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Wenkend perspectief voor ieder kind: 
It takes a village to raise a child

It takes a country to make it happen 
It takes a partnership to decide and act



Onderwerpen

1. Ontwikkelingen bij kinderen met onbegrepen gedrag zoals 
ADHD en opvoedingstaak van ouders

2. Wat hebben ouders nodig voor hun kinderen met onbegrepen 
gedrag zoals ADHD? Hun zoektochten…

3. Theorie van het ouderschap

4. Omgaan met niet weten / onmacht…



8-2-2020 S.Boomsma 5

Op 28 januari 2020 promoveerde Tycho Dekkers op een 
onderzoek naar jongeren met ADHD/ADD die soms meer 
risico’s nemen dan hun leeftijdsgenoten zonder ADHD.
samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en De Bascule, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Dekkers ziet dat de hoeveelheid kennis die een ouder heeft van het leven van een adolescent 
een rol speelt in het verband tussen ADHD en risicogedrag: hoe meer ADHD-symptomen een 
adolescent heeft, hoe minder de ouders over het algemeen op de hoogte zijn van wat er gebeurt 
in het leven van de adolescent.
En hoe minder ouders weten, hoe meer risicogedrag de adolescenten vertonen.
Wanneer jongeren met ADHD die veel risicogedrag vertonen worden behandeld is het belangrijk 
om ook ouders bij de behandeling te betrekken, zodat er thuis een sfeer ontstaat waarbij 
jongeren zich sneller geneigd zullen voelen te vertellen wat er in hun leven gebeurt.

https://balansdigitaal.nl/glossary/adhd/
https://balansdigitaal.nl/glossary/add/
https://balansdigitaal.nl/glossary/adhd/
https://balansdigitaal.nl/glossary/adhd/
https://balansdigitaal.nl/glossary/adhd/
https://balansdigitaal.nl/glossary/adhd/
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… het menselijk individu gedurende zijn gehele biologische, 
psychologische en maatschappelijke rijpingsperiode, 
vanaf het ogenblik der conceptie tot aan de lichamelijke, 
geestelijke en maatschappelijke maturiteit…(…en die 
periode is niet in ieder geval nauwkeurig af te bakenen)…

Dr. J.T. Buma, huisarts en sociaal geneeskundige in zijn bekroond essay uit 1952,

‘De Sociale kinderhygiëne in Nederland, haar organisatie en haar toekomst’.

Definitie van het ontwikkelende kind 
voor de (sociaal) geneeskundige
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Ouders hebben verantwoordelijkheden

Artikel 247 boek 1 BW

Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind 

te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding worden mede 

verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk 

welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling 

van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de 

ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende 

behandeling toe.

Art. 2 EP EVRM

Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd. Bij de uitoefening van alle 

functies die de Staat in verband met de opvoeding en het onderwijs op zich neemt, 

eerbiedigt de Staat het recht van ouders om zich van die opvoeding en van dat 

onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en 

filosofische overtuigingen



Passend Onderwijs?
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Leerling 

(andere 

leerlingen)

Groeiruimte

Ouders, 

andere 

ouders

Leraar, 

school
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Ouders

Kind

Onderwijs Ondersteuning
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Ouders

Kind

Onderwijs Zorg
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Lastige Ouders
Onmacht/wanhoop

Complex Kind

Onrecht IVRK

Onderwijs
Sluit de ogen

Regels zijn regels

Focusverschuiving

Zorgoverleg
Dossiervorming

Etiket/Protocol

Reparatiedenken



Onderwijs en ethisch perspectief: wat 
hebben kinderen nodig?

Gert Biesta (2015) Het prachtige risico van onderwijs..

• Onderwijs is geen hard productieachtig proces (met 
meetbare opbrengsten) maar enkel een zwak 
existentieel proces om “in de wereld te komen” (en 
wat niet kan worden afgedwongen, eigen tempo)

• Doelen van onderwijs zijn kwalificatie, socialisatie en 
subjectivering (van elke leerling)

• Pedagogische tact: relatie, competentie, autonomie: 
ik mag er zijn, ik kan het, ik kan het zelf
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Ik blijf binnenboord in het onderwijs als:

• Schoolomgeving (veilig, gevarieerd) is waar ik mezelf kan zijn

• Ik mijn talenten kan ontdekken en floreren, uitdaging (“nut”)

• Ik en mijn omgeving rekening houden met mijn specifieke kenmerken, 
omgang met veranderingen en prikkelgevoeligheid (rustplek)

• Ik de tijd krijg om te wennen aan (onverwachtse) veranderingen

• Als ik een klik met mentor (vertrouwensfiguur), liefst altijd dezelfde 

• Als ik een klik met klasgenoten (vriend), zoveel mogelijk dezelfde klas

• Ik weet hoe andere kinderen zich voelen in de klas (PAD)

• Ik niet wordt gepest en zo ja, de pesters direct worden aangepakt

• Ik leer om met lastige situaties tussen diverse mensen om te gaan

• Mijn ouders me accepteren zoals ik ben, niet pushen, geen strijd maar 
blijven steunen in wat ik wel kan, blijven doorzoeken passend onderwijs

Schoolbeleving door kinderen met autisme 
(VWS, Vanuit autisme bekeken & st. Alexander, 2014)



Wat hebben ouders nodig?

Citaat uit Balans Magazine ADHD Special 

Francine Postma: 

ADHD staat toch bekend als een aanstellersdiagnose…’ 

……Ooit droomde ze van een Sound of Music-gezin. Maar het leven liep 
anders voor Francine Postma (47). Haar zoon Jan (9) heeft ADHD en Coen (13) 
ASS. Ze hebben allebei een ‘andernis’, zoals zij het thuis benoemen. 

In plaats van zingend over een alpenweide te dansen, kampt Francine met 
onzekerheid en eenzaamheid…….
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Wat hebben “Balans”ouders nodig?
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Ethisch perspectief t.a.v. ouders

• We hebben allemaal eigen (normatieve) 
beelden over ouders en “goed” ouderschap

• Alice van der Pas: 
– Ouderschap is verantwoordelijk zijn (ethisch besef): is 

geen garantie voor goed handelen!

– Ouderschap is per definitie kwetsbaar (parent blaming)

– Ouders zijn eindverantwoordelijk (consultvrager voor hun 
kind, wees sensitief voor het ouderverhaal, 3e oor)

• Ouderschap is niet gelijk aan opvoederschap

• Dysfunctionerende ouders bestaan niet, wel…
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Ontbreken van buffers:
denkmodel Alice van de Pas
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Werkvloer
opvoeden

Basisvaardigheden

(schijf van 5)

• Veiligheid

• Verzorging

• Zicht houden op

• Verwachtingen

• Grenzen

Timen & Doseren

Emotieregulatie van zowel 

ouder als kind

Buffers
beschermende factoren

Solidaire 

gemeenschap

Goede taakverdeling

Metapositie

‘Goede ouder’-

ervaring

Omstandigheden
• Kind

• Ouders

• Broers en zussen

• Grootouders, familie

• Geschiedenis

• Huis, baan, inkomen

• Stad, platteland, buurt

• Cultuur(verschil)

• Godsdienst

• School(systeem)

• Geweld 

• Migratie

• Social media

• IQ

• Hulpverlening

• enzovoorts



Zeker voor ouders van kinderen die 

anders zijn…
1. Ontbreken vaak 1 of meer buffers (samenleving veroordeelt)

2. Gevoel van altijd te laat…of tekortschieten, kwetsbaar

3. Inspirerend boek over

ouderliefde.. 



Onderscheid betrokkenheid met kind bij 
een ouder of een professional

bron ouderschapskennis 17/3, oudergerichte professionals W. Goossens
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Ouders

Kind

Onderwijs Ondersteuning



Laatste Balans Magazine:  Special over ADHD
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