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VOORBEREIDING OP DE ARBEIDSMARKT: EEN PEDAGOGISCH PERSPECTIEF  

 

Prof. Dr. Jo Hermanns  

 

 

Jo Hermanns werkte, voordat hij hoogleraar pedagogiek werd, ruim 20 jaar in de jeugdzorg met 

kinderen met psychische en gedragsproblemen. Op dit moment doet hij onder meer onderzoek 

naar de wijze waarop als zodanig goede zorg de maatschappelijke participatie van kinderen en 

jongeren kan belemmeren.  
 

 

Opvoeden tot „meedoen‟ lukt te vaak niet 

Het denken over het opvoeden van kinderen (en dus ook het voorbereiden op arbeidsparticipatie) 

heeft steeds drie dimensies, waartussen een zekere spanning bestaat: een assimilatoire, een 

emancipatoire en een participatoire dimensie (Hermanns, 2007). Assimilatie betekent in dit 

verband: aanpassing aan het bestaande, emancipatie betekent: gericht op individuele ontplooiing 

van het individu en participatie betekent: gericht op deelname aan de samenleving. In 

verschillende samenlevingen worden in verschillende tijdsgewrichten verschillende accenten 

gelegd. In een stabiele en op traditie georiënteerde samenleving zal assimilatoir opvoeden (leren 

hoe het hoort) op de voorgrond staan. In een geïndividualiseerde samenleving zal het emancipatoir 

opvoeden (jezelf ontplooien) het belangrijkst zijn. In de Nederlandse samenleving waarin sociale 

bindingen van groot belang worden geacht, vindt op dit moment in het denken over opvoeding en 

dus ook in het jeugdbeleid een (nog onvoltooide) verschuiving plaats van emancipatoir naar 

participatoir opvoeden: leren meedoen (zie bijvoorbeeld Timmerman, 2009). Het leggen van 

verschillende accenten in de opvoeding heeft ook consequenties voor de wijze waarop de 

opvoeding van kinderen met beperkingen vorm krijgt. In een assimilatoir denkende samenleving 

leidt „anders zijn‟ relatief snel tot afwijzing van het individu met beperkingen. Een charitatieve 

benadering blijft dan over. In een emancipatoir georiënteerde samenleving is acceptatie van de 

beperking uitgangspunt en zal geprobeerd worden door optimale zorg de beperking zo goed 

mogelijk te behandelen zodat de effecten op het persoonlijk functioneren de ontplooiing van het 

individu niet in de weg staat. In een participatoire samenleving zal gezocht worden naar manieren 

om jeugdigen van jongs af aan gebruik te laten maken van de mogelijkheden die ze (soms juist 

door hun beperking) hebben om maatschappelijk te participeren.  

Sleeboom, Hermanns en Hermanns (2010) concluderen dat voor kinderen en jongeren met 

verschillende typen beperkingen meer of minder succesvol een participatoire opvoeding wordt 

nagestreefd. Voor kinderen met zintuiglijke en motorische beperkingen is maatschappelijke 

participatie ook in de zorg een prioritair doel. Vooral bij kinderen en jongeren met psychische en 

gedragsproblemen en kinderen met licht verstandelijke beperkingen wordt in de opvoeding echter 

al op jonge leeftijd het accent gelegd op goede zorg en goede behandeling. Dit accent verdrijft 

het „leren meedoen‟ maar al te vaak. Het gevolg voor veel van deze kinderen en jongeren is een 

leven dat voor een groot deel door behandeling en zorg gedomineerd wordt. Op het moment dat 

arbeidsparticipatie dan aan de orde is, blijken de jongeren onvoldoende voorbereid, onvoldoende 

toegerust en onvoldoende weerbaar om aan het gewone leven deel te nemen (Sleeboom et al., 

2010).  

Een extra probleem daarbij is dat de definitie van een „beperking‟ op het terrein van de 

psychische en gedragsproblemen verschuift. Steeds meer gedrag dat voor opvoeders in gezinnen, 

scholen en in het publieke domein last veroorzaakt, wordt opgevat als gedrag dat voortkomt uit 

een stoornis. Zo heeft op dit moment ongeveer 1 op de 7 kinderen en jongeren een formele 

indicatie voor speciale zorg of speciaal onderwijs. Dit aantal staat in geen enkele verhouding tot 

het aantal psychische en gedragsstoornissen dat op basis van epidemiologisch onderzoek verwacht 

mag worden (Hermanns, 2009).  
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De combinatie van zowel een overaccentuering van op individueel functioneren gerichte zorg ten 

koste van participatie aan de ene kant en een toename van kinderen met beperkingen op het 

terrein van psychische en gedragsproblemen aan de andere kant, leidt op dit moment tot een 

snelle toename van jongeren die op de een of andere wijze niet of niet volledig tot economische 

onafhankelijkheid kunnen komen. Oplossingen daarvoor zullen niet alleen gevonden kunnen 

worden op het moment dat arbeidsparticipatie aan de orde is, maar zullen ook gezocht moeten 

worden in de eerdere ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren.  

Tot slot moet worden opgemerkt dat het psychopathologiseren van opvoedingsproblemen in de 

samenleving selectief gebeurt. Naar verhouding worden meer kinderen en jongeren uit gezinnen 

met een lage opleiding en een laag inkomen verwezen naar gespecialiseerde 

jeugdzorgvoorzieningen. De cumulatie van de risicofactoren die aldus optreedt, belemmert de 

arbeidsparticipatie nog eens extra. 

 

 

Opvoeden tot meedoen als prioriteit in de zorg voor kinderen met beperkingen  

Om de arbeidsparticipatie van kinderen en jongeren met beperkingen te verbeteren dienen er 

vanuit pedagogisch perspectief twee ontwikkelingen gestimuleerd te worden: 

a) Het „leren meedoen door mee te doen‟ moet een doel zijn van alle vormen van zorg voor 

kinderen. Instellingen en scholen dienen getoetst te worden op dit kwaliteitskenmerk. 

Hiervoor zijn nieuwe vormen van „service delivery models‟ nodig. 

b) Bij de actuele entree van jongeren in de arbeidsmarkt dient een begeleidings- of 

ondersteuningsconstructie gekozen te worden die aansluit bij het onderzoek naar 

„effectieve interventies‟. Uit onderzoek blijkt steeds weer dat een individuele, 

community-based aanpak van problemen van kinderen en jongeren effectiever is dan 

alleen gespecialiseerde zorg of institutionele zorg (Hermanns, 2010). 

 

Beide ontwikkelingen leiden tot een keuze van het wraparound care model (Bruns et al., 2004) als 

basismodel voor zorg en arbeidstoeleiding. Dit model gaat uit van een persoonsgebonden aanpak. 

Het wraparound care model is een „meta-model‟ dat in specifieke situaties voor specifieke 

doelgroepen ingevuld moet worden (zie bijvoorbeeld Hermanns, in press). 

De belangrijkste elementen in de inhoudelijke visie achter het wraparound care model zijn dat 

duurzame veranderingen in cliëntsystemen alleen kunnen plaatsvinden als interventies a. passen in 

een plan dat door een team van professionals en personen uit het eigen netwerk samen met het 

cliëntsysteem is ontworpen, b. dit plan concrete doelen betreft in de eigen leefsituatie van het 

cliëntsysteem, c. de activiteiten die nodig zijn door een casemanager en de cliënt samen worden 

aangestuurd, d. de noodzakelijke interventies zowel van sociale netwerken als van professionele 

instellingen uit meerdere sectoren van hulp, zorg en ondersteuning kunnen worden ingezet, en e. 

de uitvoering plaatsvindt in de omgeving die in de gegeven omstandigheden het minst restrictief 

is, dus bij voorkeur in de eigen leefsituatie.  

Het wraparound care model is gebaseerd op het activeren van eigen krachten van personen en hun 

netwerk in hun eigen leefomgeving. Het realiseren van maatschappelijk participatie in het 

algemeen en in het bijzonder van arbeidsparticipatie is daarom een vanzelfsprekendheid in deze 

aanpak. Het wraparound proces gaat niet uit van beperkingen of diagnoses, maar van concrete 

doelen die gerealiseerd moeten worden. Specifieke zorg kan een onderdeel van het plan worden, 

maar vervangt dit nooit.  

Deze aanpak pleit voor een flexibele en persoonsgebonden aanpak van zowel zorg als sociale 

zekerheidsprocessen.  
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