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Inleiding
Het onderzoek naar de voorstructureringen in de zorg heeft een dubbele gerichtheid. Enerzijds wordt
via de geschiedenis van de jeugdzorg achterhaald hoe de jeugdzorg vorm heeft gekregen, en anderzijds
worden de mogelijkheden belicht om een eigentijdse pedagogie in de jeugdzorg te ontwikkelen.

Onderzoeksvragen
Het onderzoek vertrekt van twee onderzoeksvragen:
1. Welke pedagogie wordt in de voorstructureringen van de jeugdhulp als dominante pedagogie
uitgedrukt en bevorderd?
2. Wijzen afwijkingen van de voorstructureringen van de jeugdhulp, die in de praktijk tot stand
komen ook op de ontwikkeling van een pedagogie die afwijkt van de dominante pedagogie, en
zo ja waarom en op welke gronden?

Behandeling van de eerste onderzoeksvraag
De eerste onderzoeksvraag werd behandeld aan de hand van twee onderzoeken:
-

de geschiedenis van de jeugdzorgstelsels van 1830 tot 12 juli 2013, aan de vooravond van de
volledige uitrol van Integrale Jeugdhulp
de reconstructie van de hulpverleningsgeschiedenis van 7 jongeren met het statuut
knelpuntdossier.

Behandeling van de tweede onderzoeksvraag
De tweede onderzoeksvraag werd eveneens behandeld aan de hand van twee deelonderzoeken:
-

-

de geschiedenis van Jongerencentrum Cidar, een voorziening in de Bijzondere Jeugdzorg van
bij zijn oprichting tot 12 juli 2013. Dit onderzoek was gericht op het in beeld brengen van de
beleidsruimte van een voorziening, voor de ontwikkeling van een pedagogisch beleid.
De reconstructie van de lopende begeleidingen van 7 jongeren met het statuut
knelpuntdossier, door De Vuurvogel.
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Mijn vaststellingen


















Vaststellingen uit de eerste onderzoeksvraag.
De jeugdzorg is opgebouwd rond een pedagogische paradox en opgevat als sociale
interventie. Pedagogische paradox: aan opvoeding in de privésfeer wordt de vrijheid
toegeschreven om zonder overheidsbemoeienis gestalte te geven aan opvoeding, terwijl
aan deze opvoeding tegelijk een publieke functie wordt toegeschreven, namelijk een ideaal
van burgerschap te realiseren. In de 19e eeuw wordt deze opvatting omgekeerd in de
overtuiging dat sociale problemen te wijten zouden zijn aan een verkeerde opvoeding.
Sociale interventie: in de loop van de 19e eeuw groeit de overtuiging dat de samenleving
mag ingrijpen in de private opvoedingssfeer om sociale problemen te kunnen beheersen.
In het (opvoedend) ingrijpen in de opvoeding vindt sindsdien de confrontatie plaats tussen
“wat hoort” en concrete, particuliere situaties.
De jeugdzorg is sinds de 19e eeuw zowel gericht op de bevestiging en beveiliging van de
samenlevingsorde, als op ondersteuning van personen, weliswaar onder de voorwaarde
dat problemen kunnen gecodeerd worden als tekorten in de opvoeding (premie voor het
delict).
De verwevenheid van de pedagogische paradox met de logica van de “premie voor het
delict”, is bepalend voor de dominante pedagogie van de jeugdzorg. Het kenmerk hiervan
is het niet-geargumenteerde ingrijpen.
De hulpverleningsgeschiedenis van de 7 casussen met het statuut “knelpuntdossier”
illustreert de dramatische gevolgen van de dominante pedagogie van de jeugdzorg: de
jeugdzorg grijpt niet enkel sterk in, maar vestigt ook een kei van een zingevingsprobleem.
De integrale jeugdhulp bevestigt tegelijk de dominante pedagogie van het “nietgeargumenteerde ingrijpen”, maar opent ook de mogelijkheid jeugdhulp te vestigen op het
recht op ondersteuning in situaties waarin het besef van gelijke menselijke waardigheid
wordt aangetast.
Vaststellingen uit de tweede onderzoeksvraag.
Wijzigingen in pedagogisch regime wijzen nog niet op een onderbreking van de dominante
pedagogie.
“Doen alsof” wijzigingen in regime, het logische gevolg is van erkenningsvoorwaarden is
een strategie die tegelijk de beleidsruimte van voorzieningen beveiligd, en tegelijk deze
ook afschermt van de vraag “waarom?”.
Er kunnen praktijken ontwikkeld worden die de dominante pedagogie onderbreken, door
van hulpverlening een gedeeld zingevingsproces te maken.
Er zijn twee voorwaarden waaronder de dominante pedagogie onderbroken kan worden:
- pedagogisch handelen dient opgevat te worden als de opbouw van pedagogisch handelen
in het handelen zelf.
- Pedagogisch handelen dient vatbaar te blijven voor publieke verantwoording.
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Mijn aanbevelingen
1. Creëer ruimte voor het voeren van een pedagogisch beleid, waarin naar de sociale grondrechten
gerefereerd wordt, als grondslag voor jeugdhulp en interventies naar aanleiding van MOF.
2. Evalueer de procedurele vertaling van jeugdhulp en van interventies naar aanleiding van MOF,
op basis van de effecten ervan.
3. Bouw in de jeugdhulp en in de interventies naar aanleiding van MOF , plaatsen in waar de
overheid zich kan manifesteren als garant voor ondersteuning en hulp.
4. Zorg ervoor dat de probleemdefiniëringen waarop hulp, of interventies naar aanleiding van MOF,
en de vormen die hulp of andere interventies aannemen, mee bepaald worden door jongeren en
ouders.
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