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- Huishouden 

- Meer dan één generatie 

- Zorgafhankelijkheid tussen generaties 

- Minstens één ouder en één kind 

- Solidair 

- Niet vrijblijvend 

 
→ één vd betere definities 

→ ‘minstens één ouder en één kind’ = MINDER GOED 

→ gezin = dynamisch  vb. scheiding + nieuwe familie 

 vb. dood kind 

Levine (1990) 

- Meer dan ‘het kerngezin’ 

- Solidariteitsrelaties tussen individuen 

- Niet noodzakelijk ouder en kind 

Wetenschappelijk onderzoek 
- Samenlevingsvorm enkele mensen 

- Contextbepaald 

 
 
In demografisch onderzoek = ‘huishouden’ 
 

- Iemand die alleen leeft, of uit twee of meer personen 

- Eenzelfde woning 

- Samenleven 

- Particulier huishouden 

o één of meer personen die alleen of samen in een woonruimte wonen, niet bedrijfsmatig 

- Collectief huishouden 

o Meerdere mensen in 1 woning 

▪ Rusthuis, verzorgingstehuis 

▪ Weeshuis 

▪ Studentenkoten 

 
 



Rijksregister: officiële databronnen → niet altijd juist!!! 

→ het dynamische kenmerk wordt niet in rekening gebracht 

 vb. scheiding → 2 huizen 

 
CONCLUSIE:  1 definitie voor een gezin is niet makkelijk door maatschappelijke veranderingen! 
 

- Loskoppeling partnerschap en huwelijk 

- Loskoppeling partnerschap en ouderschap 

- Bloedband ouder en kind niet noodzakelijk 

- Diversiteit in gezinnen: verandering grootte en samenstelling 

o  éénoudergezinnen 

o  kleinere gezinnen 

▪ Vergrijzing  

▪ Scheiding 

▪ Toename hotel mama 

Sterft het kerngezin uit?  
 
‘Wie behoort tot uw gezin?’ 

- 96% = Rijksregister 

o Eventuele mismatch door gewijzigde toestand vb. net gehuwd 

- 1/10 gezinnen vermeldt één of meer gezinsleden die wettelijk elder verblijven 

o vb. kind op kot 

o vb. mensen met kinderwens 

- Kerngezin = IDEAAL!! 

o “Ik had liever een normaal gezin” 

 
Van gezin naar samenlevingsvorm 
 
 = Verband waar mensen met elkaar samenleven en voor buitenwereld zodanig herkenbaar 
 

- Kerngezin 

- Grootfamilie (‘extended family’) 

o Meerdere generaties wonen samen 

▪ vb. oma en opa met zoon en vrouw van zoon, en hun 3 kinderen 

- Gemodificeerd uitgebreid gezin 

o Gezin leeft verder van elkaar met frequente contacten, vooral via communicatiemiddelen 

- Eenoudergezin 

- Ongehuwd samenwonenden 



- LAT-relatie 

o Living Apart Together = zijn een koppel maar wonen bewust niet samen 

- Nieuw-samengesteld gezin (‘blended family’) 

- Holebigezin 

- … 

 
Soorten ouders 
 

- Biologische ouder 

- Wettige ouder 

- Pleegouder 

- Adoptieouder 

- Stiefouder – plusouder  

- Draagmoeder 

- Vikingvader = donor uit Noorderlanden vb. Noorwegen 

- Donor-plus-vader 

- … 

 

De gezinspedagogiek in relatie tot de algemene pedagogiek 
 
Gezinspedagogiek :  Studie van opvoeding in gezinssituatie 

Opvoeding :   Creëren v relationele en materiële omgeving door opvoeders met oog op het 

   welzijn en het volwassen worden vd opvoedeling 

- Ouder-kind relatie in interactie: beide elkaar opvoeden (=wederkerigheid) 

- Opvoedingsvraag en –aanbod 

- Parenting 

- Socialiseren: kinderen opvoeden tot leden vd samenleving 

o Waarden en normen leren 

o Leren verdedigen en overleven id samenleving 

- Zelfstandig volwassen laten worden 

 
Relatie tot algemene pedagogiek  
 
Praxis 
 

1. Evaring dat de mens zelf aan het bestaan vorm en zin moet geven (vanuit een existentiële nood) 

2. Deze vorm- en zingeving is steeds een relationeel gebeuren 

3. De zingeving die een antwoord is op deze existentiële nood is nooit definitief 



 
Toegepast op opvoeding 
 

- De mens moet opgevoed worden, ingeleid worden in een wereld van betekenissen 

- zodanig dat hij/zij zelf tot een zingeving kan komen, waardoor hij/zij het eigen handelen kan 

verantwoorden voor zichzelf en ten opzichte van anderen 

 
Praxis vd opvoeding in algemeen pedagogische principes 
 

1. Het kind is opvoedbaar 

2. Het kind moet opgevoed worden tot persoonlijke vrijheid en verantwoordelijke zelfbepaling in 

solidariteit 

3. Opvoeder moet betekenissen omzetten in persoonlijk authentiek aanbod 

4. Pedagogisch aanbod moet beroep doen op de menswaardigheid van het kind 

 
Gezinspedagogiek als wetenschap 
 

Als gedragswetenschap 

- Ontwikkeling binnen sociale context 

o Proximale omgeving: dichtbij het individu 

o Distale omgeving: beetje verder vb. maatschappij 

- Wederkerigheid vd opvoeding 

o Kind-ouder 

- Beschrijving processen, interacties… 

- Antecedenten (voor) en consequenten (na) 

Als wijsgerige reflectie 

over ouder-kind relatie 

- Niet opgelegd 

- Belang vh kind en verantwoordelijkheid vd ouders 

Andere 

wetenschappelijke 

disciplines 

- Gezinssociologie 

- Economie 

- Antropologie 

- Ontwikkelingspsychologie 

 

Gezinspedagogiek 
 
Definitie van opvoeding 
 
“Een relatie tussen ouders en kinderen” 
 
 
 
 
 



- Opvoeding  unidirctioneel gebeuren, maar als interactioneel proces! 

- Ouders en kinderen beïnvloeden elkaar voortdurend, er zijn constant interacties 

o Korte duur interacties 

o Lange duur interacties 

- GEEN éénrichtingsproces waarbij ouders invloed uitoefenen op kinderen 

 
Vandemeulebroecke:  

“Opvoeding is een vorm v interactie waarin de betekenisoriëntatie van het handelen geconstrueerd 

wordt door het samenspel v beide betrokkenen” 

 
 
Opgaven van de gezinspedagogiek 
 

Opgave 1 

Empirisch onderzoek 

- Experimenteel onderzoek 

- Hypothese toetsend 

- Beschrijfbaar 

Opgave 2 

Conceptueel onderzoek 

- Grafische voorstelling v oorzaak-gevolg relatie 

- Toetsend onderzoek 

Opgave 3 
Handelsgericht onderzoek 

- Praktijkgerichte vragen 

 
De componenten van opvoeding 
 

 
 

Handelingsgerichte component Het gedrag dat opvoeder en opvoedeling tegenover elkaar stellen 

Betekenis component 

Verschillende theoretische invalshoeken:  

Het affectieve aspect 

   = het gevoelsmatige aspect 

 



Het cognitieve aspect 

   = het kennen en weten 

Het conatieve aspect 

   = ‘strevend’ = motieven en doelen 

 

→ kunnen alle 3 worden doorgetrokken naar het domein vd 

betekenis 

→ zeer nauwe wisselwerking tsn drie aspecten binnen 

betekeniscomponent onderling en met de handelingscomponent vd 

opvoedingsrelatie 

 
Dubbele pijl:  de reciprociteit  
 
→ opvoeding begint vóór de geboorte vh kind, zelfs vóór de conceptie, bij het verlangen vd ouders naar 

een kind 

- Verwachtingen (cognitief) 

- Gevoelens (affectief) 

- Intenties (conatief) 

 
Handelsgerichte component v opvoeding, verder uitgewerkt 
 

Opvoedingsgedragingen 

Concrete, observeerbare acties v ouders om het gedrag v hun kind te 

reguleren of te ondersteunen (‘parenting practices’ of 

opvoedingspraktijken’ 

Vb. een complimentje geven, uitleggen wat er van een kind verwacht wordt, een kind 

slaan, huiswerk nakijken… 

Opvoedingsdimensies 

Construct dat meerdere, gelijkaardige opvoedingsgedragingen omvat. 

Op basis v hun opvoedingsgewoonten worden ouders gestiueerd op 

een continuüm (vb. nooit → altijd) 

Vb. warmte (warme situaties), controle (in goede baan leiden), instructie (helpen), 

verzorging… 

 

Gedragscontrole 

Opvoedingsgedragingen v ouders (opvoeders) om het gedrag v 

kinderen te reguleren  

Vb. straffen, belonen, supervisie, regels stellen 

   → zowel positief als negatief 

 

 



Psychologische controle 

Opvoedingsgedragingen v ouders (opvoeders) die de 

psychologischeen emotionele ontwikkeling v kinderen onder druk 

zetten  

Vb. autonomie inperken, kritiek geven, schuldindicatie 

   → enkel negatief! 

Autonomie-ondersteuning 

Aanmoedigen v initiatief en vrijwillig functioneren v kinderen 

Warmte 

Affectieve kwaliteit v de ouder-kind relatie 

Vb. aanvaarding, ondersteuning, betrokkenheid 

Responsiviteit 

Gepast reageren vd opvoeder op gedrag en emoties v kinderen 

- Sensitiviteit 

Ondersteuning of warmte: unidimensioneel construct 

- Sterke statistische samenhang tsn postieve 

opvoedingsgedragingen 

Controle: meerdere vormen 

  “Restrictieve VS sturende (= je past je aan) controle” :  Baumrind 

  “Psychologische VS gedragscontrole” : Barber 

Opvoedingsstijlen 

Definities:  

1. Emotionele context waarin meer specifieke ouderlijke 

gedragingen betekenis krijgen 

2. Een specifieke configuratie v afzonderlijke dimensies of 

aspecten in de opvoeding 

Vb. typologie v Baumrind en Maccoby & Martin 

Diana Baumrind 

- Opvoedingsdimensies: restricictieve en sturende controle 

- Opvoedingsstijlen: autoritair (belang v kind primeren), 

autoratieve en permissieve ouder 

Maccoby & Martin 

   “Elke ouder = 1 label” 

- Opvoedingsdimensies: responsiviteit en controle → beste 

welzijn voor kinderen 

- Opvoedingsstijlen: autoritaire (belang v kind primeren), 

autoritatieve, permissieve en onverschillige ouder 



 
 

 
Nadelen 
 

Werken met opvoedingsdimensies Werken met opvoedingsstijlen 

- Unidimensionaliteit VS 

multidimensionaliteit? 

- Bipolair VS niet-bipolair 

o Heeft elke dimensie een tegenpool 

(bipolair) of gaat het eerder om een 

continuüm (niet-bipolair) 

- Definitie 1 is handelingscomponent 

verweven met betekeniscomponent 

waardoor opvoedingsstijl als concept TE 

omvattend wordt 

o Vaak attitudes en intenties 

inbegrepen 

o Cognitieve aspecten zijn te veel 

verwerken met gedrag 

- Categoriale indeling leidt tot verlies aan 

informatie 

 
Voordeel werken met opvoedingsgedrag of dimensies 
 

- Concreet, dus werkbare component in diagnostiek of behandeling 
 
Betekeniscomponent van opvoeding, verder uitgewerkt 
 

- Subjectieve beleving ve ouder (opvoeder): ijsbergmodel 

- Verschilllende aspecten in nauwe wisselwerking: 

o Affectief: gevoelens, emoties 

▪ Hoe voelt men zich bij het opvoeden? 

o Cognitief: voorstellingen, verwachtingen, attitudes, waarden, kennis over opvoeden 

o Conatief: doelen die nagestreefd worden 

▪ Waarom-vragen om opvoedingspraktijken te verklaren 

 
+ OEFENING ROND KENNISCLIP!!!! 
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