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J.D. van der Ploeg

Een boek over kopstukken van de orthopedagogiek is in zekere zin een hachelijke
onderneming.Ten eerste: wanneer ben je een kopstuk, ten tweede: wanneer spreek je
van orthopedagogiek en ten derde: wanneer (in welke periode) moet je van je heb-
ben laten horen om in dit boek terecht te komen?

Volgens Van Dale is een kopstuk ‘een op de voorgrond tredende figuur, leider,
hoofdman’. Er bestaan meer betekenissen van het woord kopstuk, zoals een eigen-
zinnig iemand, maar het gaat ons om ‘kopstuk’ als leidende persoon, die overigens
ook eigenzinnig kan zijn. Meer in het bijzonder richten we in dit boek de aandacht
op personen die een leidende rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de ortho-
pedagogiek of preciezer geformuleerd: van betekenis zijn geweest voor de ontwik-
keling van de orthopedagogiek als wetenschappelijke discipline. De in dit boek be-
schreven personen zijn dan ook niet toevallig stuk voor stuk hoogleraar geweest. Als
het echter zou gaan om het leveren van bijdragen aan het praktijkveld van de ortho-
pedagogiek, dan zijn er aanzienlijk meer en andere kopstukken te noemen. We ko-
men daar aan het einde van dit hoofdstuk op terug.

De opvattingen over wat we nu precies onder orthopedagogiek moeten verstaan,
lopen uiteen zoals uit de verschillende bijdragen in dit boek zal blijken. Tegen die
achtergrond zou het nogal aanmatigend zijn om in deze inleiding meteen met een
vastomlijnde omschrijving te beginnen. Anderzijds kunnen we er niet omheen het
terrein aan te geven waarop de in dit boek behandelde kopstukken zich moeten heb-
ben begeven. Dat brengt ons er toe om de orthopedagogiek te omschrijven als een
wetenschappelijke discipline die studie maakt van jeugdigen die in problemen zijn
geraakt of dreigen te raken en tot doel heeft interventies of strategieën te ontwikkelen
teneinde de ontwikkeling en opvoeding van de jeugdigen (weer) naar behoren te la-
ten verlopen. Alle gekozen kopstukken hebben zich op het hier omschreven terrein
begeven. En zij niet alleen.

Er is ook een generatie orthopedagogen die onlangs afscheid heeft genomen. Zij
komen echter aan de orde in een volgende publicatie. Deze uitgave houdt zich
vooral bezig met kopstukken die in de eerste fase het voortouw hebben genomen.
Het gaat hier om de eerste generatie orthopedagogen die de orthopedagogiek een
eigen plaats en een identiteit heeft gegeven in zowel de universitaire gemeenschap
als in de samenleving.

De personen die in dit boek aan bod komen, hebben blijk gegeven van een
wetenschappelijke betrokkenheid bij de orthopedagogiek, zich uitend in bepaalde
theorieën, onderzoeksactiviteiten en publicaties. Men zou ze ook de vaandeldragers
kunnen noemen, omdat zij voorop gingen op de weg naar een zelfstandige ortho-
pedagogiek.

Behalve aan de Nederlandse pioniers geven we ook aandacht aan de Zwitserse en
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Duitse kopstukken van het eerste uur. Zwitserland kan worden beschouwd als de
bakermat van de orthopedagogiek (heilpedagogiek), terwijl Duitsland – meer dan
Nederland – nauw aanhaakte bij de Zwitserse kopstukken.

In de Angelsaksische landen heeft de term orthopedagogiek geen ingang gevon-
den en ligt het terrein van de orthopedagogiek besloten binnen vakgebieden als
‘child psychology’, ‘special education’ en ‘social work’.

Het bijeenbrengen van verschillende kopstukken in één boek brengt het gevaar met
zich mee dat de indruk wordt gewekt dat zij als min of meer vergelijkbaar zijn te be-
schouwen. Dat is zeker niet het geval. Ja, ze zijn vergelijkbaar in die zin dat ze allen
substantieel hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de orthopedagogiek. Maar
ze hebben dat elk op een eigen wijze gedaan. Zo zijn er duidelijke verschillen als het
gaat om de aard en de inhoud van hun bijdragen. Sommige kopstukken hebben zich
bijvoorbeeld langdurig op het podium van de orthopedagogiek gemanifesteerd, ter-
wijl anderen daar veel kortere tijd hebben vertoefd. Ook zijn er verschillen als het
gaat om de omvang van de wetenschappelijke publicaties. Dat geldt eveneens voor
de mate waarin de verschillende kopstukken hebben bijgedragen aan onderzoek,
theorie en praktijk. De onderlinge verschillen zijn soms groot, soms klein, maar de
zienswijzen, inzichten en initiatieven zijn altijd van een dusdanige kwaliteit dat de be-
trokkenen in dit boek een plaats verdienen.

Het is niet de opzet van dit boek om tot een objectieve afweging te komen van de
verschillende theorieën en inzichten. Er is voor gekozen om de kopstukken zo com-
pleet mogelijk voor het voetlicht te brengen. Om dat te realiseren zijn bijna uitslui-
tend auteurs benaderd die de betrokkenen goed hebben gekend en van nabij hebben
meegemaakt.Vaak ging het om ‘leerlingen’ van het kopstuk.

Alle auteurs is gevraagd zoveel mogelijk een feitelijke beschrijving te geven. Dat
betrof behalve de loopbaan vooral de bijdragen aan de theorievorming, het onder-
zoek en de praktijk. Daarnaast is gevraagd melding te maken van opvallende activi-
teiten, initiatieven, markante uitspraken en belangrijke publicaties. Ten slotte is de
auteur ook ruimte gelaten om de betekenis van het kopstuk in te schatten voor de
ontwikkeling van de orthopedagogiek en in de titel van zijn bijdrage te kiezen voor
een typerend kenmerk van het betreffende kopstuk. Hoewel is gestreefd naar zo ob-
jectief mogelijke beschrijvingen is het moeilijk vermijdbaar dat hier en daar enige
kleuring optreedt. Het voorgaande neemt niet weg dat we in het slothoofdstuk in
evaluatieve zin zullen terugblikken op de bijdragen van de verschillende kopstukken.

Onder deze noemer brengen we de kopstukken samen die in Nederland vooral aan
de wieg hebben gestaan van de orthopedagogiek. In hun tijd was de orthopedago-
giek nog een af te bakenen en te veroveren terrein.
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Met wordt de galerij van kopstukken geopend. Hij is te beschouwen als één
van de belangrijkste ‘beginselpedagogen’ die vooral in de vooroorlogse periode veel
invloed heeft gehad op de hulpverlening aan het afwijkende kind. Hij liet zich inspi-
reren door een protestants-christelijke levensvisie.

Na eerst theologie te hebben gestudeerd was hij enkele jaren werkzaam als predi-
kant. Daarna studeerde hij psychologie en werd hij in 1926 tot hoogleraar pedago-
giek benoemd. Hij was daarmee de eerste hoogleraar pedagogiek aan de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam. Hoewel hij de term orthopedagogiek afwees en liever sprak
van pedologie, heeft hij wel degelijk veel studie gemaakt van het afwijkende kind en
hoe het te behandelen.

Waterink was behalve een theoreticus vooral een pragmaticus, die werkte volgens
het medisch model. Hij stelde observatie en diagnostiek centraal als voorwaarden voor
een effectieve behandeling. Gedurende zijn loopbaan gebruikte en ontwikkelde hij
eigen testmateriaal om de persoon van het kind te kunnen doorgronden. Hij stelde
daarbij de psychotechniek in dienst van het afwijkende kind om het beter te begrijpen.

Waterink was in 1931 de oprichter en directeur van het eerste Paedologisch Insti-
tuut in Amsterdam. In het PI, dat nauw was verbonden met de Vrije Universiteit,
werden kinderen opgenomen met uiteenlopende problemen. Zij werden er grondig
geobserveerd, gediagnosticeerd en behandeld. Naast zijn professionele werkzaamhe-
den was Waterink op veel terreinen actief als adviseur. Hij gold in zijn tijd als een
man met groot gezag.

stond aan de basis van het in 1949 opgezette Gemeentelijk Pedotherapeu-
tisch Instituut (GPI) te Amsterdam.Van hieruit kon hij zijn ideeën over een adequate
opvang van zorgleerlingen in het onderwijs vormgeven, zowel in de praktijk als in
onderzoek.

Twee jaar eerder was Van Houte benoemd tot bijzonder hoogleraar opvoedkunde
(1947) aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam (GU), thans de Universi-
teit van Amsterdam (UVA). In 1950 werd dat omgezet in een buitengewoon hoog-
leraarschap orthopedagogiek aan de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen.
Daarmee was hij de eerste hoogleraar orthopedagogiek in Nederland. Hij was ook de
man die de term orthopedagogiek invoerde en daarmee afstand nam van de toen
gangbare term ‘heilpedagogiek’.

Van Houte had in zijn eerdere functies als leraar en als hoofdinspecteur van het
buitengewoon onderwijs erg veel ervaring met uiteenlopende categorieën probleem-
kinderen. Dat was merkbaar in de wijze waarop hij kinderen benaderde. Hij stelde
voorop dat het opvoeden van zorgenkinderen vooral betekende: aanvaarden. Daarbij
hechtte hij veel belang aan een goede diagnostiek. Hij vond dat daarin de waarde van
de intelligentietest sterk werd overtrokken. Naar zijn mening diende er in het peda-
gogisch onderzoek meer plaats te komen voor een ‘verstehende’ benadering. Hij
pleitte verder voor het samenstellen van multidisciplinaire teams waarin psycholoog,
psychiater en orthopedagoog een plaats hadden.

Van Houte had veel oog voor de ontwikkeling van het Buitengewoon Onderwijs,
maar vroeg ook aandacht voor achterblijvers in het gewone onderwijs die niet naar
het BO werden verwezen. Deze kinderen waren niet gediend met ‘zittenblijven’ en de
klas nog eens overdoen. Er moest extra hulp voor hen komen. Van Houte bleek een
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krachtig bestuurder bij wie sprake was van een duidelijk maatschappelijk engage-
ment, zich manifesterend in talrijke initiatieven en beleidsactiviteiten.

– van huis uit psychiater en neuroloog – heeft slechts een korte periode als
hoogleraar orthopedagogiek gefungeerd. Hij werd op latere leeftijd in 1965 be-
noemd aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam en ging ruim vijf jaar later
alweer met emeritaat. In die korte periode heeft hij zich echter wel nadrukkelijk ge-
manifesteerd. Maar ook voor die tijd hield Grewel zich al nadrukkelijk bezig met
problematische jeugdigen, getuige zijn in 1947 verschenen publicatie Pedagogische
verwaarlozing en opvoedingsfouten.

Voor de aanduiding van de orthopedagogiek hanteerde Grewel een korte eenvou-
dige omschrijving: de wetenschap van de opvoeding van het afwijkende kind.Tot de
afwijkende kinderen rekende hij alle kinderen die op de een of andere manier uit de
toon vielen, lichamelijk, zintuiglijk, mentaal, motorisch of gedragsmatig. Om de pro-
blematiek goed te doorgronden en tot een adequate behandeling te komen, pleitte hij
voor een differentiaaldiagnose waarin naast een pedagogische diagnostiek ook soci-
aal en medisch onderzoek plaatsvond. In zijn werk beklemtoonde hij dat wat ‘psy-
chisch schijnt in feite neurologisch is’.

Grewel en ook zijn opvolger Zuithoff zien hier plaats voor een nieuw aanvullend
specialisme: de neuropedagogiek. Dat heeft er toe geleid dat in de jaren zeventig van
de vorige eeuw een bijzondere leerstoel voor dit vakgebied werd ingeruimd waarop
Ansink werd benoemd.

Grewel was erg kritisch. Hij stelde hoge eisen aan zichzelf en aan anderen (stu-
denten, collega’s en deskundigen). Van de orthopedagogiek als jonge wetenschap
verwachtte hij veel. Hij zag de orthopedagogoog als een alleskunner, dat wil zeggen
als iemand die van alle markten thuis is en niet alleen maar kennis heeft van opvoed-
kunde of psychologie of psychiatrie.

baarde in 1958 veel opzien met zijn proefschrift Op gespannen voet. Hij
pleit in deze fenomenologische studie voor een brede, pedagogisch gefundeerde aan-
pak van kinderen met leerproblemen. Na zijn benoeming in 1961 aan de Rijksuniver-
siteit van Utrecht tot bijzonder hoogleraar in de pedagogiek en didactiek van het ge-
handicapte kind, gaat Vliegenthart door met de professionalisering van het onderwijs
en aanverwante terreinen van de orthopedagogiek. Hij ziet het veld van de orthopeda-
gogiek breed. Dat klinkt ook door in zijn omschrijving van de orthopedagogiek als de
wetenschap die tot object heeft ‘de opvoeding van kinderen in wie door zeer verschil-
lende oorzaken blijvend of gedurende langere tijd zo ernstige belemmeringen in het
verloop van de opvoeding aanwezig zijn of te voorzien zijn, dat de in een cultuurge-
meenschap voor de grote massa van de jeugd gebruikelijke opvoedingsvormen niet
tot een voor die kinderen en/of de gemeenschap acceptabel resultaat voeren’.

Het anders-zijn en het mee-gaan-doen (titel van zijn inaugurele rede) vormt een
rode draad in het werk van Vliegenthart. Hij wijst er op dat orthopedagogen zich voor-
al dienen in te leven in de situatie van het gehandicapte kind en stelt dat dient te wor-
den bevorderd dat deze kinderen zoveel mogelijk mee doen op hun manier. Het meest
centrale criterium voor een adequate hulpverlening aan gehandicapte kinderen is hen
te helpen leren leven op een voor hen zo menswaardig en zelfstandig mogelijk niveau.
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Vliegenthart maakte zich sterk voor de ontwikkeling van het Buitengewoon On-
derwijs (BO), nu Speciaal Onderwijs (SO). Daarbij onderstreepte hij het belang van
een gedegen vakstudie voor leerkrachten werkzaam in deze sector. Hij vond het ook
noodzakelijk dat de scholen onderling ervaringen uitwisselden en van elkaar leerden.
Vliegenthart ontwikkelde voor de orthopedagogiek een duidelijk theoretisch kader.
Daarbij betoont hij zich een voorstander van één algemene orthopedagogiek en is hij
tegen de vorming van allerlei ‘deelorthopedagogieken’.

heeft zich een leven lang ingezet voor kinderen met problemen. Zij maakte
zich vooral sterk voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Het ging haar
om kinderen met vaak onzichtbare emotionele en opvoedingsproblemen die ten on-
rechte alleen op hun leerproblemen werden aangesproken. Zij stond aan de basis van
wat later de LOM-school (school voor kinderen met leer- en opvoedingsproblemen)
werd genoemd. In 1943 richtte zij het Psychologisch Pedagogisch Instituut Amsterdam
(PPIA) op, waar aanvankelijk ‘typische LOM-kinderen’ werden opgevangen en behan-
deld. Het instituut bestaat nog steeds, zij het bestemd voor andere probleemgroepen.

Bladergroen zag de oorzaak van leerproblemen vaak liggen in functiestoornissen.
Zij sprak van een partieel defect. Daarom legde zij veel nadruk op de senso-motori-
sche ontwikkeling en hechtte zij veel waarde aan het spel. Bewegen en spelen waren
voor haar centrale kenmerken van de behandeling.

In 1966 werd zij aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) benoemd tot hoogle-
raar in de opvoedkunde van het afwijkende kind. Zij was een voorstander van een
eclectische benadering van de problematiek van het kind. Kinderen zag zij in hun to-
taliteit. Kinderen dienden de ruimte en de tijd te krijgen om zich te ontwikkelen en
moesten beslist niet worden gezien als volwassenen in zakformaat.

Bladergroen werkte veel samen met vertegenwoordigers van andere disciplines en
waarschuwde er voor dat de orthopedagogiek zich niet te veel zou afzetten tegen an-
dere deeldisciplines. Ook de maatschappelijke ontwikkelingen lieten haar niet onbe-
roerd. Zo wees zij vaak op verschijnselen in de samenleving die zij voor de ontplooi-
ing van kinderen als een bedreiging zag, zoals te weinig speelruimte en te veel
peuterzalen en crèches.

heeft van 1964 tot 1981 als hoogleraar pedagogiek gewerkt aan de Rijks-
universiteit Groningen. Hij heeft niet alleen in die periode veel gepubliceerd, ook
vóór die tijd liet hij al veel van zich horen.

Hoewel Van Gelder vaak vooral wordt geassocieerd met het terrein van het onder-
wijs, hield hij zich ook nadrukkelijk bezig met de orthopedagogiek. Als centraal
grondbegrip van de orthopedagogiek ziet hij de opvoedbaarheid. Orthopedagogiek
is geen toepassing van kennis uit gebieden als kinderpsychiatrie, kinderpsychologie
en andere nevengebieden, maar het opvoedkundig handelen ten behoeve van het in
zijn opvoedbaarheid beperkte kind. Vliegenthart sprak hier liever van in hun opvoe-
ding belemmerde kinderen.

Van Gelder maakt zich sterk voor een eigen pedagogische diagnostiek: wat is de
pedagogische situatie van het kind, hoe is die tot stand gekomen, wat wil je bereiken,
waarom wil je dat bereiken, wat kun je bereiken en is het haalbare bereikt? Wie zich
de vraag stelt: hoe moet ik verder met dit in zijn opvoedbaarheid beperkte kind, moet


