstellen die de taak van ouders geheel of gedeeltelijk kun-
nen overnemen, zoals gezinscoaches en groepsleiders. 
Het gevolg van deze voorstellen zou kunnen zijn dat de overheidsbetrokkenheid meer 
diversiteit gaat vertonen: de overheid zou zich niet beperken tot het beschermen van kin-
deren, maar zou ook willen dat zij optimale zorg krijgen. Het mogelijke gevolg zou kun-
nen zijn dat overheidsbetrokkenheid milder van toon wordt. De overheid zou vanuit die 
vanzelfsprekende betrokkenheid de onmiskenbare rol van ouders in de opvoedpraktijk 
kunnen erkennen en tegelijkertijd zou zij gradaties van kwetsbaarheid van ouders onder-
kennen en op basis daarvan zich meer of minder terughoudend opstellen. Oog hebben 
voor de kwetsbaarheid van ouders betekent waarschijnlijk ook dat de overheid zicht zou 
kunnen krijgen op hun leervermogen. Op basis van de hierboven beschreven stagnaties 
kan ik drie aspecten van deze leervermogens benoemen. Ten eerste hun cognitieve mo-
gelijkheden om te reflecteren op hun handelen. Ten tweede hun aandachtigheid: worden 
zij niet zozeer in beslag genomen door geldzorgen, een verslaving of een psychiatrische 
stoornis dat zij geen zicht krijgen op hun kind? Ten slotte: hebben zij de capaciteit om een 
werkrelatie aan te gaan met een ouderbegeleider? 
Oog hebben voor de bereidheid en de mogelijkheid om te leren betekent dat de overheid 
ook zicht zou kunnen krijgen op de kwetsbaarheid van kinderen. Als hun ouders niet kun-
nen of willen leren een ‘goed genoeg’-opvoeder te worden zijn zij kwetsbaar. De overheid 
zou kunnen erkennen dat het noodzakelijk is dat zij kinderen dient te beschermen wan-
neer hun ouders als opvoeders langdurig of structureel falen. 
Deze, nu nog denkbeeldige, overheid let niet alleen op de kwetsbaarheid van ouders – zij 
let in het verlengde daarvan ook op de kwetsbaarheid van hun kinderen. Zij zou daarnaast 
kunnen waken voor tekortkomingen van de samenleving die het goed functioneren van 
ouders of dat van kinderen bedreigen. Zo zou de sociale context waarbinnen de opvoed-
praktijk moet kunnen functioneren ook kunnen worden betrokken in het ontwikkelen 
van beleid. De overheid zou kunnen erkennen dat kinderen alleen floreren als deze zorg 
niet wordt gezien als het exclusieve terrein van ouders. Op basis van deze erkenning zou 
zij ouders middelen kunnen verschaffen waarmee zij de hen toegekende zorg naar beho-
ren kunnen vormgeven. In deze visie zou de overheid moeten kunnen oordelen over wat 
ouders nodig hebben. Daarvoor is het noodzakelijk dat meer kennis wordt verzameld en 
ontwikkeld over het leerproces van ouders tot ‘goed genoeg’-opvoeder. 
Mijn suggestie is dat in onderzoekprogramma’s en beleid deze aandacht voor het perspec-
tief van ouders meer aan bod zou moeten komen. Zo zou de overheid naast het toeken-
nen van een recht op ondersteuning aan ouders, de kennisverwerving op het gebied van 
ouderschap en opvoeding vanuit de beleving van ouders kunnen stimuleren. Dit kan bij-
voorbeeld in een Kenniscentrum Ouders dat onderzoek initieert onder ouders en ouder-
begeleiders naar hoe, wanneer en waarom ouders vastlopen in het grootbrengen. Hierbo-
ven gaf ik daartoe een aanzet maar deze ideevorming zou verder kunnen worden verdiept 
en aangescherpt. Er zou bijvoorbeeld kunnen worden onderzocht hoe je een werkrelatie 
met ouders kunt opbouwen. Hoe spreekt men ouders aan wier zelfvertrouwen minimaal 
is? Hoe voorkom je dat hulp intimideert of afschrikt? 
Naast het opbouwen van een werkrelatie zou ook kennis verzameld kunnen worden over 
ouders bij wie het leerproces niet stagneert. Wat leren deze ouders eigenlijk en wat sterkt 

Hoofdstuk 12 Ouders steunen



Ontheemd ouderschap258

dit proces? Kan de dus opgedane kennis over het leerproces van ouders worden vertaald 
naar een begeleidingsaanbod aan ouders met grote vragen? Op welke wijzen kunnen stag-
nerende leerprocessen worden vlot getrokken? Wat maakt ouderbegeleiding tot een ‘goede 
ouder’-ervaring? Zijn er theoretische ideeën hierover te vinden in de diverse programma’s 
opvoedingsondersteuning? En welke ideeën zijn reeds ontwikkeld door ouderbegeleiders? 
Kan ‘het leren van ouders’ een plek krijgen binnen bestaande theorievorming over leren 
of is het nodig om een alternatieve visie te ontwikkelen?

12.5.1 Beleid dat het leerproces van ouders versterkt

De vier stagnaties die ik in het leerproces heb benoemd, kunnen worden vertaald naar 
aanzetten voor een overheidsbeleid dat het leerproces van ouders versterkt. In deze para-
graaf benoem ik verschillende manieren waarop overheidsbeleid hieraan kan bijdragen. 
Zo beantwoord ik in deze paragraaf mijn laatste onderzoeksvraag: kan het idee dat kin-
deren grootbrengen een leerproces is voor ouders worden vertaald naar een innovatief be-
leidsverhaal met een andere visie op opvoedingsondersteuning? Naast het toekennen van 
rechten en het stimuleren van kennisontwikkeling over ouderschap en opvoeding kan 
het beleid over ouderschap zich richten op drie punten. Ten eerste kan de overheid een 
open opvoedklimaat bevorderen waarin vragen stellen wordt erkend als een respectabele 
opvoedkundige vaardigheid (12.5.2). Ten tweede dient de overheid te onderkennen dat 
ouders een voorkeur hebben voor informele ondersteuning, en dit te vertalen naar beleid 
dat informele netwerkvorming van ouders stimuleert (12.5.3). Ten slotte is een betrok-
ken overheid alert op ouders die kans lopen om ontheemd te raken in het ouderschap, en 
biedt hen ouderschapsondersteuning (12.5.4). Zo geef ik een aanzet tot invulling van de 
vierde buffer die Van der Pas noemt: een samenleving die het belang en de complexiteit 
van opvoeden erkent.

12.5.2 Een open opvoedklimaat: vragen stellen is stevig ouderschap

Hulp durven vragen en vragen kunnen stellen zijn essentiële kwaliteiten van ouders. Wan-
neer zij hulp zoeken, is dat waarschijnlijk met een mengsel van bezorgdheid, boosheid, 
schaamte, hulpeloosheid en andere diepgevoelde emoties (Shapiro, 2006b, p. 218). Hulp 
vragen aan buitenstaanders bij zeer persoonlijke aangelegenheden is niet makkelijk. Het 
hoeft dan ook niet te verbazen dat ouders de voorkeur geven aan informele hulp van part-
ner, vrienden en familieleden. Mijn voorstel is dat het beleid ouders zou steunen in het 
durven stellen van vragen, ook aan buitenstaanders en deskundigen, door het stimuleren 
van een gespreksklimaat waarin praten over grootbrengen van kinderen normaal is, en zo 
min mogelijk richtlijnen worden gegeven.
Vragen stellen over opvoeden wordt bemoeilijkt door een samenleving die opvoedings-
ondersteuning vooral presenteert als een antwoord op vermeend opvoedkundig falen van 
ouders. Het idee dat grootbrengen een leerproces met zich meebrengt dat gepaard gaat 
met vallen en opstaan, zou wellicht de drempel kunnen verlagen om de dagelijkse opvoed-
praktijk bespreekbaar te maken. Dit bespreekbaar maken zou herkend en erkend kun-
nen worden als een uiting van stevig ouderschap. Falen is inherent aan grootbrengen, dit 
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betekent echter niet dat ouders zelf elk falen voetstoots accepteren. De insteek bij praten 
over opvoeden zou kunnen zijn, het accepteren van het verlies, de frustratie en de pijn 
en steeds weer opnieuw proberen, en blijven leren. Sociaal psycholoog Wilma Vollebergh 
(1998) noemt dit een reparatiestrategie. Ouders kunnen er maar beter vanuit gaan dat er 
voortdurend dingen mis zullen gaan, en laten zij vooral niet krampachtig proberen dat te 
voorkomen. Falen hoort er simpelweg bij. Het vertrouwen dat fouten niet onherstelbaar 
zijn, maakt het opvoeden een stuk makkelijker. 
Grootbrengen zien als een leerproces voor ouders biedt mogelijk inspiratie voor het sti-
muleren van een open gespreksklimaat over opvoeding. Hier zou een taak kunnen liggen 
voor een zogenaamd ‘Bureau Ouderschap Nederland’. Een dergelijk bureau kan worden 
vergeleken met het bestaande Voedingscentrum dat wordt gefinancierd door de Neder-
landse overheid (de Ministeries van LNV en VWS) om consumenten wetenschappelijk 
verantwoorde, eerlijke informatie te geven over voeding. Het Bureau Ouderschap Neder-
land zou kennisoverdracht over ouderschap en opvoeding vanuit de beleving van ouders 
kunnen stimuleren en daarbij nauw kunnen samenwerken met het Kenniscentrum Ou-
ders. 

12.5.3 Stimuleren van netwerkvorming

Ouders geven er veelal de voorkeur aan om hun vragen voor te leggen aan een informeel 
netwerk. Bij sommige ouders is dit netwerk te klein of inadequaat. Het beleid zou ouders 
kunnen faciliteren bij de opbouw van hun informele opvoedingsnetwerken. Daarbij is het 
mijns inziens belangrijk om inzicht te hebben in de diverse functies van het opvoedings-
netwerk en de beperkingen daarvan. 
Een van de functies van een opvoedingsnetwerk is dat het inspiratie biedt en helpt relati-
veren (Bolt, 2000). Zo ervaart de columnist Ewoud Sanders (2001, p. 115) een week vakan-
tie met vrienden en hun kinderen in twee huisjes als troostend omdat hij even ‘echt’ ziet 
hoe het in een ander gezin toegaat. De harmonie, die tijdens korte bezoekjes de boventoon 
voert, maakt plaats voor een meer realistische indruk. ‘Ook bij hen wordt vol overgave 
gefoeterd, gezeurd en onderhandeld. Ieder jaar worden we daar weer blij van. Zeggen we 
opgelucht tegen elkaar: “Ach, het is overal hetzelfde”.’ Sanders toont in deze zinnen hoe 
belangrijk relativering voor ouders kan zijn. 
Het opvoedingsnetwerk kan dienen als vraagbaak, maar heeft beperkingen. De ontwik-
kelingspsycholoog Frans Leenders (1998, pp. 108-109) wijst erop dat ouders makkelijk 
luisteren naar een verhaal over een soepel verlopende schoolcarrière maar niet altijd 
openstaan voor een meer gecompliceerde case. Zo werd tijdens een wandelvakantie met 
vrienden Leenders’ ervaring met de ‘seks, drugs, en rock-‘n-roll’-periode van zijn zoon 
aanvankelijk met rooie oortjes en leedvermaak aangehoord, onder meer omdat de andere 
ouders nog geen kinderen hadden in dezelfde leeftijd. Het idee leefde dat Leenders het op 
een aantal opvoedingsfronten niet helemaal had getroffen. Hij voelde zich hierbij onge-
makkelijk, omdat hij op dat moment niet wist hoe hij zich moest opstellen tegenover zijn 
zoon. Toen een paar jaar later de hele vriendenkring zijn portie ‘seks, drugs en rock-‘n-roll’ 
thuis had gehad, kregen hun verhalen een ander onthaal. 
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Deze auteurs illustreren dat deze vorm van sociale steun een prettig bijverschijnsel is van 
een andere activiteit: een gezamenlijk ondernomen vakantie. Idealiter biedt een dergelijk 
netwerk ontspanning, emotionele en praktische ondersteuning. Observaties van andere 
opvoedpraktijken en verhalen van andere opvoeders helpt ouders hun eigen opvoedprak-
tijk te relativeren. Het voorbeeld van Leenders maakt duidelijk dat dit niet altijd lukt. 
Ouders leren om selectief te zijn: niet elke ander ouder is een geschikte gesprekspartner. 
Bij voorkeur praten zij met iemand met iets oudere kinderen en die in hun ogen een 
‘goed genoeg’-opvoeder is (Bolt, 2000). Die ouders kunnen vanuit eigen ervaring luiste-
ren en reageren en hun antwoord in een context plaatsen: dit werkte bij mijn kind, maar 
die is zo en zo. Grote opvoedingsvragen, of vragen over een niet ontgonnen gebied, zijn 
waarschijnlijk moeilijker te beantwoorden, mogelijk nauwelijks bespreekbaar, waardoor 
ouders geen bevredigende antwoorden vinden. Hulp vragen is in zo’n geval geen ‘goede 
ouder’-ervaring en onbedoeld kan de ontheemdheid van ouders worden versterkt. 
Ouders geven veelal de voorkeur aan informele onderlinge ondersteuning (Bolt, 2000, 
Distelbrink, 1998, Nijsten, 1998, Pels, 1998, Pels & Distelbrink, 2000, Vergeer & Hermanns, 
1996, Zeijl et al., 2005). Het beleid zou gebruik kunnen maken van deze voorkeur. De 
overheid zou informele netwerkvorming kunnen stimuleren, omdat deze effectief is en 
direct aansluit bij de behoefte van ouders. Zij kan ouders echter niet dwingen elkaar prak-
tische en emotionele hulp en ontspanning te bieden, maar beleid kan een sociale struc-
tuur scheppen, of versterken waarin ouders elkaar ontmoeten en informele netwerken 
opbouwen. 
Vanuit deze visie pleit ik voor het aanbieden van ouderschapsondersteuning aan álle 
ouders – niet primair gericht op het overdragen van informatie, maar op het vormen 
van informele opvoedingsnetwerken met diverse functies: ontspanning, emotionele en 
praktische ondersteuning en opvoedvraagbaak. Zo’n netwerk kan ontstaan tijdens cursus-
sen voor aanstaande ouders. Een website – beheerd door het eerdergenoemd Nederlands 
Ouderschapsbureau – kan informatie geven over ontmoetingsmogelijkheden zoals speel-
plaatsen, kinderboerderijen, spelotheek, cursussen. Veel speelplekken voor kinderen zijn 
ook ontmoetingsplaatsen van ouders. Prille moeders en vaders vinden het prettig om op 
de rand van de zandbak even te praten met een collega-ouder. Gezamenlijke activiteiten 
brengen de noodzakelijke lucht in een opvoedpraktijk: zien dat andere ouders met de-
zelfde problemen worstelen, en observeren hoe zij die situatie oplossen. 
Ouders willen praktische steun, goede raad, waardering en stoom kunnen afblazen. Elke 
ouder heeft ‘hulpouders’ nodig en elk kind informele ‘pleegouders’ (Pas van der, 2005,  
p. 122). Ontbreken die, dan stagneert een belangrijk bufferproces: taakverdeling. Is er 
sprake van een klein opvoedingsnetwerk of grote vragen dan zou de jeugdzorg de net-
werkvorming kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door het organiseren van lotgenotencon-
tact. Ouders stellen contact met ouders die hetzelfde meemaken, of hebben meegemaakt, 
vaak zeer op prijs (Beek van, 2004, p. 87). Laten instellingen ouders samenbrengen zodat 
ze elkaar kunnen steunen en relevante informatie uitwisselen, aldus Van Beek. 
Ook bezoekvrijwilligers zouden ouders met een klein opvoedingsnetwerk kunnen steu-
nen. Dit gebeurt al bij initiatieven met een brede insteek als Moeders informeren Moeders 
en Home start. Praktische ondersteuning, ontspanning en het bieden van een pedago-
gische vraagbaak gaan dan samen. Ouders hebben de regie. Vrijwilligers wordt geleerd 



261

om ‘op hun handen te zitten’. Om te voorkomen dat hun steun het faalgevoel van ouders 
versterkt, mogen zij de ouderrol niet overnemen. 
Een andere manier om het bufferproces te activeren zijn de Eigen Kracht-conferenties 
waarin families op eigen initiatief zelf besluiten over de hulpverlening aan hun kind. On-
der begeleiding van een vrijwillige facilitator maken ze zelfstandig een plan waarin zowel 
formele als informele hulpverlening een plek krijgen. De eerste resultaten van de Eigen 
Kracht-conferenties zijn veelbelovend (Burford, 2004). De cliënten krijgen meer macht, 
informatie en samenhang in het hulpverleningtraject, in samenwerking met formele on-
dersteuning en belangrijke mensen uit het informele netwerk.

12.5.4 Opsporen en steunen van kwetsbare ouders

Tot nu toe waren mijn voorstellen gericht op ouders met relatief kleine vragen die kunnen 
worden opgelost binnen hun informele opvoedingsnetwerk of door het gericht versterken 
daarvan. Bij de bespreking van de stagnaties is echter ook aan de orde gekomen dat heel 
wat ouders kwetsbaar zijn, dan wel grootbrengen onder belemmerende omstandigheden. 
Zij zouden gebaat kunnen zijn bij steun van een formeel opvoedingsnetwerk, maar zijn 
niet altijd even makkelijk te traceren. Momenteel wordt bij de zoektocht naar ouders die 
opvoedingsondersteuning nodig zouden hebben vooral gekeken naar risicofactoren die 
een indicatie zijn voor het ontstaan van toekomstige problemen. Het idee van ontheemd 
ouderschap richt de aandacht op het nu en op de werking van de buffers. Aan veel lotge-
vallen van ouders: een ziekte of een handicap van zichzelf of het kind, of een belastend 
verleden, is niets te doen. Echter, de vier bufferprocessen kunnen worden versterkt. Ze 
bieden handvatten voor hulpverlening, aldus Van der Pas (2005) en Baartman (2005). 
Deze hulpverlening onderkent de diversiteit in de kwetsbaarheid van ouders en zou mijn 
inziens kunnen beginnen (aanstaande) ouders op te sporen bij wie de bufferprocessen 
niet goed op elkaar aansluiten. Ouders zouden kunnen worden gestimuleerd om bepaalde 
buffers te verstevigen voordat het leerproces stagneert. Bij het opsporen van deze ouders 
hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden, want in sommige programma’s is al 
aandacht voor het sociale netwerk van ouders en oog voor een eventueel belastende soci-
ale erfenis. Ik zie drie manieren waarop deze ouders kunnen worden opgespoord voordat 
zij zijn vastgelopen in hun leerproces, namelijk via a.) screening van aanstaande en prille 
ouders, b.) meer oudergericht werken op consultatiebureaus en c.) het stimuleren van 
oudergroepen voor hen die grootbrengen onder belemmerende omstandigheden. 
Screening van aanstaande ouders gebeurt bijvoorbeeld al bij het project Voorzorg, een 
vertaling van Nurse Family Partnership ontwikkeld door David Olds, of het programma 
Stevig ouderschap van Merian Bouwmeester (2006). Dit laatste project wil kindermishan-
deling voorkomen. Aan de hand van een vragenlijst worden ouders geselecteerd die baat 
kunnen hebben bij huisbezoeken van een sociaal verpleegkundige. Huisbezoeken zijn al 
jaren een goede gewoonte bij het consultatiebureau maar de beschikbare tijd hiervoor is 
steeds meer ingeperkt. In wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat bepaalde ouders 
én hun kinderen positieve effecten ervaren dankzij de huisbezoeken van Stevig Ouder-
schap. Deze resultaten openen deuren naar financiering van een programma van huisbe-
zoeken aan gezinnen die daar behoefte aan hebben (www.stevigouderschap.nl). Dat het 
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binnenkomen bij deze ouders elke keer opnieuw een hele kunst is, vertelt wijkverpleeg-
kundige José van den Putte (2007). Ouders voelen zich kwetsbaar, zeker als ze weten dat 
ze extra steun nodig hebben en dat dit de reden is van de komst van een wijkverpleegkun-
dige. Het opbouwen van een werkrelatie met kwetsbare ouders vraagt een aandachtige 
houding van begeleiders en vasthoudendheid. Dat de begeleiders naast hen willen staan, 
hen willen helpen zich steviger te voelen als ouder, spreekt hen aan. In huisbezoeken wer-
ken de wijkverpleegkundigen zowel aan het verbeteren van kennis over ouderschap, als 
over de ontwikkeling van hun jonge kind. Zij stimuleren ouders om hun ervaringen met 
het ouderschap en hun ontwikkelend kind te bespreken. De ouders houden gedurende het 
hele proces de regie in handen, dit is de basis voor het verstevigen van hun ouderschap. 
Dit verstevigen van het ouderschap komt onder meer naar voren in het voorbeeld van 
een vader, vrachtwagenchauffeur van beroep, die vertelde: ‘Mijn baby van 9 maanden pest 
mij.’ Na Van den Puttes reactie ‘Hé, dat wil ik wel eens zien’ toont de vader hoe moeilijk het 
is om een zeer bewegelijke baby een luier om te doen. Hij voelt zich machteloos en neigt 
naar een stevigere aanpak, maar wil dit eigenlijk niet. Samen zoeken ze naar een werkbaar 
alternatief. 
Een andere methode om ontheemde ouders én ontwikkelingsstoornissen van kinderen 
adequaat op te sporen is door bij de Centra voor Jeugd en Gezin niet alleen de ontwikke-
ling van kinderen in de gaten te houden, maar ook oog te hebben voor het leerproces van 
ouders. Dit zou kunnen door ouders meer te bevragen op de zorgen over hun kinderen. 
Dit is om drie redenen relevant. Ten eerste blijken de zorgen van ouders goede voorspel-
lers te zijn van emotionele of gedragsproblemen bij kinderen (Ellington, Briggs-Gowan, 
Carter, & Horwitz, 2004). De Amerikaanse kinderarts Frances Page Glascoe (1999, 2003) 
ontwikkelde een test en concludeert dat als ouders systematisch en op de juiste wijze wor-
den gevraagd naar hun zorgen over hun kind, zij een goede voorspeller zijn voor emotio-
nele en gedragsproblemen bij de kinderen. Daarbij moeten overigens wel de juiste vragen 
worden gesteld omdat anders veertig procent van de ouders hun zorgen niet benoemt.Ten 
tweede zeggen de zorgen van ouders ook iets over henzelf. Glascoe constateert dat som-
mige kinderen geen problemen hebben, maar het feit dat hun ouders bezorgd zijn zegt 
wel iets over hun ouderschap. Volgens Glascoe (2003, p. 137) hadden deze ouders relatief 
meer last van eigen gedragsproblemen. Haar suggestie is om extra aandacht te schenken 
aan deze ouders en hen te steunen. Dit laatste zie ik als een belangrijk bijeffect van haar 
test. Haar test zou mogelijk ook kunnen worden gebruikt om ouders op te sporen die 
onvoldoende zicht hebben op hun kind of weinig zelfvertrouwen hebben. Dit zou kun-
nen door vragen aan deze test toe te voegen rond de adequaatheid van het netwerk en 
‘goede ouder’-ervaringen. Deze checklist zou gebruikt kunnen worden door de eerstelijns 
gezondheidszorg, zoals huisartsen, verloskundigen, schoolartsen en verpleegkundigen op 
het consultatiebureau. Zij zijn de eerste deskundigen die dicht bij de ouders staan en aan 
wie ouders veelal hun beginnende problemen voorleggen. Als laatste punt wil ik noemen 
dat aandacht hebben voor de zorgen van ouders een vraaggerichte manier van werken kan 
introduceren. Ouders gericht en gestructureerd bevragen op hun zorgen stimuleert hen 
te reflecteren op hun zorgen over hun kind. Zij worden uitgenodigd om mogelijke begin-
nende problemen te benoemen. Vervolgens kan een dialoog ontstaan tussen de ouder als 
ervaringsdeskundige en de arts die naar gelang de situatie de ouder kan geruststellen of 
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informatie kan geven, of doorverwijzen naar een instantie voor opvoedingsondersteuning 
of vaststellen dat nader onderzoek van het kind nodig is. 
Ten slotte is er de mogelijkheid om oudergroepen in het leven te roepen. Het onderzoek 
van Vanhee (2001) toont het belang van contacten met lotgenoten. Deze ouders komen 
wekelijks samen om te praten over het opvoeden van hun kinderen. Mensen die al langer 
meedraaien in deze groepen, nemen vaak andere ouders mee die niet worden bereikt door 
formele hulpverleners. Zo ontstaat een informeel netwerk van ouders. Deelname leidt tot 
‘goede ouder’-ervaringen doordat ouders elkaars zorgen, pijn en frustratie herkennen. Zij 
kunnen investeringen herkennen want zij weten uit ervaring hoe het is om onder beper-
kende omstandigheden je kind op te voeden. Zij benoemen elkaars ‘goede ouder’-ervarin-
gen waardoor het zelfvertrouwen van ouders groeit. Tenslotte: zij ervaren dat hulpvragen 
een belangrijke vaardigheid is, en laten hun argwaan tegen de hulpverlening stap voor 
stap varen. 

12.6 Van opvoedingsondersteuning naar ouderschapsondersteuning 

Het doel van mijn onderzoek was het zorgethisch perspectief introduceren in het beleids-
debat over het grootbrengen van kinderen. Om dit te bereiken moest een methode worden 
ontwikkeld waarmee zorgethische argumentaties kunnen worden getraceerd binnen be-
leidsteksten die vervolgens kunnen worden geanalyseerd, geëvalueerd, vernieuwd en ge-
concretiseerd naar beleidsvoorstellen. In dit proefschrift analyseerde ik betekenissen van 
zorg en verantwoordelijkheid in het beleidsdebat opvoedingsondersteuning. Het span-
ningsveld tussen betrokkenheid en terughoudendheid heeft grote invloed op deze bete-
kenisgeving. Deze invloed illustreerde ik in de inleiding aan de hand van uitspraken van 
minister-president Kok (PvdA) tijdens de presentatie van de nieuwe beleidsdefinitie van 
het gezin in 1996. Kok zweeg daarbij over het belang van ouders (zie: 1.5). Uit mijn analyse 
blijkt dat zijn zwijgen exemplarisch is voor het beleidsdebat opvoedingsondersteuning. 
Opvoedingsvrijheid van ouders gaat gepaard met het ideaal van een terughoudende over-
heid die weinig tot geen kennis ontwikkelt over het ‘gewone’ opvoeden. Je zou kunnen 
stellen dat ouderschap ontheemd is in het beleidsdebat opvoedingsondersteuning. Ideeën 
over grootbrengen en ouderschap vinden geen vruchtbare grond, zij kunnen niet goed 
wortelen en tot ontwikkeling komen. 
Op basis van mijn evaluatie kom ik met het voorstel om ouderschap en opvoeding een 
duidelijke plek te geven binnen het beleidsdebat opvoedingsondersteuning. Vanuit de zor-
gethiek kan een impuls worden gegeven aan een debat over opvoedend burgerschap en 
de ondersteunende rol daarin van de overheid. Ik gaf in dit hoofdstuk handen en voeten 
aan de suggestie dat grootbrengen ook kan worden gezien als een leerproces van ouders 
tot ‘goed genoeg’-opvoeders. Deze relationele visie op de opvoedpraktijk zou de over-
heid mogelijkheden kunnen bieden om op een vanzelfsprekende manier betrokkenheid 
te tonen bij de gewone opvoeding. Respect voor ouders hoeft geen terughoudendheid te 
impliceren, respect voor ouders kan gepaard gaan met een aandachtige houding waarin 
geluisterd wordt naar de verhalen van ouders en ouderbegeleiders zodat zicht ontstaat op 
de kwetsbaarheid van ouders. Het idee dat ouders ontheemd kunnen raken in het ouder-
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schap biedt uitgangspunten om een gesprek aan te gaan over grootbrengen waarin de 
beleving van het ouderschap centraal staat: het handelen, het denken en het reguleren van 
emoties. Zo kan een dialoog ontstaan waarin gereflecteerd wordt op wenselijk ouderschap 
en wenselijke opvoeding zonder dat dit direct uitmondt in voorschriften en oordelen, 
of wordt teruggevallen op utopische of romantische idealen. Zo zou de overheid nieuwe 
interpretaties kunnen geven van de zorgbehoeften van ouders. 
Het idee van ontheemd ouderschap biedt in mijn ogen een inspirerend alternatief voor 
het huidige gefragmenteerde beleid opvoedingsondersteuning. Inspirerend omdat het 
de overheid de mogelijkheid biedt om meer inzicht te verwerven in het leerproces van 
ouders. De oorzaken waardoor sommige ouders vastlopen in hun leerproces zijn divers. 
Hierboven noemde ik er vier die mogelijk kunnen worden vertaald naar wat ik om twee 
redenen ouderschapsondersteuning noem – anders dus dan opvoedingsondersteuning. 
Ten eerste is bij ouderschapsondersteuning meteen duidelijk wie worden ondersteund: de 
ouders. Bij opvoedingsondersteuning is dit niet altijd helder. Hetzij ouders, of het kind, 
of beiden, kunnen de doelgroep zijn. Ten tweede biedt de term ouderschapsondersteu-
ning ruimte om verder te kijken dan de ouderlijke werkvloer en verder dan de wenselijke 
resultaten van opvoeden. Ouderschap behelst méér dan de ouder-kindrelatie, toepassing 
van de juiste opvoedvaardigheden en stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Dat 
een stagnerend leerproces zich meestal uit in inadequaat opvoedkundig gedrag, betekent 
niet dat ouders geholpen zouden zijn met kennisoverdracht over opvoedvaardigheden 
of met training daarin. In sommige gevallen zou dat symptoombestrijding kunnen zijn. 
Opvoedverlegenheid kán voortkomen uit onkunde, maar vaker is sprake van onmacht, 
overmacht, of onoplosbare dilemma’s. 
In een beleid dat het concept van ontheemd ouderschap als uitgangspunt neemt, staan 
de behoeften van de ouders centraal, zij zouden op een positieve manier kunnen wor-
den aangesproken op de hen toegekende verantwoordelijkheid voor hun kind. Beleid dat 
ouderschapsondersteuning biedt, zou aansluiten bij hun besef van verantwoordelijk-zijn. 
En bij hun kracht: zij zouden worden gestimuleerd om zelf (weer) manager te worden van 
de ouderlijke werkvloer, of om zo nodig de verantwoordelijkheid voor bepaalde aspec-
ten van het opvoeden te delegeren. De rol van deskundigen zou beperkt kunnen zijn. De 
meeste ouders kunnen zelf hun functioneren op de ouderlijke werkvloer evalueren. Wan-
neer zij zouden worden uitgedaagd om hun informele opvoedingsnetwerk te organiseren, 
zullen de meeste een beroep doen op mede-ouders die ook met vallen en opstaan het 
grootbrengen hebben geleerd. Deskundigen kunnen ontheemde ouders echter steunen 
bij het organiseren van lotgenotencontact, en kunnen helpen door het coördineren en 
steunen van bezoekvrijwilligers.
Een kleine groep ontheemde ouders met (structurele) tekorten in de bufferprocessen zou 
eventueel aanvullende, formele ouderschapsondersteuning kunnen krijgen aangeboden 
– aansluitend bij hun behoeften. Deze zou veel verschillende vormen kunnen aannemen 
variëren van kortdurend tot meer structureel van aard, maar zou altijd aansluiten bij het 
besef van verantwoordelijk-zijn van ouders. Deskundigen zouden naast de ouders staan, 
en oog hebben voor teleurstelling, verdriet en pijn om het falen op de werkvloer, en voor 
de opvoedverlegenheid en onmacht van ouders, en het ontbreken van ‘goede ouder’-er-
varingen. Ouders zouden zelf aangeven op welke punten zij ondersteuning behoeven en 
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wat hun leerwensen zijn. Het zou betekenen dat ouders, wier falen structureel is en die 
niet kunnen worden gestut door bufferprocessen, worden gewezen op de mogelijkheid, 
en misschien de noodzaak, om hun opvoedverantwoordelijkheid over te dragen aan an-
deren.
Het idee van ontheemd ouderschap dat de beleving van ouders centraal stelt, betekent een 
breuk in de landelijke beleidsontwikkeling van opvoedingsondersteuning. Sinds de jaren 
tachtig is opvoedingsondersteuning immers vooral naar voren geschoven als een oplos-
sing voor toekomstige maatschappelijke problemen als criminaliteit en stijgende kosten in 
de jeugdgezondheidszorg. Het huidige aanbod van opvoedingsondersteuning impliceert 
een vermeend wantrouwen ten aanzien van de opvoedkundige capaciteiten van ouders 
die geconfronteerd worden met een reeks risicofactoren. Onzekerheid van ouders wordt 
in het beleidsdebat niet onderkend als een vanzelfsprekend aspect van grootbrengen. Het 
ontbreekt aan een uitgewerkte visie op het ontstaan van opvoedingsvragen en hoe ouders 
daarbij tegemoet te komen. Het huidige beleid biedt deskundigen daardoor een wankele, 
en vooral ambivalente, basis voor de ontwikkeling van vraaggerichte opvoedingsonder-
steuning aan ouders. Het uitgangspunt van ontheemd ouderschap kent deze ambivalentie 
niet, maar biedt inspiratie voor het verder ontwikkelen van beleid dat ouders steunt in 
hun leerproces tot ‘goed genoeg’-opvoeder. Zo zou de overheid er aan kunnen bijdragen 
dat ouders steviger komen te staan in hun ouderschap. 
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431 Deze typering van pedagogische discoursen ontleen ik aan (Wubs, 2004).
432 Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Naar een solide basis, Kamer-

stuk, 1997-1998, 25 980, nr. 1, Tweede Kamer, p. 6.
433 Van der Pas (2005) plaatst deze bufferprocessen tussen context en ouderlijke werk-

vloer. Vanuit het perspectief van de ouder bestaat de opvoedpraktijk uit drie domei-
nen. Het eerste domein is de ouderlijke werkvloer waar ouders handelen, denken en 
hun emoties reguleren. Deze ouderlijke werkvloer is in dit hoofdstuk uitgebreid be-
schreven. Het tweede domein zijn vier bufferprocessen die de negatieve effecten van 
de omgevingsfactoren op de opvoedpraktijk afzwakken. Reflectie op ouderschap, een 
goede taakverdeling op de ouderlijke werkvloer, ervaringen van ‘goed ouderschap’ en 
een solidaire omgeving bufferen de negatieve invloeden van de omgeving en monito-
ren het leerproces op de werkvloer. De omgevingsfactoren, het derde domein, bevat 
alles wat niet de ouderlijke werkvloer is of een bufferproces. Onder omgevingsfactoren 
vallen enorm veel zaken. Dit zijn volgens Van der Pas onder andere het kind zelf, de 
ouder als persoon, de partner, broers en zussen, de hulpverlening, de buurt, overheids-
beleid, dominante opvattingen over opvoeden, et cetera. Het bevat toekomst, heden en 
verleden, mensen en objecten en al die processen waarover een ouder niets te vertellen 
heeft. 
Deze omgevingsfactoren die in het kind, de ouder en de samenleving zitten, beïnvloe-
den het functioneren van ouders op de ouderlijke werkvloer en vormen de uitdagingen 
van de vier bufferprocessen. De bufferprocessen werken samen en idealiter versterken 
ze elkaar waardoor ouders niet structureel falen op de ouderlijke werkvloer. Structu-
reel falen van ouders is dan ook geen gevolg van het ontbreken van opvoedkundige 
vaardigheden van ouders, maar een gevolg van niet goed werkende bufferprocessen. 
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BIjlagE 2: Een lijst van aandachtspunten en vragen

Het analyseren, evalueren, vernieuwen en concretiseren van beteke
nissen van zorg en verantwoordelijkheid in het beleidsdebat opvoe
dingsondersteuning.

Stap 1: Analyse

Wat is het beleidsprobleem? Welk beleidsprobleem wordt beschreven?
Welk oorzakelijke betooglijn wordt beschreven?
Wat is de oplossing?
Wie is de doelgroep?

Wat wordt als belangrijk gezien? Wat zijn de doelstellingen van het beleid?
Welke wenselijkheid veranderingen worden in de doelstel
lingen genoemd? 
Wordt zorg genoemd in een definitie of een beschrijving? 
Waar wordt zorg gesitueerd?
Welke expliciete normen van goede zorg worden geformu
leerd?
Worden er betekenissen toegekend aan mannelijkheid en 
vrouwelijkheid?
Welke dualiteiten zijn traceerbaar?

Wat wordt als waardevol gezien? Welke waarden/normen/principes/belangen worden beschre
ven? 
Wat is de rol van deze waarden/normen/principes/belangen 
in het beleidsverhaal en de praktijk van verantwoordelijk
heid? 
Wat zijn de onderlinge relaties tussen de diverse waarden? 
Worden er betekenissen toegekend aan mannelijkheid en 
vrouwelijkheid?
Welke dualiteiten zijn traceerbaar?

Wat zijn de grenzen voor het 
overheidshandelen?

Welke grenzen worden er gesteld aan de politiek aangestuur
de verandering in de publieke zorg? 
Hoe worden interventies in publieke zorgpraktijken en infor
mele gezinspraktijken beargumenteerd en gerechtvaardigd? 
Welke veranderingen worden daarbij beoogd? 
Welke afweging tussen waarden vindt daarbij plaats? 
Hoe wordt de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid afge
bakend in het beleidsverhaal? 

Welke ideeën over identiteiten en 
handelingsmogelijkheden zijn 
aanwezig in het beleidsverhaal ? 

Welke perspectieven zijn verwoord in het beleidsverhaal? 
Welke identiteiten worden beschreven?
Welke aandacht wordt gegeven aan genderverschillen?
Op welke manier wordt etniciteit geconstrueerd? 
Welke relaties tussen mensen worden onderkend? 

Wie is in de positie om te 
oordelen? 

Welke ideeën zijn aanwezig over ouderschap en opvoeding?
Welke ideeën zijn aanwezig over kinderen en opgroeien?
Welke ideeën zijn aanwezig over opvoedingsondersteuning?
Wie hebben bijgedragen aan de beschrijving van het beleids
probleem?
Wiens perspectief voert de boventoon in de beschrijving van 
het beleidsprobleem.
Wie zijn betrokken bij het bepalen van de goede zorg?
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Stap 2: Evaluatie

Wat is het beleidsprobleem? Wat zijn de vooronderstellingen en aannames van de 
probleembeschrijving? 
Wat zijn de effecten van de representatie? 
Wat zal waarschijnlijk veranderen? 
Wat blijft onveranderd? 
Wie heeft er voordeel van deze representatie? 
Wat blijft onproblematisch in deze representatie?

Wat wordt als belangrijk gezien? Wat wordt gezien als een wenselijke samenleving? 
Welke impliciete normen van goede zorg zijn aanwezig? 
Is er een discursieve affiniteit tussen de verschillende dis
courstypen?

Wat wordt als waardevol gezien? Wat zijn de toonaangevende politiek filosofische ideeën?
Wat is de in en uitsluitende werking van deze politiek filo
sofische ideeën? 

Wat zijn de grenzen voor het 
overheidshandelen?

Welke interventies worden legitiem geacht en welke niet? 
Wat zijn hiervan mogelijke gevolgen voor de relevante zorg
praktijken en de zorgrelaties?

Welke ideeën over identiteiten en 
handelingsmogelijkheden zijn  
aanwezig in het beleidsverhaal?

Wie wordt verantwoordelijk geacht voor het veroorzaken van 
het beleidsprobleem? 
Wie wordt verantwoordelijk gesteld voor het oplossen van 
het beleidsprobleem? 
Welk mensbeeld is aanwezig? 
Is er aandacht voor relevante genderverschillen? 
Hoe wordt etniciteit geconstrueerd?
Wat is de in en uitsluitende werking van de betekenissen die 
worden gegeven aan het handelen en identiteitsvorming in 
het beleidsverhaal?
Wie kunnen in de zorgpraktijk hun zorgbehoeften uitten? 

Wie is in de positie om te  
oordelen? 

Wie zouden betrokken moeten zijn bij het formuleren van 
het beleidsverhaal?
Wie zouden betrokken moeten zijn bij het formuleren van 
wenselijke zorg?
Welke perspectieven ontbreken in het huidige beleids
verhaal?
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Stap 3: Vernieuwing

Wat is het beleidsprobleem? Zou de definitie van zorg van Fisher en Tronto kunnen inspi
reren tot het formuleren van een alternatief beleidsverhaal? 
Welk oorzakelijke betooglijn zou kunnen worden geformu
leerd?

Wat wordt als belangrijk gezien? Wat zou in deze zorgpraktijk gedaan moeten worden om de 
wereld te handhaven, door te laten gaan of te repareren? 
Hoe kan het fenomeen: ‘zo goed als mogelijk leven’ ingevuld 
worden? 
Wat kunnen de doelstellingen zijn voor deze zorgpraktijk? 

Wat wordt als waardevol gezien? Kunnen de waarden van de zorgethiek: aandachtigheid, ver
trouwen, verantwoordelijkheid worden geïntroduceerd?
Kunnen de bestaande waarden in het beleidsdebat worden 
geherformuleerd aan de hand van kritische analyse van deze 
waarden?

Wat zijn de grenzen voor het 
overheidshandelen?

Hoe kan de zorgethiek bijdragen aan het bevorderen van 
vertrouwen in de verschillende zorgpraktijken? 

Welke ideeën over identiteiten en  
handelingsmogelijkheden zijn 
aanwezig in het beleidsverhaal ?

Is het mogelijk om een relationeel mensbeeld in het beleids
verhaal te introduceren waardoor kwetsbaarheid, afhan
kelijkheid en macht kunnen worden herkend en erkend als 
inherente aspecten van dagelijkse zorgpraktijken die nadere 
beschouwing behoeven?

Wie is in de positie om te oordelen? Zijn de ontbrekende of marginaal vertegenwoordigde per
spectieven wel aanwezig in wetenschappelijke literatuur? 
Welke visies op goede zorg zijn traceerbaar in deze infor
matie? 
Welke probleembeschrijvingen zijn traceerbaar in deze 
informatie?

Bijlage 2 Een lijst van aandachtspunten en vragen
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Stap 4: Concretisering

Wat is het beleidsprobleem? Welke aspecten van het bestaande beleidsverhaal kunnen 
onveranderd blijven?
Welke aspecten van het bestaande beleidsprobleem moe
ten verdwijnen?
Welke aspecten van het bestaande beleidsverhaal zouden 
vernieuwd moeten worden?
Welke aspecten van het bestaande beleidsverhaal dienen 
te worden aangevuld?

Wat wordt als belangrijk gezien? Welke doelstellingen en ideeën over zorg in het beleids
verhaal kunnen in stand blijven?
Welke doelstellingen en ideeën over zorg zouden verwij
derd moeten worden?
Welke doelstellingen en ideeën over zorg zouden toege
voegd kunnen worden? 
Welke doelstellingen en ideeën over zorg zouden gewij
zigd moeten worden?

Wat wordt als waardevol gezien? Welke waarden in het beleidsverhaal kunnen in stand 
blijven?
Welke waarden zouden verwijderd moeten worden? 
Welke waarden zouden toegevoegd kunnen worden? 
Welke waarden zouden gewijzigd moeten worden?

Wat zijn de grenzen voor het 
overheidshandelen?

Welk deel van de afbakening van verantwoordelijkheid 
kan in stand blijven? 
Welk deel van de afbakening van verantwoordelijkheid 
zou verwijderd moeten worden? 
Welke deel van de afbakening van verantwoordelijkheid 
zouden gewijzigd moeten worden?
Welke zorgethisch geïnspireerde visies op verantwoorde
lijkheid zouden toegevoegd kunnen worden?

Welke ideeën over identiteiten en 
handelingsmogelijkheden zijn 
aanwezig in het beleidsverhaal ?

Welk deel van het mensbeeld kan in stand blijven?
Welke deel van het mensbeeld zou verwijderd moeten 
worden? 
Welke aspecten van het relationeel mensbeeld zouden 
toegevoegd kunnen worden? 
Welke aspecten van het mensbeeld zouden gewijzigd 
moeten worden?

Wie is in de positie om te oordelen? Welke aspecten van de verdeling van verantwoordelijkheid 
in het discours kunnen in stand blijven?
Welke aspecten van de beschrijving van de verantwoor
delijkheid voor de gezinsopvoeding zouden verwijderd 
moeten worden? 
Welke aspecten van de beschrijving van de verantwoor
delijkheid voor de gezinsopvoeding zouden toegevoegd 
kunnen worden? 
Welke aspecten van de beschrijving van de verantwoor
delijkheid voor de gezinsopvoeding zouden gewijzigd 
moeten worden?
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summaRy

Uprooted parenthood 

Meanings of care and responsibility in Dutch governmental policies regarding support for 
parents with child rearing (1979-2002)

This thesis presents an analysis of Dutch familiy policies regarding support for parents. 
Since 1979 successive governments have argued for public involvement with parental child 
rearing, by stressing the importance of healthy family life in the process of child rearing as 
in the interest of society as a whole. This public involvement requires justification by the 
government, as raising a family is considered a primarily private matter. Consequently, 
as argued in chapter 1, policies supporting parents in child rearing are characterised by a 
tension between restraint and involvement. In the following chapters this thesis attempts 
to reveal the influence this tension exerts on ideas about good care and the distribution of 
responsibility, as it can be traced in ‘policy stories’ about supporting parents. It is argued 
that ideas about parenthood, child rearing and support can be revised from the perspec-
tive of an ethic of care.

Chapter 2 contains the theoretical framework of the study, and introduces the political-
philosofical discours of care ethics. This research is in line with the work of Tronto (1993, 
1995b) and Sevenhuijsen (1996, 2000, 2004) and their perspective on the ethics of care, as 
it concerns itself with the formulation and interpretation of a need for care, and with the 
proper response to this need. Meanings of care and responsibility change, and they carry 
meaning within a certain context. Government-policy texts are one context in which in-
terpretation of needs takes place. 

The context of government-policy texts can be clarified with a narrative analysis. Chapter 
3 presents the method, and explains how narrative analysis is applied to policy papers on 
supporting parents with child rearing by making a reconstruction of policy stories. Bacchi 
(1999) points out that policy problems can be represented in many different ways. These 
representations tend to reveal certain causal relations more than others, and to bring forth 
certain solutions more than others. A policy story reveals connections between the cause 
of a policy problem and the preferred solution. This causal storyline implies notions of 
good care and of certain distributions of responsibility. For a more thorough analysis of 
these meanings of care and responsibility, the concept ‘practices of responsibility’, as in-
troduced by Walker, is used. Walker (1996) points to morality in practices of responsibility 
which implement commonly shared understandings about who gets to do what to whom, 
and who is supposed to do what for whom. Considering changes in responsibility, five 
aspects can be discerned, each of which contributes to the pervasiveness of my analysis. 
By assigning, accepting and deflecting responsibility, 
– people show what states of affairs are important to them;
– people show which values they hold in esteem; 
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– people define the scope and limits of their agency; 
– people show which relations they have to other people and which identity is important 

to them;
– people show who has the standing to judge. 

Chapter 4 gives a historical sketch of three forms of covert family policies of the Dutch 
government: financial support, supporting parents in child rearing, and child protection. 
This historical overview clarifies the debate that will be analysed. These kinds of fam-
ily policies originated at the end of the nineteenth century, and continued to develop 
throughout the twentieth. In the course of this process, Dutch family policy remained 
fragmented and covert, instead of developing into an explicit family policy. I identify two 
areas of tension within this covert family policy. 
First of all, following the second feminist wave in the seventies, tension exists between a 
predominantly family-oriented approach to family practices and a more individualistic 
one. 
Secondly, an older tension between restraint and involvement exerts its influence from the 
beginning of family policy, and results in indirect involvement with families. Instead of 
direct governmental involvement, the so-called middle-field organizations of civil society 
get the responsibility for shaping family policy.

During the mid-nineties of the twentieth century, covert family policy became a topic of 
debate in the media, in some political parties and within parliament. These debates are the 
starting point of my analysis and the subject of chapter 5. During these debates, two issues 
were discussed: the definition of ‘the family’, and what kind of policy could be labeled 
‘family policy’? The debate within parliament was brief, and seemed to remain without 
effect during the period of the so-called Purple coalition of liberal and social democratic 
parties (1994-2002). The first Purple coalition (PvdA, D’66, VVD, 1994-1998) chose to 
maintain the practice of a covert and fragmented family policy. However, this choice did 
not imply that everything remained the same. The debate within parliament did result in 
two important changes.
The first change was that a consensus arose within parliament about a new definition of 
‘the family’. The new definition focusses on the upbringing of children. No longer does its 
formal structure (a married couple) define a family. In chapter 6, I analyse this definition 
and the implied practise of responsibility. The new definition identifies and recognizes 
raising children as an important family practice. Governmental involvement is consid-
ered desirable, because child rearing is important both for the persons concerned and in 
the interest of society. In this manner raising children became a subject of open political 
debate within a political climate, in which at the same time restraint is viewed as an ideal: 
it is not the task of the government to give direction in matters of family practices. The 
government must weigh restraint versus involvement, and in this process it uses a norma-
tive triptych that consists of the best interest of the child, the parental freedom of child 
rearing and the best interest of society.
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Secondly, the debate in parliament about family and family policy resulted in more open-
ness within a covert family policy. The term ‘family’ did not vanish, but policies support-
ing parents in child rearing were openly labelled as an example of ‘family policy’. 
The development of this line of policy is central to chapters 7 to 10, presenting the results 
of my analysis of policy texts on supporting parents in child rearing. I argue that, during 
the eighties and nineties, four policy stories were developed: the story of development, the 
story of equality, the story of prevention, and the story of control.

The first policy story, the story of development, is presented in chapter 7. I traced this story 
in the policy advice ‘Opvoeding ondersteund’ (Supporting child rearing) which ‘de Raad 
voor het Jeugdbeleid’ (the Council of Youth Policy) sent to the government in 1986. The 
Council identifies the social isolation of parents as a policy problem. Sharing responsibil-
ity in bringing up children is considered important. Development of children and parents 
towards independence is presented as valuable. In this policy story, parents are the target 
group and supporting parents in child rearing is aimed at parental development. Parents 
are construed as active individuals with legitimate questions concerning child rearing. 
According to the Council, the government should respond to these questions and thus 
support parents in their child-rearing endeavors. 
The story of development is the only policy story that focusses primarily on parents.

The story of equality targets the children of migrants. I have traced this story in texts on 
policy for ethnic minorities. In chapter 8, I argue that, within this story, the lagging behind 
of the second generation is considered to be the policy problem. Initially, this is described 
as a personal problem of migrant children, but by the end of the eighties the social con-
sequences receive more and more emphasis. The policy of support in child rearing aims 
at enhancing the educational success of these children. Success at school is seen as the en-
trance to good citizenship. Equal starting positions are considered valuable. A norm about 
well-brought up children defines the point at which governmental involvement might 
become appropriate. Parents whose children are expected to start their school careers with 
an arrears should be persuaded to accept support, and to let their children attend pre- 
school at the age of two. 
In this policy story the government makes a judgment about the quality of family prac-
tices. 

Children are also the target group of the story of prevention, which is presented in chapter 
9. This third policy story is traced in texts on youth policy. The drop-out of youngsters 
is seen as a policy problem: these young people have personal problems, and they cause 
social problems. These problems are associated with so-called overburdened families. Par-
ents get overworked, may no longer be able to properly raise their children, which may 
cause behavioral problems. Supporting parents in child rearing might prevent these prob-
lems. Ideally, children develop into independent citizens, who do not lay claims on finan-
cial support or social services. This independence is considered a prerequisite for equality 
and solidarity within society. These considerations lead the government to the conclusion 
that overburdened parents need support in child rearing. 

Summary
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In this policy story government and social workers are judging the quality of family prac-
tices. 

Youngsters are, again, the target group of the last policy story, the story of control. Chapter 
10 illustrates how the Ministry of Justice is interested in preventive family policy. The 
story of control constructs juvenile criminality as a threat to society, and connects juvenile 
criminality with pedagogical failings of parents. Support in child rearing should strength-
en these parents capabilities, and can be offered under pressure or coercion, because the 
upbringing to righteous citizenship is viewed as important. Effective care is deemed valua-
ble, which means that care on demand is replaced with an offer of support in child rearing 
which parents eventually are forced to accept. It is believed that this manner of support, 
even when offered under coercion, will be effective if one succeeds in motivating parents. 
Government, police, the judiciary and social workers are, again, judging the quality of 
family practices.

In chapter 11, I evaluate these four policy stories by taking a closer look at the interpreta-
tion of the normative triptych consisting of the best interest of the child, parental freedom 
of child rearing and the best interest of society. The four policy stories share the opinion 
that to some extent parents should receive support in child rearing. Each story, however, 
presents a different reason for this. The starting point of the story of development is that 
all parents have questions about child rearing. It is the only policy story which formulates 
the policy problem from the perspective of parents. Parents should be able to develop-
ment as educators, as well as in other roles. The story of equality aims at giving migrants 
and lower class children the same chances to develop as children from parents with a 
higher education. The story of prevention focusses on tracing overburdened parents, who 
might pose a risk to the healthy development of their children. Offering child rearing sup-
port to these parents should result in fewer behavioural problems among children. The 
story of control aims at preventing young people from starting a career in crime. Parents 
whose children are apprehended by the police because of (pre-)criminal behaviour, and 
whose pedagogical capabilities are deficient, should be supported. This should help these 
parents get their children back on track.
The stories of equality, prevention and control are the dominant policy stories.

The dominant policy problem focusses on the child’s perspective and the needs of society. 
The causal storylines present failures of child rearing as the cause of future child problems, 
such as educational lacks, behavioural problems and criminal behaviour. These problems 
in their turn entail high expenses for society in the future. The dominant discourses in 
which these stories are formulated focus on the development of children. The offer of 
support in child rearing is legitimated by the two side panels of the normative triptych: 
namely the best interest of the child and the best interest of society. The government 
elaborates on the generally accepted motive of offering protection from injury. The cen-
tral panel, pointing to parental freedom of child rearing, plays a marginal role. 
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Two themes deserve our attention. Firstly, ideas about upbringing are marginal, and I 
have identified this as an hiatus within the policy debate. Secondly, the voice of parents is 
missing.

This hiatus is certainly notable, for child rearing plays a crucial role in the causal story 
lines of the four policy stories. The three dominant stories assume that failure in child 
rearing brings about future problems for society. Supporting the child rearing efforts of 
parents is presented as a means to prevent these problems. One would expect policy mak-
ers to attempt to gain more knowledge about the daily practice of child rearing. What do 
parents do? What works well? Which mistakes are made? The development of ideas along 
these lines within policy texts is minimal. I offer two reasons why this development is not 
stimulated. 
In the first place, politicians see common, everyday child rearing as an a-political topic. 
Consequently, common everyday child rearing becomes a private matter. Although child 
rearing is described as a political problem, certain ideas about good care are simply not 
taken into consideration. 
Secondly, political attention for common everyday child rearing is seen as superfluous, 
because most children – a policy paper mentions 85 percent – become well-behaving citi-
zens. All goes well. So why would anyone want to know more about the everyday family 
practise of child rearing? 

The missing voice of parents is the second point I explore. Parents play an important role 
in the causal storyline of the four policy stories. The government expects her citizens to 
be good educators. Implicitly, child rearing is presented as an aspect of citizenship. I call 
this educational citizenship. The government expects that parents will raise their children 
to become good citizens. Nevertheless, their voice is lacking in the policy debate. It is the 
government who is making judgements about parents. Some parents will have inferior 
pedagogical skills, and because of support in child rearing they will be able to learn how to 
educate properly. It is assumed that to most other parents – the largest group – education 
comes naturally. This implicit expectation of parents as self-educating in the area of child 
rearing offers a discursive space for care ethics.
 
Sevenhuijsen (1996) stresses the importance of a focus on the moral experiences sur-
rounding care from the perspective of the persons who give and receive care. According 
to Tronto (1995b), the possible consequence of considering these experiences is that the 
moral vocabulary changes, and thereby the way in which problems and solutions are de-
fined. Sevenhuijsen wants to create discursive space for these stories of care experts. They 
cannot be introduced in a vacuum. They must be brought in line as much as possible with 
the arguments concerning care in existing political and public discussions. Connection 
with the current policy discourse is possible, since child rearing is implicitly seen as an 
aspect of citizenship. The idea of educational citizenship offers discursive space for care 
ethics. Educational citizenship can be developed from the implicit idea that child rearing 
is a learning process for parents. This educational expectation has been presented in all 
four policy stories, and it deserves closer consideration. New impulses in thinking about 

Summary



Ontheemd ouderschap322

governmental involvement in raising children are possible, if policy makers take the expe-
riences of parents as the starting point of their policy. 

In chapter 12, I bring forward some new ideas by introducing a child rearing discourse in 
which the learning process of parents who are trying to become ‘good enough’-educators 
is the main subject. This discourse assumes the parental perspective on child rearing and, 
as such, exists alongside the dominant discourse which focusses primarily on the devel-
opment of children. According to Van der Pas (1996, 2003, 2005) parents learn to bring 
up their children in daily practice. They are vulnerable, because they are trying to pursue 
the ‘good’ within an imperfect practice. Raising children means that parents learn step-
by-step the right dosage and timing of their educational skills, and learn to regulate their 
unpleasant emotions as well as possible. Parents reflect on their actions, thoughts, emo-
tions and beliefs. However, they learn by trial and error, and by ‘muddling through’. The 
learning process can stagnate for longer periods. I call this ’uprooted parenting’.

On the basis of literature research I distinguish four types of stagnation which might 
hinder the parental learning process. These are: 
– a reduced capacity to reflect, or lack of attention;
– getting stuck in reflections; 
– opponents or partners in reflection are missing; 
– the self-confidence necessary to examine one’s own behaviour is lacking or insuffi-

cient.
All four types mark different facets of parenthood, and as such require differentiated sup-
port for parents. Policy makers should be aware of these different scenarios of stagnation 
in the parental learning process, and stimulate suitable forms of support. I present start-
ing points regarding possible support for parents. Uprooted parenthood can be seen as an 
alternative policy problem, parenthood support as an accompanying, alternative policy 
solution complementary to the more child-centered approach.
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