
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Kind-zijn tussen opvoeding en recht : een grondslagenonderzoek naar
kindbeelden in discussies op het grensvlak van opvoeding en recht

Hemrica, J.C.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hemrica, J. C. (2004). Kind-zijn tussen opvoeding en recht : een grondslagenonderzoek naar
kindbeelden in discussies op het grensvlak van opvoeding en recht. [, Universiteit van
Amsterdam]. Garant.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/kindzijn-tussen-opvoeding-en-recht--een-grondslagenonderzoek-naar-kindbeelden-in-discussies-op-het-grensvlak-van-opvoeding-en-recht(c8c91955-fbff-4f6c-b56e-1ca07ca98251).html


Inhoudsopgave Inhoudsopgave 

Voorwoordd 7 

Hoofdstukk 1: Een onderzoek naar kindbeelden 9 
11 Inleiding 9 
22 Kindbeelden: divers en veranderlijk 9 
33 Kindbeelden: geconstrueerd, contextafhankelijk en 

discoursafhankelijkk 13 
44 Kindbeelden in discussies op het snijvlak van het juridisch 

enn het pedagogisch-psychologisch discours 17 
55 Onderzoeksmethodologie en materiaalverzameling 20 

Bibliografiee 23 

Hoofdstukk 2: Inspraak van kinderen in de medische behandeling. 
Eenn reconstructie van presupposities over competenties 
enn belangen 25 
11 Inleiding en probleemstelling 25 
22 Methode van onderzoek 29 
33 Resultaten: vooronderstellingen over competenties 31 
44 Resultaten: vooronderstellingen over het belang van 

kinderenn bij medische beslissingsrechten 35 
55 De relatieve relevantie en de onderlinge verhouding van 

juridische,medischee en psychologisch-pedagogische 
perspectievenn 37 

66 Verschillen tussen Nederlandse en Engelse 
discussiebijdragenn 40 

77 Discussie 40 
Bibliografiee 43 

Hoofdstukk 3: Impliciete kindconcepten. Een analyse van 
wetenschappelijkee discussies over participatie van kinderen 
inn de besluitvorming bij echtscheiding van ouders 45 
11 Inleiding 45 
22 De reconstructie van pragmatische presupposities 47 
33 Karakteristieke presupposities met betrekking tot het 

belangg van kinderen bij inspraak 52 
44 Karakteristieke presupposities met betrekking tot vereiste 

competentiess 55 
55 Prioriteit en onderlinge verwevenheid van pedagogische 

enn juridische invalshoeken 57 
66 Discussiegrondslagen in Nederland en Engeland 60 
77 Discussie 61 

Bibliografiee 64 

5 5 



Hoofdstukk 4: Opvoeding en recht in balans. Vooronderstelde 
kindbeeldenn in discussies over jeugdstrafrecht 67 
11 Inleiding: een aparte benadering van kinderen in het 

strafrechtt 67 
22 Discoursanalytische reconstructie van impliciete kind-

conceptenn 68 
33 Vooronderstelde kindbeelden 71 
44 Discussie 76 

Bibliografiee 78 

Hoofdstukk 5: Vooronderstelde kindbeelden en enkele 
kanttekeningenn daarbij 83 
11 Kindbeelden in de verschillende onderzochte 

(discours)contextenn 83 
22 Kanttekeningen bij het tekort aan 'cogntieve' competentie 

alss onderscheidend kindkenmerk 87 
33 Kanttekeningen bij het gehanteerde competentiebegrip 89 
44 Kanttekeningen bij de toekomstgerichtheid van het belang 

datt aan het 'kind zijn' wordt gekoppeld 91 
55 Een unificerend versus een prolifererend kindbegrip 92 
66 Een ander kindbeeld, een ander opvoedingsbegrip 94 

Bibliografiee 95 

Summaryy 97 

Bijlage:: geanalyseerde publicaties 101 

6 6 


