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HoofdstukHoofdstuk 5 

VoorondersteldeVooronderstelde kindbeelden en enkele kanttekeningen 
daarbij daarbij 

11 Kindbeelden in de verschillende onderzochte (discours)contexten 

Kinderenn verschillen van volwassenen. De vraag is echter waar worden 
dee grenzen getrokken. Of: wat geldt als een geaccepteerd onderscheid 
tussenn 'kind' en 'volwassene'? In dit onderzoek zijn kindbeelden opge-
vatt als cultuur- en discoursafhankelijke constructen, hetgeen impliceert 
datt het niet mogelijk is te spreken over één eenduidig kindbeeld dat in 
allee tijden en op alle plaatsten zou gelden. Integendeel vanuit de theorie 
datt kindbeelden cultuur- en discoursafhankelijk zijn, is de verwachting 
datt het kindbeeld per (discours)context kan verschillen. Echter, blijkt dat 
ook,, en zo ja, waar bestaan de verschillen in het kindbeeld dan uit? Om-
datt de verschillende kindbeelden binnen één samenleving niet helemaal 
onafhankelijkk van elkaar zullen zijn, zijn er ook overeenkomsten te ver-
wachtenn tussen de onderscheiden kindkenmerken, die in de verschil-
lendee contexten worden gehanteerd. Dit is het onderwerp van dit laatste 
hoofdstuk.. In deze paragraaf wordt het geheel aan onderzoeksresultaten 
nogg eens overzien, om daarna in de volgende paragrafen nog wat dieper 
inn te gaan op enkele aspecten die hierin opvallen. 

1.11 Het kindbeeld in de Nederlandse en Engelse discussie over het toekennen 
vanvan (mede)beslissingsrecht in de medische behandelingsovereenkomst 

Inn de discussie over de toekenning van (mede)beslissingsrecht in de me-
dischee behandelingsovereenkomst worden een aantal kenmerken als 
vanzelfsprekendd aan het kind toegeschreven. Allereerst gaat men er 
vanuitt dat een kind een persoon is, die zich nog moet ontwikkelen. Daar-
meee samenhangend wordt het toekennen van (mede)beslissingsrecht 
afhankelijkk gemaakt van de vraag, of een kind de noodzakelijk geachte 
vaardighedenn voor (mede)beslissen heeft ontwikkeld. Bij de invulling 
vann de vaardigheden die in deze context 'het kind' van 'de volwassenen' 
onderscheidenn blijkt het vooral te gaan om rationeel-cognitieve competen-
ties.ties. In tegenstelling tot 'volwassenen', gaat men er bij 'kinderen' als van-
zelfsprekendd van uit, dat zij over onvoldoende cognitieve competenties 
beschikkenn voor het nemen van een beslissing met betrekking tot de 
eigenn medische behandeling. Ook in sociaal en emotioneel opzicht wordt 
hett kind in zeker opzicht als 'onaf' gezien, maar dit is als onderschei-
dendee factor alleen relevant, omdat men ervan uitgaat dat dat het auto-
nomee rationele beslissen in de weg kan staan. Kortom, in tegenstelling 
tott volwassenen wordt het kind niet tot autonome, rationele beslissingen 
inn staat geacht. 

Eenn ander punt waarop kinderen van volwassenen worden on-
derscheidenn heeft betrekking op de termijn waarop beslissingen zijn 
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afgestemd.. 'Kinderen' hebben in tegenstelling tot de 'volwassene' een 
kortetermijnperspectief,, terwijl het belang van het kind juist wordt gede-
finieerdd op de lange termijn. Ook dit is een reden om het kind in de me-
dischee beslissingscontext rechten te ontzeggen. 

Uitgaandee van het idee dat een kind ten opzichte van volwasse-
nenn onvoldoende competent is, stelt men zich in de discussie 'een kind' 
voorr dat primair gebaat is bij bescherming van zijn gezondheid door 
verantwoordelijkee volwassenen. Gezondheid acht men, als het om kin-
derenn gaat in deze context van groter belang dan bijvoorbeeld de ont-
wikkelingsmogelijkhedenn van het kind - dus het pedagogisch perspec-
tieff  - of de uitoefening van (grond)rechten - het juridisch perspectief. Dit 
beeldd van het kind ligt zowel ten grondslag aan de Nederlandse als de 
Engelsee discussiebijdragen. 

Dee inhoud van de regelgeving in beide onderzochte landen, 
waarinn kinderen van zestien jaar en ouder bij wet beslissingsrecht krij -
genn toegekend, bewijst het beschreven onderscheid tussen 'kind' en 
'volwassenen'.. Men gaat ervan uit dat een kind van zestien jaar en ouder 
overr de vereiste cognitieve competentie beschikt en dus wordt er geen 
onderscheidd meer gemaakt met volwassenen. In dit geval acht men het 
vanzelfsprekend,, dat het kind, evenals de volwassene, gezien wordt als 
eenn persoon, die belang heeft bij en aanspraak kan maken op zijn 
(grond)rechtenn en dus zelfstandig tot een beslissing mag komen. Echter 
mett name in de Nederlandse discussie is het opvallend dat, wanneer er 
sprakee is van zwaarwegende medische beslissingen, een kind (ook al is 
hett zestien jaar of ouder) als vanzelfsprekend slechts cognitief competent 
wordtt geacht als zijn beslissing gelijkluidend is met het medisch advies. 
Ditt laatste brengt ons op bij een punt waarop in de Nederlandse en En-
gelsee discussie anders tegen 'het kind' wordt aangekeken. 

Inn de Nederlandse discussie wordt het handelenn ten aanzien van 
kinderenn in het geval van (mede)beslissingsrecht in de medische behan-
delingsovereenkomstt veelal vanzelfsprekend primair in het licht van de 
gezondheidd van het kind gesteld. Het medisch perspectief op de situatie 
iss het uitgangspunt, ook als het, zoals eerder gezegd, om (in juridische 
zin)) competente kinderen gaat die een 'zware' medische beslissing moe-
tenten nemen. Gezondheid gaat - in tegenstelling tot bij volwassenen - vóór 
hett recht op autonomie. In de Engelse discussie daarentegen staat de 
discussiee veelal, voor zover het (in juridische zin) competente kinderen 
betreft,, als vanzelfsprekend in het licht van het juridisch perspectief. Bij 
(inn juridische zin) competente kinderen acht men het - evenals bij vol-
wassenenn - vanzelfsprekend, dat het recht van het kind voor zijn ge-
zondheidd gaat. Dit ook als de beslissing van het kind niet gelijk is aan het 
gegevenn medische advies. In hoofdstuk 2 is dit verschil in verband ge-
brachtt met de typische kenmerken van het Engelse rechtssysteem (verge-
lekenn met het Nederlandse rechtssysteem). 
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1.21.2 Het kindbeeld in de Nederlandse en Engelse discussie over het toekennen 
vanvan inspraak bij omgang na echtscheiding. 

Dee grens tussen 'kind' en 'volwassene7 wordt in de discussie over de 
toekenningg van inspraak in echtscheidingsprocedures op de volgende 
puntenn getrokken. Een eerste punt is, dat men er in deze context als van-
zelfsprekendd vanuit gaat dat 1) volwassenen beschikken over competen-
ties,, die niet bij kinderen ontwikkeld zijn en 2) het toekennen van in-
spraakk aan kinderen (in tegenstelling tot volwassenen) afhankelijk is van 
dee vraag, of kinderen wel over voldoende competenties beschikken. In 
tegenstellingtegenstelling tot 'volwassenen' wordt het 'kind' als sociaal en emotioneel 
'onaff  gezien. Hierbij gaat men ervan uit, dat het toekennen van inspraak 
inn positieve zin kan bijdragen aan de sociale en emotionele ontwikkeling. 
Dee sociaal-emotionele onafheid van het kind wordt in deze context dus 
niett als storende factor gezien met het oog op de kwaliteit van de beslis-
sing.. Wat wel als 'storend' wordt ervaren, is het idee dat, kinderen in 
tegenstellingg tot volwassenen op cognitief-rationeel gebied als onaf wor-
denn beschouwd. Evenals in de medische context wordt de cognitieve 
onvolgroeidheidd als belangrijk onderscheidend kindkenmerk gezien. 
Kinderenn zijn conitief-rationeel onaf, hetgeen een andere behandeling 
dann volwassenen rechtvaardigt. In tegenstelling tot in de medische con-
texttext vereist de cognitieve ontwikkeling hier echter geen autonomie. Be-
sluitvormingg wordt in deze context juist gezien als iets interactiefs, het-
geenn ook blijkt uit de vanzelfsprekendheid waarmee men in deze context 
kinderenn als gezinsleden niet onderscheidt van volwassenen. Kinderen 
zijnn in het gezin volwaardige democratische participanten. In de medi-
schee context gold juist het vermogen om onafhankelijk van ouders en 
anderee familieleden te beslissen als onderscheidend criterium. 

Hett belang van het kind wordt in deze context met het oog op 
dee lange termijn benaderd. Men gaat echter uit van de presuppositie, dat 
hett kind in tegenstelling tot volwassenen oordeelt vanuit het korteter-
mijnperspectief,, hetgeen met het oog op zijn belang op lange termijn een 
anderee behandeling dan volwassenen rechtvaardigt. Daarnaast wordt 
hett kind gezien als een wezen, dat zowel belang heeft bij rechten als bij 
opvoeding.. De prioriteiten worden echter anders gelegd dan in de con-
texttext van de medische beslissingen. In de meeste Nederlandse zowel als 
Engelsee discussiebijdragen wordt het kind primair als opvoedingssubject 
gezienn en pas daarna als rechtssubject. In Nederland wordt, in tegenstel-
lingg tot Engeland een relatief groter gewicht toegekend, aan het kind-
beeldd waarin het kind primair als rechtssubject wordt gezien. 

1.31.3 Het kindbeeld in de discussie over de rechtvaardiging van een apart jeugd-
strafrecht. strafrecht. 

Inn de context van het strafrecht wordt 'het kind' op een aantal, hieronder 
beschrevenn punten onderscheiden van 'de volwassene'. Allereerst gaat 
menn er - evenals in de andere besproken contexten - als vanzelfsprekend 
vann uit, dat de competenties van het kind minder ontwikkeld zijn dan bij 
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volwassenen.. De bij kinderen, ten opzichte van volwassenen, 'ontbre-
kende'' competenties worden vervolgens evenals in de medische beslis-
sings-- en echtscheidingscontext sterk cognitivistisch ingevuld. Het kind 
moett bijvoorbeeld goed en kwaad in algemene zin van elkaar kunnen 
onderscheidenn en het maatschappelijke gewicht van een fout kunnen 
begrijpen.. Net als in de medische context lijk t hierbij het ideaal van het 
'autonoom'' oordelen te gelden. Het kind als emotioneel en/of sociaal 
onaff  wezen speelt in de context van het strafrecht nauwelijks een rol. 

Inn tegenstelling tot 'volwassenen' worden 'kinderen' ook in de 
contextt van het strafrecht gezien als wezens wier belang in de toekomst 
ligtt en niet in het heden. Met andere woorden het belang van het kind 
ligtt in de voorbereiding op latere participatie in de samenleving en niet in 
dee voorbereiding door huidige participatie. Een en ander betekent, dat 
'hett kind' in tegenstelling tot volwassenen met het oog op de lange ter-
mijnmijn wordt benaderd. Dit is in overeenstemming met het beeld dat men 
vann kinderen heeft in de andere twee onderzochte contexten. 

Tott slot wordt in de discussie het belang van het kind als van-
zelfsprekendd gezien in zijn ontwikkelingsbevordering. Hoewel het kind 
inn de context van het strafrecht in toenemende mate als rechtssubject 
wordtt gezien, blijf t het in de onderzochte discussie toch primair een o p-
voedingssubject.. In tegenstelling tot de beide andere contexten wordt het 
kindbeeldd niet onverdeeld als iets 'natuurlijks' voorgesteld. Kind-zijn is 
inn deze context een 'status', die men ook kan verliezen bijvoorbeeld in 
afwegingg tegen het belang van handhaving van de rechtsorde. Dat het 
mogelijkk is de status van het kind zijn te verliezen, blijkt ook uit de - in 
mett name de Engelse discussie gevonden - tendens om het 'rechf op een 
pedagogischee benadering te verdedigen. In hoofdstuk 4 is daarvoor een 
hypothetischee verklaring gegeven. 

1.41.4 De verschillen en overeenkomsten in het kindbeeld en de mogelijke betekenis 
daarvan. daarvan. 

Dee drie beschreven kindbeelden vertonen overeenkomsten, maar ook 
verschillen.. Een eerste verschil is, dat in de medische context autonome 
beslissingsvaardighedenn model staan, terwijl in de echtscheidingscontext 
dee (eveneens rationele) besluitvorming meer als een interactief proces 
verschijntt In een medische context moet een kind onafhankelijk van 
ouderss en andere intimi kunnen beslissen, in een echtscheidingscontext 
niet.. Ook wordt in een medische context het kind primair als rechtssub-
jectt gezien en pas daarna als opvoedingssubject. In de beide andere con-
textentexten ligt dat helemaal andersom en staat aandacht voor de toekomstige 
ontwikkeling(skansen)) centraal. De sociaal-emotionele onvolgroeidheid 
vann kinderen wordt in een medische context vooral als potentieel obsta-
kell  gezien, terwijl het in de echtscheidingscontext eerder als een te be-
vorderenn doelstelling wordt behandeld. In de context van medische be-
sluitvormingg en de wenselijkheid van jeugdstrafrecht bleken er ook ver-
schillenn tussen Nederland en Engeland, die in beide gevallen te herle i-
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denn waren tot het Engelse 'common law' en het Nederlandse 'civi l law* 
systeem.. Kortom, ook binnen het beperkte domein van de raakvlakken 
vann opvoeding en recht en de landen Nederland en Engeland, blijken 
kindbeeldenn variabel. 

Variabilitei tt  in het kindbeeld wijst in de richtin g van het feit, dat 
dee manier  waarop men in de maatschappij  op bepaalde punten tegen 
kinderenn aankijkt niet eenduidig is. Dit komt overeen met de in dit on-
derzoekk gehanteerde theoretische uitgangspunten. Deze heterogeniteit 
kann voortkomen uit een functionele manier  van 'denken over  kinderen'. 
Dee (volwassen)maatschappij  koppelt in dit geval hetgeen past bij  de ma-
nierr  van denken en de idealen in een bepaaldee context aan het kindbeeld 
aan. . 

Naastt  verschillen kennen de kindbeelden, zoals gezegd ook 
overeenkomsten.. Deze overeenkomsten zijn vooronderstelde kenmerken 
vann 'het kind' , die alle onderzochte contexten kleuren. Het betreft hier 
mett  name de bijna exclusieve concentratie op cognitieve ontwikkelings-
aspecten,, de statische ontwikkelingsbenadering, de oriëntatie op de lan-
gee termij n en het unificerend kindbegrip. Deze overeenkomsten gelden 
voorr  zowel de Nederlandse als de Engelse discussies. De homogeniteit in 
hett  denken over  deze aspecten in de verschillende contexten wijst erop, 
datt  deze denkbeelden over  het kind in de samenleving wijd verspreid 
zijn.. Anders gezegd, maatschappelijk gezien lijk t er  een grote overeen-
stemmingg te bestaan over  deze, aan kinderen toegeschreven kenmerken 
enn het idee dat deze kenmerken hen doet verschillen van volwassenen. 
Overr  de gevonden relatief constante kenmerken zullen in de komende 
paragrafenn enkele opmerkingen worden gemaakt 

22 Kanttekeningen bij het tekort aan 'cognitieve' competentie als onder-
scheidendscheidend kindkenmerk 

Kinderenn worden - zoals in paragraaf 1 beschreven - van volwassenen 
onderscheidenn op grond van 1) het idee dat zij  over  onvoldoende ont-
wikkeldee cognitieve competenties beschikken en 2) het idee dat dit type 
competentiee essentieel is voor  erkenning als subject van rechten. In de 
afzonderlijkee onderzoeken is over  dit resultaat al opgemerkt, dat de na-
drukk op het 'cognitieve' wellicht te begrijpen valt uit de Westerse liberale 
cultuurr  van zowel Nederland als Engeland, waarin cognitieve rationali -
teitt  als een belangrijke waarde wordt gezien (vgl. Archard, 1993). Naast 
dezee verklarin g is het echter  de vraag, of de inhoud van deze vooronder-
stelling,, die dus op grote schaal als vanzelfsprekend wordt behandeld, 
ookk bij  nadere beschouwing zo onaanvechtbaar  is als de onderzoeksre-
sultatenn doen geloven. Het kan zinvol zijn om bij  dit aspect van het 
kindbeeldd nog eens stil te staan. 

Eindd jaren negentig trok Goleman (19%) de aandacht met zijn 
boekk  'Emotional Intelligence. In dit boek stelt Goleman, dat de wijze 
waaropp de mens het in zijn leven ervan afbrengt niet alleen wordt be-
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paaldd door cognitieve vaardigheden (zoals maatschappelijk veelal wordt 
gedacht),, maar ook door emotionele vermogens. Emotionele vermogens 
gaann volgens Goleman hand in hand met de rationele geest en maken 
denkenn zelf mogelijk of onmogelijk. Anders dan in de hier besproken 
medischee context, ziet Goleman emotionaliteit niet als een potentieel 
storendee factor voor de rationele kwaliteit van oordelen. Deze overtui-
gingg maakt, dat hij bijvoorbeeld vraagtekens zet bij het feit, dat scholen 
zichh fixeren op het IQ van kinderen en het daarbij behorende aanleren 
vann academische vaardigheden. Scholen zouden zich naar zijn mening 
ookk bezig moeten houden met het stimuleren van de emotionele intelli-
gentiee van kinderen. In dit laatste staat Goleman zeker niet alleen. Kort-
om,, in de opvoeding is aandacht voor emotionele ontwikkeling minstens 
zoo belangrijk als aandacht voor de cognitieve ontwikkeling. Gardner 
(1983)) noemt zelfs een heel scala aan /intelligenties, (zie White, 2002; p. 
94),, die allemaal nodig zijn om in praktische situaties intelligent (en dat 
iss in zijn visie niet hetzelfde als cognitief-rationeel) te kunnen handelen. 
Elkee situatie vraagt om de inzet van een ander scala aan competenties. 

Gegevenn de ideeën van Goleman (1996) en Gardner (1983) is het 
mogelijkk vraagtekens te zetten bij de vanzelfsprekendheid waarmee 
wordtt uitgegaan van de vooronderstelling, dat 'het gebrek' aan cognitieve 
competentiess - los van andere competenties, engagement en situatie -
eenn aparte behandeling van kinderen ten opzichte van volwassenen 
rechtvaardigt.. Ofwel, wellicht is cognitieve competentie als exclusieve 
voorwaardee voor een gelijke behandeling een meer discutabele vooro n-
derstellingg dan aangenomen. Door deze vooronderstelling open te stel-
lenn voor discussie, is het aan de hand van de ideeën van Goleman en 
Whitee bijvoorbeeld mogelijk om emotionele competentie als een belang-
rijkk uitgangspunt mee te nemen in de vooronderstellingen ten aanzien 
vann de toekenning van inspraak, (mede)beslissingsrecht of verantwoor-
delijkheid.. Dit zou op zijn beurt weer de richting van de (expliciete) di s-
cussiess kunnen veranderen. In het kader van de toekenning van inspraak 
bijj  echtscheiding zou een uitspraak als bijvoorbeeld ''het kind moet de 
situatiee emotioneel kunnen verwerken wil inspraak aan de orde kunnen 
zijn""  ineens plausibel worden voor de luisteraar. (Dat betekent overigens 
niet,, dat het beter zou zijn om een dergelijke conditie te stellen. Het gaat 
err hier om, te laten zien dat de feitelijk gehanteerde presupposities een 
aantall  opties bij voorbaat uitsluiten, die los daarvan het overwegen 
waardd zouden kunnen zijn.) Ook zou, in het geval van medisch beslis-
singsrecht,, de optie mogelijk zijn, dat een kind kan (mee)beslissen als het 
zijnn gevoelens van zorg en ongerustheid onder controle heeft. En tot slot 
zall  - waar het de onderbouwing van de aparte behandeling van kinde-
renn in het strafrecht betreft - de mogelijkheid binnen het gezichtsveld 
komen,, dat een aparte behandeling als gerechtvaardigd wordt be-
schouwdd op grond van het feit, dat kinderen gevoelens als verontwaar-
diging,, wrok en vijandigheid anders beleven dan volwassenen. Al deze 
voorbeeldenn immers, zijn plausibel vanuit de vooronderstelling, dat de 
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ontwikkelingg van emotionele vaardigheden een verschil tussen kinderen 
enn volwassenen markeert 

Dee diversiteit aan betrokken competenties brengt White (2002) 
ertoee om te stellen dat er zoveel intelligenties als doelen zouden kunnen 
zijn.. Zonder nu in discussie te willen gaan over het aantal te onderschei-
denn vormen van intelligentie brengt de nadruk die White legt op de 
handelingspraktijkk wel iets anders aan het licht het gaat telkens om 
handelenn in een situatie. Het competentiebegrip dat uit het onderzochte 
materiaall  spreekt lijk t daar helemaal aan voorbij te gaan. Hier lijk t com-
petentiee te worden gezien als een 'skill', die ongeacht de situatie en on-
geachtt het engagement van de betrokkene geactiveerd kan worden. Dit 
ideee lijk t hoogst aanvechtbaar, hetgeen het onderwerp van de volgende 
paragraaff  vormt 

33 Kantekeningen bij het gehanteerde competentiebegrip 

Niett alleen bij de selectie van onderscheidende competenties, ook bij het 
geïmpliceerdee competentiebegrip zelf zijn kanttekeningen te plaatsen. 
'Competentie'' komt uit de onderzochte teksten naar voren als iets waar-
overr de betrokkene wel of niet beschikt Deze manier van denken over 
hett wel of niet beschikken over competenties ligt in de lij n van de be-
kendee ontwikkelingstheorieën (bijvoorbeeld: de theorie van Pia get of de 
theoriee van Kohlberg), waarin de ontwikkeling fasegewijs wordt inge-
deeld.. In deze fasetheorieën staan stabiliteit en consistentie in de ont-
wikkelingg centraal. Wat betekent deze informatie nu concreet ten aan-
zienn van de vooronderstelling dat (cognitieve) competenties ontwikkel-
baree competenties zijn op grond waarvan toekenning van inspraak / 
(mede)beslissingsrechtt en verantwoordelijkheid al dan niet kan worden 
toegekend?? Allereerst geeft de vooronderstelling er blijk van dat er i m-
pliciett wordt uitgegaan van een statische ontwikkelingsbenadering (= 
benaderingg waarin het competentieniveau onafhankelijk is van de situa-
tiee en een ononderbroken ontwikkelingslijn vertoont). Daarin gaat men 
ervann uit dat kinderen (onafhankelijk van de omgeving) wel of niet over 
eenn bepaald competentieniveau beschikken. Door van deze vooronder-
stellingg uit te gaan, wordt geen rekening gehouden met mogelijke varia-
tiee in competentie bij een en hetzelfde kind in verschillende situaties. 
Daarnaastt wordt geen rekening gehouden met een ontwikkeling in de 
tijd,, die zowel op- als neergaande bewegingen kent. 

Variabiliteitt in de ontwikkeling is in de fasegewijze ontwikk e-
lingstheorieënn moeilijk te plaatsen. Toch lijk t de ontwikkeling vaak niet 
langss een rechte lij n te verlopen. Een voorbeeld kan een en ander ver-
duidelijken.. Neem bijvoorbeeld de competentie van kinderen ten aan-
zienn van rekenoperaties. Deze competentie van kinderen neemt gemid-
deldd weliswaar toe in de loop van de ontwikkeling, maar verloopt niet 
gelijkmatig.. Een explosieve toename van competentie kan bij een kind 
gevolgdd worden door een achteruitgang, een snelle op- en neergang of 
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relatievee stabiliteit (Van Geert, 1993). Kortom, er is geen sprake van een 
stabielee toename van competentie, hetgeen betekent dat ontwikkelings-
verschijnselenn zich slechts zelden laten formaliseren in logische en for-
meell  correcte procesmodellen (Van Geert, 1993). De kinderlijke ontwik-
kelingg is dus instabiel in de tijd en varieert met de omstandigheden. Het 
kann bijvoorbeeld zijn, dat het kind in een 'marktsituatie' over rekenvaar-
dighedenn blijkt te beschikken, die het in de klas niet vertoont. 

Hett gebruik van dynamische theorieën voor het bestuderen van 
dee kinderlijke ontwikkeling biedt voor het geschetste probleem van de 
statischee modellen een goed uitgangspunt (vgl. Fischer en Bidell, 1998; 
Vann Geert, 1993). Deze modellen maken het mogelijk variabiliteit in de 
ontwikkelingg te verklaren. Dynamici benadrukken het feit, dat compe-
tentietentie 'gebonden is aan' en 'ingebed is in' de omgeving waar deze zich 
voordoett (Van Gelder, 1999). Hoe de omgeving een rol speelt met be-
trekkingg tot het competentieniveau van kinderen is te illustreren aan een 
voorbeeldd dat Fischer e. a. (1993) geven. In een onderzoekssituatie werd 
kinderenn gevraagd een 'aardige', een 'gemene' of een 'aardige en geme-
ne'' ontmoeting russen twee mensen na te spelen. Het bleek, dat wanneer 
dee kinderen veel hulp kregen van de onderzoeker, zij systematisch een 
hogeree mate van competentie bereikten dan wanneer de onderzoeker 
geenn hulp bood. In verschillende situaties, ofwel verschillende contexten 
latenn kinderen dus verschillende competentieniveaus zien. Deze variatie 
wordtt in dynamische modellen de ontwikkelingsrange genoemd ofwel, 
dee spreiding tussen het competentieniveau met en zonder hulp en dus in 
verschillendee omstandigheden. 

Voorr de onderzochte discussies betekent dit, dat wanneer op het 
niveauu van de presupposities de variatie in competentie wel zou zijn 
verdisconteerd,, dit wellicht mogelijkheden zou bieden om kinderen 
meerr zelfstandigheid toe te kennen, bijvoorbeeld door de omgeving zo-
danigg in te richten dat een bepaalde competentie optimaal tot zijn recht 
zouu kunnen komen. In het geval van inspraak bij echtscheidingsproce-
duress zou bijvoorbeeld door het toekennen van een 'ondersteuner' aan 
hett kind, het kind tot een hoger niveau van cognitieve competentie kun-
nenn komen (analoog aan het eerder gegeven voorbeeld, waarin het kind 
mett hulp een hoger competentieniveau bereikt dan zelfstandig) en 
daarmeee beter gekwalificeerd zijn voor het uitoefenen van inspraakrech-
ten.. Bovendien zouden daarmee de op- en neerwaartse sprongen in de 
ontwikkelingg beter kunnen worden ondervangen. Uitgaande van de 
dynamischee kijk op de (competentie)ontwikkeling is het dus te overwe-
genn om te pleiten voor 'het steunen bij' in plaats van 'het onthouden van' 
(mede)beslissingsrechtt en inspraak. Het vaststellen van leeftijdsgrenzen 
voorr de toekenning van rechten wordt, in discussies waar het kind direct 
off  indirect object is van rechten, dan minder van belang. In de discussie 
overr de wenselijkheid en inrichting van het jeugdstrafrecht, waarin het 
kindd de positie van handelingssubject heeft, betekent een dergelijk uit-
gangspuntt dat de grenzen tussen competent en niet-competent vager 
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worden.. Momenteel vindt de behandeling in het jeugdstrafrecht even-
eenss plaats op grond van leeftijdgrenzen, die op hun beurt gebaseerd 
zijnn op gegevens uit statische ontwikkelingsmodellen. Gaat men uit van 
variatiee in de ontwikkeling en van situatiegebonden competentieni-
veaus,, dan zullen de huidige leeftijdgrenzen aan waarde verliezen. Voor 
discussiess waarin het kind direct of indirect object is van rechten, bete-
kentt  dit dat rechten wellicht sneller  en met ondersteuning bij  de uitvoe-
ringring  kunnen worden toegekend. In de discussies waarin het kind de po-
sitiee van handelingssubject inneemt ligt dit lastiger. In deze gevallen, 
zoalss in het jeugdstrafrecht, gaat het om interventies achteraf en is on-
dersteuningg bij  de uitvoering van specifieke taken dus niet aan de orde. 

44 Kanttekeningen bij het toekomstgerichte belang dat aan het 'kind-zijn' 
wordtwordt gekoppeld 

Dee vooronderstelling dat het belang van het kind in de toekomst ligt (en 
duss niet in het hier  en nu) is niet nieuw. Langeveld (1957) wees reeds op 
hett  punt dat de pedagogiek het idee dat 'volwassenheid de eerste en 
natuurlijk ee bestemming van de mens is7 als vanzelfsprekend uitgangs-
puntt  accepteert. Hij  kritiseerde dit standpunt echter  ook door  erop te 
wijzenn dat hetgeen pedagogisch aanvaardbaar  is, verenigbaar  moet zijn 
mett  de waarden die het kinderleven in het hier  en nu dienen te bepalen. 
Eenn kind, zo stelt Langeveld moet geleidelijk aan volwassen worden en 
datt  lukt niet als de volwassen maatstaf gelijk wordt gesteld aan die van 
hett  kind. Dit betekent volgens Langeveld, dat de pedagogiek tot taak 
heeftt  het gezichtspunt van het menswaardige te completeren met dat 
vann het kindwaardige (Langeveld, 1957; p. 53). Anders gezegd, in de 
opvoedingg dient niet alleen rekening gehouden te worden met de (vol-
wassen)) belangen van het kind op de lange termijn , maar  ook met de 
belangenn van het kind in het hier  en nu. Het kindbeeld dat uit de ver-
schillendee onderzochte discussiecontexten naar  voren komt, biedt voor 
ditt  laatste - de belangen van het kind in het hier  en nu - nauwelijks 
ruimte. . 

Eenn andere kanttekening bij  het idee dat het belang van het kind 
inn de toekomst ligt, ligt besloten in het idee, dat men bekend vooronder-
steltt  wat de eindtermen van de opvoeding zijn. Ofwel, dat men weet wat 
dee exacte inhoud is van de in de toekomst gelegen Volwassenheid'. De 
vraagg is, of het mogelijk is om voor  een kind in het hier  en nu te weten 
watt  in zijn toekomstige belang zal zijn. Daarnaast is het de vraag of het 
mogelijkk  is om een kind in het 'heden' voor  te bereiden op hetgeen het in 
dee toekomst nodig zal hebben. Het antwoord op deze vragen is naar 
mijnn mening niet per  definitie bevestigend. 

Hett  idee, dat het niet mogelijk is te weten waar  een kind in de 
toekomstt  over  moet beschikken is af te leiden uit het feit dat het 1) niet 
mogelijkk  is om in de toekomst te kijken en 2) niet mogelijk is te weten 
welkee betekenis iets in de toekomst heeft. Dit heeft tot gevolg, dat het-
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geenn in de toekomst wenselijk geacht wordt voor een kind, veelal een 
projectiee zal zijn van hetgeen in het heden wenselijk gevonden wordt. 
Immers,, men kent de bestaande situatie en kan zich veranderingen moei-
lij kk voorstellen. Hierdoor zal men de bestaande maatschappelijk situatie 
opp de toekomst projecteren en aan de hand daarvan toekomstige doelen 
voorr het kind voor ogen hebben. Bijvoorbeeld, het ideale beslissingsmo-
del,, gekenmerkt door autonome cognitieve rationaliteit, dat in verschil-
lendee contexten doorklonk, representeert niet zozeer het feitelijke beslis-
singsmodel,, zoals dat door volwassenen wordt gehanteerd, als wel een 
ideaall  dat kenmerkend is voor de huidige samenleving. 

Datt het in het 'heden' moeilijk is vast te stellen op welke toe-
komstt het kind voorbereid moet worden, hangt bovendien samen met 
hett feit, dat zelfs al zou je weten wat je wil t bereiken, het dan nog min of 
meerr een gok in plaats van kennis is of je de juiste weg naar het beoogde 
doell  kiest (vgl. Eister, 1989). Een en ander valt te illustreren aan de hand 
vann de beschrijving van Lea Dasberg (1975) over de verdwijning van wat 
zijj  noemt het ' jeugdland'. Dasberg beschrijft, hoe in de achttiende en 
negentiendee eeuw het 'jeugdland' tot bloei kwam, hetgeen betekende, 
datt men maatschappelijk van mening was dat een kind 'kind' moest 
kunnenn zijn, wilde het uit kunnen groeien tot een goede volwassene. 
Kinderenn moesten bevrijd worden van (volwassen) fysieke en mentale 
lasten.. Het belang van het kind kwam daarmee te liggen bij spel, zorg, 
onmondigheidd en het buitengesloten zijn van de 'volwassenmaatschap-
pij'.. Dasberg beschrijft echter hoe de Tweede Wereldoorlog verandering 
brachtt in deze denkbeelden ten aanzien van het kind. De mogelijkheid 
vann het afschermen van een 'jeugdland' bleek een maatschappelijke fic-
tie.. De oorlog liet de maatschappij zien, dat kinderen als aparte categorie 
niett anders behandeld werden. De realiteit was, dat kinderen evenveel te 
makenn kregen met bommen, honger, evacuatie en dergelijke als volwas-
senen.. Wellicht werden kinderen zelfs zwaarder getroffen dan volwa s-
senen,, omdat zij (dankzij het feit dat zij buiten de volwassenmaatschap-
pijj  waren gehouden) de klap onvoorbereid en ongewapend ondergin-
gen.. Het, met het oog op de toekomst ingerichte jeugdland, had als het 
waree tegen 'het kind' gewerkt. 

55 Een unificerend versus een prolifererend kindbegrip 

Inn het 'jeugdland' (Dasberg, 1975) wordt 'het kind' gezien als één catego-
rie.. Het beeld dat voor het ene kind geldt, geldt voor ieder ander kind. 
Hendrickk (1990a; 1990b) schrijft het ontstaan van dit ene jeugdland toe 
aann de democratiserende tendensen, die zich rond de voorlaatste eeuw-
wisselingg voordeden. Een scala aan kindbeelden die gedefinieerd waren 
inn relatie tot geografische factoren (stad en platteland) en sociale klasse 
(hett arbeiderskind versus bijvoorbeeld het kind uit het aristocratische 
milieu)) gingen in genoemde periode op in het idee, dat kinderen onge-
achtt her- of afkomst tot één soort behoorden. 

92 2 



Dee onderzoeksresultaten uit de onderhavige onderzoeken laten 
zienn dat ook hier  als vanzelfsprekend uit wordt gegaan van 'het kind' als 
éénn categorie. Immers in de onderzochte contexten zijn de gevonden 
vooronderstellingenn met betrekking tot de kenmerken van het 'kind ' niet 
gedifferentieerdd naar  bijvoorbeeld klasse, (culturele) afkomst of plaats. 
Integendeel,, de manier  waarop tegen het kind wordt aangekeken wordt 
loss van persoons- dan wel situatiekenmerken gedacht 

Hett  idee, dat men van één 'jeugd' ofwel van één kindbegrip zou 
moetenn uitgaan, is wellicht ook minder  indiscutabel dan de onderzochte 
discussiess suggereren. Graff (1995) bijvoorbeeld, wijst erop dat er  naar 
zijnn mening meer  slechts dan goeds komt van de manier  waarop in de 
hedendaagsee media op een vernietigende en zwaarmoedige manier  over 
(hett  einde van) 'het kind' wordt gesproken. Hij  erkent, dat opgroeien 
hedenn ten dage veranderd is, maar  stelt vervolgens: "Have there been se-
rious,rious, large-scale problems and declines? Yes. Have there been crises f or -poor 
youngyoung persons, especially those of color? Yes. Have all young persons been in 
crisis?crisis? No. Diversities and inequalities make balance a false idea. Expectations 
forfor  understanding fare better if we recognize deep divisions, differences, and the 
conflictsconflicts that underlie them" (Graff, 1995; p. 343). Met andere woorden in 
dee manier  waarop men tegen ' het kind' aankijkt moeten factoren als 
culturelee achtergrond, sociale omgeving en dergelijke meegenomen 
worden.. Als men dat werkelijk zou doen, kan 'het kind' niet langer  zon-
derr  meer  als één categorie begrepen worden. In de huidige maatschappij 
iss al een tendens in die richtin g tee zien, bijvoorbeeld in de discussie over 
autochtonee en allochtone Nederlanders. Beide groepen, ook wanneer  het 
alleenn om kinderen gaat, worden vaak voorgesteld als twee substantieel 
vann elkaar  verschillende groepen ofwel twee aparte categorieën. Kortom, 
nett  als een eeuw geleden zou opnieuw gesproken kunnen worden van 
proliferati ee van het kindbeeld. 

Overigenss is het de vraag of het zo zinvol is om daarbij 
(sub)culturelee of etnische grenzen te volgen. Dat zou tot een vorm van 
groepsongelijkheidd kunnen leiden, die in een democratische samenle-
vingg minder  past. De verschillen binnen groepen met een vergelijkbare 
(sub)culturelee of etnische achtergrond zijn daarvoor  ook te groot Graff 
(1995)) had met zijn betoog ook niet een opdeling van 'de jeugd' in identi-
ficeerbareficeerbare groepen op het oog. Hij  wilde vooral de aandacht vestigen op 
dee toenemende verscheidenheid aan levensomstandigheden, capacitei-
tenn en attitudes van kinderen en jongeren. Die diversiteit kan het minder 
voorr  de hand liggend maken om alle kinderen over  één kam te willen 
scheren.. Argumentaties om rechten van alle kinderen op te schorten 
vanwegee pedagogische overwegingen worden dan ook minder  overtui-
gend. . 

93 3 



66 Een ander kindbeeld, een ander opvoedingsbegrip 

Alless overziend blijken verschillende aspecten van het dominerende als 
vanzelfsprekendd vooronderstelde kindbeeld in de onderzochte discus-
siess zinvol ter discussie te kunnen worden gesteld. Het exclusieve belang 
datt wordt gehecht aan rationeel-cognitieve competentie, het vooronder-
steldee statische competentiebegrip, de sterke oriëntatie op de lange ter-
mijnn en het unificerende kindconcept blijken stuk voor stuk voor discus-
siee vatbaar en in alle gevallen blijken alternatieven mogelijk. Zo'n alter-
natieff  kindconcept zou ook consequenties hebben voor het opvoedings-
concept.. Daarover tot slot nog enkele opmerkingen. 

Stel,, men blijf t als uitgangspunt hanteren dat het toekennen van 
rechtenn aan kinderen competenties vereist. Wat zou het dan voor het 
opvoedingsbegripp betekenen als het exclusieve belang dat gehecht wordt 
aann rationeel-cognitieve competenties wordt losgelaten? Allereerst zal, 
doorr de competenties te verbreden tot emotionele en sociale competen-
ties,, het beeld gecompliceerd raken in die zin dat het moeilijker zal zijn 
omm leeftijdsgrenzen te bepalen waarbij al deze competenties aanwezig 
kunnenn worden geacht. Dat zou dus leiden tot een grotere aandacht voor 
individuelee verschillen bij de benadering van kinderen in situaties van 
ziekte,, echtscheiding of wetsovertreding. Een mogelijkheid om toch vast 
tee houden aan de noodzakelijk geachte voorwaarden voor het toekennen 
vann rechten zou dan - zoals gesuggereerd door Young (1992) - nog zijn 
omm kinderen in deze situaties te testen alvorens rechten toe te kennen. 

Discussiee over het tweede aspect van het dominerende, vooron-
dersteldee kindbeeld - het statische competentiebegrip - ondermijnt ech-
terr de plausibiliteit van deze laatstgenoemde oplossing. Immers, als men 
dee contextualiteit van het competentieniveau in aanmerking wil nemen, 
kann van een test geen uitsluitstel worden verwacht, omdat een test ge-
bondenn is aan een speciale situatie. Dit betekent, dat het niet mogelijk is 
duidelijkee criteria te formuleren om rechten te ontzeggen. In een derge-
lijk ee situatie zou een opvoedingsconcept, dat uitgaat van situatiegerela-
teerdee begeleiding een optie zijn. Een dergelijke benadering zou gericht 
moetenn zijn op 'Ieren in' de context in plaats van 'leren onafhankelijk' 
vann en 'als voorbereiding op' een toekomstige context. 

Hett ter discussie stellen van het idee dat het belang van het kind 
inn de toekomst is gesitueerd, levert ook mogelijkheden voor een alterna-
tieff  opvoedingsbegrip. Wellicht is een oriëntatie op de lange termijn be-
grijpelijkk in een stabiele onveranderlijke maatschappij. In de huidige 
complexe,, dynamische en globaliserende maatschappij echter, pleit er 
veell  tegen het idee, om al te zeer op de toekomst vooruit te willen lopen. 
Eenn opvoeding die zich richt op het begeleiden 'in' in plaats van het 
voorbereidenn 'op', zou in dat geval dan ook beter aansluiten bij de reali-
teit.. Een dergelijke vooronderstelling past ook bij de geopperde dynami-
schee benadering van de ontwikkeling van het kind en het bieden van 
opvoedingg door 'het begeleiden van het kind in de context'. Immers, 
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uitgaann van een dynamisch ontwikkelingsmodel en daarmee van het 
begeleidenn van het kind in de context als opvoedingsleidraad betekent 
datt men zich richt 1) op de situatie in het hier en nu, en daarmee 2) op 
hett (ontwikkelings)belang van het kind in het hier en nu (ervan uitgaan-
dee dat dat ook zijn toekomstige belangen zal dienen). 

Opvoedingg door 'begeleiden in de context' sluit als alternatief 
voorr de huidige Voorbereiding op de toekomst' goed aan bij het idee om 
niett langer uit te gaan van 'het kind' als één categorie. Proliferatie van 
hett kindbeeld betekent, dat er rekening gehouden moet worden met 
meerderee 'soorten kinderen' en meerdere omstandigheden, hetgeen voor 
dee opvoeding betekent dat deze flexibel vormgegeven moet kunnen 
worden.. Begeleiding van het kind in de context is, als alternatief opvoe-
dingsconceptt in dat geval een optie. 
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