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I. Reckahnse beschouwingen over de ethiek
van pedagogische relaties
Goede pedagogische relaties vormen een fundament voor succesvol leven, leren en een
geslaagde democratische socialisatie. Daarom moet het wederzijds respecteren van de
waardigheid van alle leden van scholen en instellingen met deze ethische richtlijnen worden
versterkt. De richtlijnen moeten aanzetten tot reflectie en worden gebruikt als richtsnoer
voor duurzame professionele ontwikkelingen op relationeel niveau. Ze werden gedurende
vijf jaar uitgewerkt in Reckahn, een plek met een rijke onderwijsgeschiedenis, en richten
zich aan leraren en pedagogische deskundigen, alsook aan verantwoordelijke volwassenen
in alle domeinen van het onderwijs.

De tien richtlijnen
Wat ethisch verantwoord is
1. 	Kinderen en jongeren worden waarderend
aangesproken en behandeld.
2. 	Leraren en pedagogische deskundigen luisteren naar
kinderen en jongeren.
3. 	Bij feedback over leren wordt het gerealiseerde benoemd. Op deze basis worden nieuwe leerstappen
en nuttige ondersteuning besproken.
4. 	Bij feedback over gedrag worden gedragingen benoemd
die al succesvol zijn. Er worden stappen voor een
goede verdere ontwikkeling afgesproken. Het feit dat
iedereen op een duurzame basis deel uitmaakt van de
gemeenschap wordt versterkt.
5. 	Leraars en pedagogische deskundigen hebben aandacht
voor de interesses, vreugde, behoeftes, noden, het
lijden en verdriet van kinderen en jongeren. Ze houden
rekening met hun belangen en de subjectieve bedoeling
van hun gedrag.

Wat ethisch ontoelaatbaar is
7. 	Het is niet toelaatbaar dat leraren en pedagogische
deskundigen kinderen en jongeren respectloos,
vernederend of onhoffelijk behandelen of hen
discrimineren of kwetsen.
8. 	Het is niet toelaatbaar dat leraren en pedagogische
deskundigen ontmoedigende opmerkingen geven over
creaties en prestaties van kinderen en jongeren.
9. 	Het is niet toelaatbaar dat leraren en pedagogische
deskundigen kinderen en jongeren naar aanleiding van
hun gedrag kleineren, overweldigen of uitsluiten.
10. Het is niet toelaatbaar dat leraren en pedagogische
deskundigen het negeren wanneer kinderen en jongeren
elkaar verbaal, fysiek of via media kwetsen.

6. 	Kinderen en jongeren wordt bijgebracht om zichzelf en
anderen te respecteren.

Mogelijke maatregelen om pedagogische ethiek te versterken
1. Op de mensenrechten georiënteerde school- of
instellingsreglementen worden overeengekomen.
Ze omvatten democratische handelwijzen bij het
aanpakken van conflicten tussen alle betrokkenen.
2. P
 ersonen in leidinggevende posities eisen respectvolle
pedagogische relaties en worden hierbij ondersteund
door de inspectie van de instelling of school.
3. V
 oor kinderen, jongeren en ouders worden interne en
externe aanspreekpunten aangesteld, tot wie ze zich
kunnen richten als leraren en pedagogische
deskundigen zich misdragen.
4. C
 ollega’s en teams werken aan de kwaliteit inzake
kinderrechten van hun pedagogische relaties. Daartoe
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worden in het wekelijkse tijdschema regelmatige
vaste vergaderingen ingepland. Ze worden gebruikt als
momenten voor zelfreflectie en er wordt ook feedback
gegeven door collega’s. Leraars en pedagogische
deskundigen laten zich indien nodig ook adviseren.
Alle medewerkers van de school of instelling zorgen
ervoor dat er bij professioneel wangedrag tussenbeide
wordt gekomen om de situatie te verbeteren.
5. Op alle niveaus binnen het onderwijssysteem worden
strategieën ontwikkeld om ethisch verantwoord
pedagogisch handelen te ondersteunen. Administraties,
verantwoordelijke instanties, organisaties, verenigingen,
stichtingen en de politiek eisen in dit verband preventie,
interventie, onderzoek, opleiding, bijscholing, advies,
mogelijkheden om klachten in te dienen en juridische
verduidelijking, alsook het ter beschikking stellen van
middelen.

Waarom zijn beschouwingen over de ethiek van
pedagogische relaties nodig?
Volgens het Verdrag inzake de rechten van het
kind en de wetgeving zijn psychische kwetsuren
ontoelaatbaar:
deze richtlijnen voor een pedagogisch engagement komen
met bijzondere inachtneming van psychische kwetsuren
op voor de internationaal geldende kinderrechten en voor
het verbod op geweld tijdens de opvoeding, dat in nationale
democratische grondwetten en wetten is verankerd. Ze
richten zich tegelijkertijd tegen alle vormen van geweld
en betrekken het werk tegen lichamelijk en seksueel geweld,
geweld waarvan kinderen en jongeren getuige zijn en
verwaarlozing erbij. De Reckahnse beschouwingen
betreffen alle kinderen en jongeren in verschillende
levensomstandigheden en dragen bij tot onderwijs inzake
mensenrechten, antidiscriminatie, participatie en inclusie
op het relationele niveau van het professionele handelen,
dat ononderbroken plaatsvindt.
Psychische kwetsuren komen te vaak voor en er
wordt te weinig aandacht aan geschonken:
veel leraren en pedagogische deskundigen realiseren elke
dag genoeg goede pedagogische relaties. Ze tonen aan dat
het in het onderwijssysteem mogelijk is om leerlingen
respectvol aan te spreken. Maar tegelijk worden kinderen
en jongeren in alle ontwikkelingsniveaus gekwetst door
volwassenen dievoor hen instaan en hen onderwijzen.
Gemiddeld zijn vermoedelijk meer dan 5% van alle
pedagogische interacties als zeer kwetsend te classificeren
en 20% als enigszins kwetsend. Psychische kwetsuren zijn
de vorm van geweld waar kinderen en jongeren het vaakst
mee te maken krijgen. De Reckahnse beschouwingen
vestigen de aandacht op psychische kwetsuren om bij te
dragen tot betere pedagogische relaties.

“De eerste begroeting van
kinderen is cruciaal. Deze
moet uiterst vriendelijk en
liefdevol zijn, zodat ze vertrouwen kunnen schenken.”

Leraars en pedagogische deskundigen, alsook
kinderen en jongeren hebben goede pedagogische
relaties nodig opdat leven, leren en democratische
socialisatie succesvol kunnen zijn:
waardering draagt ertoe bij dat kinderen kunnen genieten
van hun rechten en van een gelukkig, volwaardig leven.
Psychische kwetsuren beschadigen de emotionele, sociale
en cognitieve ontwikkeling van alle kinderen. De erkenning
van de rechten, de waardigheid en de behoeften van
kinderen bevordert de ontwikkeling van de persoonlijkheid,
alsook het respecteren van de mensenrechten,
onderwijs, deelname, zelfdiscipline en het opnemen van
verantwoordelijkheid. Het ervaren van verbondenheid
tijdens de kindertijd en jeugd is bevorderlijk voor
geweldpreventie en kan op groepen toegespitste
vijandigheid voorkomen. Voor scholen waar kinderen de
hele dag kunnen blijven is het onderhouden van goede
pedagogische relaties erg belangrijk. Hierbij zijn
kinderen en jongeren met traumatiserende en risicovolle
levenservaringen vooral aangewezen op stabiele,
ondersteunende relaties met hun pedagogen. Het is
noodzakelijk om opvoedingsmethoden die manipuleren,
uitsluiten en etiketten opplakken kritisch te bekijken.
Vaak beloven deze methoden succes op korte termijn en
zoeken ze de oorzaak voor storingen enkel bij kinderen
en jongeren. Het aandeel van volwassenen hierin wordt
verwaarloosd.
De Reckahnse beschouwingen kunnen worden
gebruikt om de ethiek van pedagogische relaties
grondig te bespreken in teams en groepen leraren,
alsook op andere actieniveaus:
Er moet gereflecteerd worden over pedagogische relaties
omdat ze uniek, onvoorspelbaar en tegenstrijdig zijn. De
Reckahnse beschouwingen formuleren richtinggevende,
op de mensenrechten gebaseerde grondslagen. Ze moeten
helpen om pedagogische situaties collegiaal te overdenken
en af te stemmen op de kinderrechten. Ter ondersteuning
van pedagogische deskundigen en leraren stimuleren de
Reckahnse beschouwingen initiatieven op alle actieniveaus
van het onderwijssysteem, alsook internationale
samenwerking.

(Carl Friedrich Riemann, 1798)
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II. Informatie over de Reckahnse beschouwingen
over de ethiek van pedagogische relaties
1. Inleiding
Doelstellingen
De Reckahnse beschouwingen over de ethiek van pedagogische relaties richten zich tot pedagogen in alle
ontwikkelingsniveaus, alle onderwijsinstellingen en alle
pedagogische beroepen, richtingen en opvattingen. Ze
zijn geschikt om een consensus te bereiken, omdat een
respectvolle pegagogische houding zowel jongeren als
volwassenen ten goede komt en als voorbeeld werkt. Met
deze richtlijnen wordt het dagelijkse werk van leraren en
pedagogische deskundigen erkend en wordt gevraagd dat
zij worden ondersteund door deskundigen op alle niveaus
van de onderwijssystemen.
Bij dit internationale initiatief zijn Duitstalige personen
en instituten betrokken. Er wordt gestreefd naar een verdere uitbreiding op Europees en internationaal vlak.
De Reckahnse beschouwingen over de ethiek van pedagogische relaties hebben als doel om de menswaardige vormgeving van pedagogische relaties te bevorderen. De kern van de Reckahnse beschouwingen zijn 10
richtlijnen van engagement, die ethische richtsnoeren
formuleren voor de dagelijkse gang van zaken in schoolse,
vroeg- en voorschoolse en sociaalpedagogische contexten.
In het spectrum van internationale op de kinderrechten
gebaseerde verklaringen over beroepsethiek wordt hiermee – zover wij weten – voor de eerste keer een specifiek
handvest vastgesteld, dat in het bijzonder de nadruk legt
op waarderend en kwetsend pedagogisch handelen met
zijn dagelijkse impact op de psychische ervaringen van
kinderen en jongeren. De Reckahnse beschouwingen
focussen op de persoonlijke dimensie van professioneel
handelen en houden bovendien ook rekening met de invloed van structurele omstandigheden op persoonlijke en
intersubjectieve processen.
In tijden waarin vroeg en voltijds institutioneel onderwijs toenemen, worden professionele contactpersonen
existentieel steeds belangrijker voor kinderen, die een
aanzienlijk deel van hun tijd doorbrengen in onderwijsinstellingen. Leraren en pedagogische deskundigen dragen
de verantwoordelijkheid voor de optimale ontwikkeling
van kinderen en jongeren (Arendt 1958; Wapler 2015). Het
ethische engagement van
De Reckahnse beschouwingen steunen op uitvoerig empirisch onderzoek, dat aantoont dat ethisch gefundeerd
respectvol handelen in het onderwijssysteem mogelijk
en gebruikelijk is. Uit onderzoek blijkt echter ook dat

6

psychisch kwetsend pedagogisch handelen voorkomt en
dat er vaak niet wordt tegen opgetreden. De Reckahnse
beschouwingen moeten wijzen op het gevaar van het gedogen van pedagogisch wangedrag op relationeel niveau
en doeltreffende interventies voorstellen die voor alle
betrokkenen zinvol zijn.
Het doel van de Reckahnse beschouwingen bestaat erin
om waarderende handelwijzen in schoolse en buitenschoolse pedagogische werkgebieden te versterken en
kwetsende handelwijzen te verminderen. Het accent ligt
op het alledaagse relationele niveau. Tegelijk richten
ze zich tegen alle vormen van geweld en betrekken ze
het werk tegen lichamelijk en seksueel geweld,geweld
waarvan kinderen en jongeren getuige zijn of verwaarlozing erbij. Ze betreffen alle kinderen en jongeren in hun
verschillende levensomstandigheden en dragen bij tot onderwijs, antidiscriminatie, participatie en inclusie op het
relationele niveau en hiermee ook tot een cultuur waarin
de mensenrechten worden nageleefd.
De eerste verklaring van de Reckahnse beschouwingen,
‘Kinderen en jongeren worden waarderend aangesproken
en behandeld’, vormt de pedagogische basisregel voor
het omgaan met alle kinderen en jongeren in alle institutionele structuren. Hierbij gaat het tegelijk om een
pedagogische basisregel voor het werken met heterogene
groepen en klassen. Want deze regel moet alle kinderen en
jongeren ten goede komen, met hun verschillende sociale,
economische, culturele, religieuze, geslachtelijke, versterkende of beperkende leefwereldervaringen.
Alle uitspraken van de Reckahnse beschouwingen
steunen op dit eerste basisprincipe en zijn onderling aan
elkaar gerelateerd. De 10 richtlijnen zijn voortgevloeid uit
observaties van de pedagogische dagelijkse praktijk en
gaan over de versterking van vormen van waardering, die
op school en in het kinderdagverblijf te vinden zijn en zijn
verankerd in een collectief gedeeld, mensenrechtelijk-democratisch begrip van pedagogische waardering. De
uitspraken van het eerste deel onder de titel‘Wat ethisch
verantwoord is’ werden afgeleid van in de praktijk toegepaste succesvolle pedagogische handelwijzen. De uitspraken van het tweede deel ‘Wat ethisch ontoelaatbaar is’ zijn
reacties op in de praktijk toegepaste problematische pedagogische handelwijzen. Ook de voorstellen voor ‘Mogelijke
maatregelen om pedagogische ethiek te versterken’ zijn
suggesties die allemaal in de praktijk werden gevonden.

Friedrich Eberhard von Rochow
1734–1805

Christiane Louise von Rochow
1734–1806

Filantropische voorbeeldschool in Reckahn van 1773, nu
een schoolmuseum

Ontstaan van het initiatief en historische context
(afgekort: Rochow Akademie). Uit deze groep deskundiVoor deze richtlijnen van een ethiek van pedagogische
gen zijn talrijke publicaties over het thema voortgevloeid
relaties werd de titel ‘Reckahnse beschouwingen’ gekozen (zie Prengel/Schmitt 2016). Een internationale conferentie
om redenen die te maken hebben met hun ontstaans‘Kinderrechte in pädagogischen Beziehungen’ (kindergeschiedenis en doelstelling. De stellingname zelf is
rechten in pedagogische relaties) vond in 2013 plaats aan
ontstaan tijdens een reflectief proces in verschillende
de Universität Potsdam en vond zeer grote weerklank
fasen en geeft impulsen voor professionele beschouwin(Prengel/Winklhofer 2014).
gen. Pedagogisch handelen gebeurt altijd in onvoorspelbare, onzekere en tegenstrijdige situaties (Shulman 2002). Reckahn – de Rochows
Omdat altijd een onbegrensde hoeveelheid concrete
De vergaderlocatie van de werkgroep onderwijs inzake
pedagogische handelingen mogelijk zijn, zijn beschoude mensenrechten, het dorp Reckahn in de buurt van
wingen in multiprofessionele teams en groepen leraren
Brandenburg/Havel, is van essentieel belang voor het culin scholen en kinderdagverblijven noodzakelijk om na te
turele erfgoed (Assmann 2006). Op deze plaats dragen de
denken over passend professioneel handelen. Hiervoor
Reckahnse musea op basis van een 250 jaar lange verlichte
is een fundament van ethisch bindende principes nodig.
traditie bij tot de versterking van kinderrechten in pedaTegelijk kunnen ethische gedragscodes, zoals deze Recgogische relaties (Krappmann e.a. 2013). Reckahn herbergt
kahnse beschouwingen, altijd maar een met het oog op
een historisch architectonisch harmonisch geconstrude toekomst begrensde en voorlopig geldende stand van
eerd dorpsgedeelte, waartoe de origineel bewaarde eerste
inzichten weergeven, in die zin dat ze een tussenbalans
filantropische voorbeeldschool behoort. Deze werd gezijn. Ze moeten zelf in de loop der tijd steeds opnieuw
bouwd door Friedrich Eberhard von Rochow (1734–1805) en
worden heroverwogen en vernieuwd (Wapler 2016).
Christiane Louise von Rochow (1734–1808) en werd in 1773
in gebruik genomen. In deze school werden alle leerlingen
De Reckahnse beschouwingen steunen op een vijfjarige
van het dorp in de geest van de verlichting onderwezen.
interdisciplinaire en internationale studie van de ethiek
Het daar gegeven mensvriendelijke onderwijs was al bijna
van pedagogische relaties, waarbij deskundigen uit de
250 jaar geleden gekant tegen stokslagen en discriminatie
praktijk, directies, administratie, wetenschap, onderop basis van stand, religie of ras. Kinderen werden vanaf
wijsbeleid en stichtingen waren betrokken. De samenhet begin van de school gerespecteerd als verstandige
werking werd vanaf 2011 gerealiseerd tijdens jaarlijkse
personen (Schmitt 2007, p. 171 e.v.; Tenorth 2011).
conferenties voor deskundigen van de werkgroep onderwijs inzake mensenrechten (Arbeitskreis Mensenrechts“De eerste begroeting van kinderen is cruciaal. Deze moet
bildung) in de Reckahnse instelling Rochow-Museum
uiterst vriendelijk en liefdevol zijn, zodat ze vertrouwen
und Akademie für bildungsgeschichtliche und zeitdikunnen schenken” – met deze woorden vatte een pedagoagnostische Forschung e. V. aan de Universität Potsdam
gisch ooggetuige zijn in de voorbeeldschool verworven

Oprichtingsconferentie van de
werkgroep onderwijs inzake
mensenrechten in het
Rochowmuseum van Reckahn
in 2011
(Foto: Reckahnse musea)
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inzichten over de pedagogische relatie samen. Hij had
het onderwijs daar gedurende een half jaar bezocht en
schriftelijk gedocumenteerd (Riemann 1798). Ook in de
oprichtingsgeschiedenis van de kleuterschool speelt een
kindvriendelijke houding een centrale rol (Aden-Grossmann 2011; König 2007; Baader 2002; Baader e.a. 2014;
Rabe-Kleberg 2010).

Materialen voor de presentatie van de Reckahnse
beschouwingen
De Reckahnse beschouwingen worden in de vorm van
verschillende materialen en media gepresenteerd,
waaronder:
• een affiche
(de 10 ethische richtlijnen en informatieve tips)
• een flyer
(de 10 ethische richtlijnen en informatieve tips)
• een miniflyer (de 10 ethische richtlijnen voor de
handtas, broekzak of vestzak)
• een brochure
(deze tekst met fundamentele informatie)
• elektronische publicaties
(affiche, flyer, brochure, filmpjes, lijst van
ondertekenaars en verschillende andere teksten).
Daarnaast zullen andere toegankelijke varianten worden
aangeboden, waaronder:
• een variant van de Reckahnse beschouwingen voor
kinderen en jongeren
• een variant van de Reckahnse beschouwingen in
gemakkelijke taal
• vertalingen van de Reckahnse beschouwingen
De richtlijnen van de Reckahnse beschouwingen worden
in de vorm van een affiche en een flyer gepresenteerd en
zeer bondig gemotiveerd. Uitgebreidere informatie over
de richtlijnen wordt gegeven in deze brochure: wetenschappelijke en op de kinderrechten gebaseerde redenen
worden toegelicht. De stappen tot de realisatie op
verschillende actieniveaus worden voorgesteld.
Daartoe behoren ook voorstellen voor onderzoek, studie
enopleiding. Er wordt ook geïnformeerd over
internationale verbanden met gelijkaardige initiatieven.

2. Grondslagen inzake kinderrechten
De Reckahnse beschouwingen over de ethiek van pedagogische relaties steunen op wettelijke gronden en ze sluiten
aan op alledaagse ervaringen.
Of de relatie met een leraar of opvoeder als ondersteunend
of als kwetsend wordt ervaren, drukt een stempel op de
persoonlijke ervaringen in onderwijsinstellingen. Dit
inzicht werd eeuwenlang in autobiografische teksten in
herinnering gebracht en in literatuur en beeldende kunst
uitgedrukt (Scheibe 1967; Rutschky 1983; Schiffer / Winkeler 1998). Het is nog steeds een actueel onderwerp van
vertrouwelijke en professionele gesprekken. Al lange tijd
propageren particuliere personen, onderwijsinstellingen,
verantwoordelijke instanties en verenigingen om zich te
richten naar het ideaalbeeld van een cultuur van waardering (bijvoorbeeld Singer 1998; Miller 2011; Hafeneger 2013;
Ittel/Raufelder 2008; Herrmann 2001). In de historische
ontwikkeling voerden de pijnlijke en destructieve ervaringen van kinderen, waartoe ook psychische kwetsuren
behoren, uiteindelijk tot het ontstaan van het Verdrag
inzake de rechten van het kind (Kerber-Ganse 2009). Ze
worden ook weerspiegeld in wettelijke uitspraken en verklaringen (vgl. bijvoorbeeld Kinderkommission 2016).
Kinderen zijn dragers van rechten en hebben als zodanig
recht op een waardige en respectvolle behandeling.
Juridisch verklaren het internationale Verdrag inzake de
rechten van het kind en vele nationale en federale verordeningen dat het ontoelaatbaar is om kinderen psychisch
te kwetsen. In het Verdrag inzake de rechten van het kind
staat (Verenigde Naties 1989, artikel 3 (1)):
“Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze
worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor
maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen
van het kind¹ de eerste overweging.”
Nationale wetten in democratische maatschappijen
verbieden in verschillende formuleringen geweld tegen
kinderen. Zo staat bijvoorbeeld in de herziene versie van
de wet over het verbod op gebruik van geweld in de opvoeding (BGB 2002, § 1631 (2)), die in de Duitse Bondsdag werd
aangenomen:
“Kinderen hebben recht op een geweldloze opvoeding. Lichamelijke straffen, psychische letsels en andere onterende maatregelen
zijn ontoelaatbaar.”1

Het toebrengen van psychische letsels in de
vorm van alledaags verbaal geweld in pedago-

De Reckahnse beschouwingen kanten zich in overeenstemming met deze juridische verordeningen tegen alle
vormen van geweld.

gische instellingen is tot nu toe nauwelijks een
onderwerp van publieke debatten geweest.
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1 In het Engelstalige origineel staat “best interest of the child” (Zermatten
2007).

Foto: Gisela Lau
Het bijzondere accent van de Reckahnse beschouwingen
ligt op de versterking van persoonlijke waardering en de
vermindering van psychische letsels die worden toegebracht in dagdagelijkse interacties, vooral door woorden
en gebaren, omdat er aan deze meest voorkomende vorm
van geweld nog altijd weinig aandacht wordt geschonken.
Lichamelijk en seksueel geweld in onderwijsinstellingen kregen de aandacht van het publiek, wat leidde tot
doelgerichte tegenmaatregelen en eenduidige verboden
en strafbaarstelling (KMK 2013; Scheibe 1967). Vormen
van het toebrengen van psychische letsels in de vorm van
alledaags verbaal geweld (Herrmann e.a. 2007; Schubarth/
Ulbricht 2012; Schubarth/Winter 2012) in pedagogische
instellingen zijn tot nu toe nauwelijks een onderwerp van
publieke debatten geweest.
Hoewel de Reckahnse beschouwingen focussen op alledaagse pedagogische relaties, kunnen ze tegelijk ook een
bijdrage leveren aan de preventie van andere geweldvormen (Kindler 2014) alsook het recht op onderwijs versterken. Doordat ze de waardering van kinderen en jongeren
benadrukken, richten ze zich ook tegen lichamelijk en
seksueel geweld, tegen geweld waarvan kinderen en
jongeren getuige zijn en verwaarlozing, en ondersteunen
ze de hieraan gerelateerde initiatieven en maatregelen.
Omdat pedagogen zich waarderend opstellen ten opzichte
van leerlingen, nemen ze ook hun gevoelens, denkwijzen
en hun behoeften aan cognitieve ondersteuning waar,
en kunnen ze een geschikt pedagogisch en didactisch
aanbod
vormgeven en ontwikkelings- en leerprocessen bevorderen. Kinderen en jongeren kunnen zich vol vertrouwen
concentreren op het leren en hun recht op onderwijs
uitoefenen, omdat ze erop kunnen vertrouwen dat ze
waarderend worden behandeld.
Onderwijs over, door en voor mensenrechten
De Reckahnse beschouwingen leveren een bijdrage
aan het onderwijs inzake de mensenrechten. Drie aan
elkaar gerelateerde ingangen worden als noodzakelijk
beschouwd voor hun realisatie. Onderwijs over mensenrechten gaat vooral over de kennisoverdracht. Onderwijs
door de mensenrechten gaat over de op de mensenrechten georiënteerde vormgeving van de pedagogische
dagelijkse praktijk en de leeromgeving. Onderwijs voor
de mensenrechten spoort de leerlingen aan om zelf actief
te zijn in de zin van de mensenrechten (Verenigde Naties
2011; Niendorf/Reitz 2016; Rudolf 2014; Reitz/Rudolf 2014,

p. 18; Mahler / Mihr 2004; Kirchschläger / Kirchschläger
2013; Carle / Kaiser 1998).
Verbeteringen inzake de mensenrechten op relationeel
niveau zijn onder te brengen bij het onderwijs door de
mensenrechten, omdat de relatie tussen leraar en leerling, opvoeder en kind, of tussen opvoeder en jongere een
centraal aspect van leeromgevingen vormt. De Reckahnse
beschouwingen stellen zich tot taak te wijzen op het grote
belang van het relationele aspect voor het onderwijs inzake de mensenrechten, voor de democratie als levensvorm
en voor het recht op onderwijs. Onderwijs inzake mensenrechten, democratieonderwijs en het in acht nemen van
het recht op onderwijs kunnen immers niet slagen, als de
leerlingen ervaren dat ze vernederend worden behandeld
(Edelstein / Frank 2009; Edelstein / Krappman / Student
2014; Kittel 2008).
“Onderwijs inzake de mensenrechten kan niet beperkt blijven
tot de overdracht van kennis. Het moet ook een emotionele
component omvatten en het moet ook in de praktijk worden
gebracht. Leerlingen moeten het respecteren van hun medemens
ervaren en oefenen in de dagelijkse contacten op school.“ (KMK
1980/2000, p. 6)
Het inzicht dat men niet enkel moet worden geïnformeerd
over de principes van de mensenrechten, maar dat ze
in alledaagse interacties in de praktijk moeten worden
gebracht, werd meegedeeld door de conferentie van de
onderwijsministers van de Duitse deelstaten. In hun aanbeveling om het onderwijs inzake de mensenrechten op
school te bevorderen, wijst de conferentie er als sinds 1980
op dat de leerlingen op school dienen te ervaren dat ze zelf
worden gerespecteerd en dienen te oefenen om anderen te
respecteren.
Voor alle domeinen waarin het gaat om het werken met
kinderen en jongeren en hun onderwijs, werden inmiddels concepten van een op de kinderrechten gebaseerde
pedagogie met beschermende, stimulerende en participerende taken uitgewerkt (interinstitutioneel vgl. Maywald
2012; voor de kleuterschool vlg. bijvoorbeeld Maywald
2016; Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband 2016;
Günnewi Reitz 2016; voor de school vgl. bijvoorbeeld
Krappmann 2015; Krappmann / Petry 2016; Niendorf / Reitz
2016; voor sociaal werk en sociale pedagogie vgl.
bijvoorbeeld Staub-Bernasconi 2008, 2016; Braun e.a. 2005;
Bimschas / Schröder 2003; Friebertshäuser 2007).
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3. Wetenschappelijke grondslagen
Een aantal wettelijke verordeningen dienen er ook voor
om te garanderen dat de mensenrechten worden nageleefd. Sinds 2012 bepaalt het Bundeskinderschutsgesetz
(wet op de kinderbescherming in Duitsland, § 45 SGB VIII)
dat beroepsprocedures en institutionele participatievormen een voorwaarde zijn voor het toekennen van een wettelijke goedkeuring aan jeugdzorginstellingen, waartoe
ook kinderdagverblijven horen (§ 45 SGB VIII; Winklhofer
2014; Urban-Stahl / Jann 2013; Jann 2014). Ook leerlingen
en hun ouders hebben in principe het recht om klacht in
te dienen. Hiervoor worden wel ten dele adviseurs aangeboden (vgl. bijvoorbeeld LIS Bremen 2009), inspraakstructuren in het schoolreglement verankerd (Beutel e.a.
2010) of er wordt systematisch feedback gegeven door de
leerlingen (vgl. bijvoorbeeld Gödde / Sprenger 2014), maar
binnen het onderwijssysteem ontbreken bij iedereen
bekende en gemakkelijk toegankelijke klachteninstanties
en ombudsmannen.
Mensenrechten gelden voor alle leeftijdsgroepen. Daarom
moeten mensen- en kinderrechten als een geheel worden
beschouwd: meer rechten voor kinderen betekent niet
minder rechten voor volwassenen (Hinderer 2015). Ook
klachten van kinderen en jongeren of van hun ouders
keren zich eigenlijk niet tegen leraren en pedagogische
deskundigen, maar zijn belangrijke tools voor een goede
ontwikkeling van de school of instelling. Kinderrechten
moeten worden opgevat als een deel van de mensenrechten en samen met de kinderrechten moeten ook de
mensenrechten door volwassenen worden gerespecteerd
en ondersteund. Daarom moeten mensen- en kinderrechten niet als een bijkomend thema of zelfs als een last voor
volwassenen worden gezien, maar als een referentiekader
dat bij alledaagse vragen ondersteunend kan werken (Günnewig/Reitz 2016; National Coalition 2008).

Als kinderen een goede relatie hebben met hun leraar,
gedragen ze zich duidelijk
empathischer, altruïstischer en minder agressief.
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De wettelijke verklaringen stemmen overeen met wetenschappelijke bevindingen. Zowel de in de Reckahnse beschouwingen geformuleerde ethisch geboden handelwijzen als de ontoelaatbare pedagogische handelwijzen zijn
voortgevloeid uit de resultaten van empirisch onderzoek.
Tal van onderzoeken tonen aan dat kinderen en jongeren
ondersteunende pedagogische relaties nodig hebben en
dat kwetsuren schadelijk zijn voor de ontwikkeling, het
leren en democratische socialisatie (Sitzer 2014; Sutterlüthy 2003; Geddes 2009; Bausum e.a. 2013; Hyman / Perone
1998; Hattie 2013). Theorieën over het pedagogisch relationele (Künkler 2011; Prengel 2013a; Pfahl 2014) alsook een
pedagogische ethiek (Krämer / Bagattini 2015) werden ontwikkeld, net als rechtstheoretische fundamenten (Wapler
2015, 2016). Observatieonderzoek en onderzoek met behulp
van enquêtes toont aan dat waarderend pedagogisch
handelen in scholen en kinderdagverblijven weliswaar
overweegt, maar dat letsels toegebracht door pedagogen,
soms ook in ernstige vorm, aan de orde zijn.
Welke gevolgen hebben waarderend en kwetsend
pedagogisch handelen?
Documenten die verduidelijken dat het lichamelijk maar
ook psychisch kwetsen van kinderen schadelijk is, komen
historisch voor in de meest uiteenlopende tijdperken en
plaatsen, zoals in de middeleeuwen en de vroegmoderne
tijd, alsook uitgesproken in de pedagogie van de Verlichting, die ook nog in de 19de eeuw invloedrijk was. Tijdens
de reformpedagogiek van het fin de siècle en de eerste dertig
jaar van de 20ste eeuw werden voorlopers ontwikkeld van
het Verdrag inzake de rechten van het kind, dat in 1989 door
de Verenigde Naties werd aangenomen (Kerber-Ganse 2009).
Tal van onderzoeken, onder andere binnen de pedagogie,
psychologie, sociologie, geneeskunde, filosofie en geschiedenis van het onderwijs, bestudeerden de kwaliteit
van pedagogische relaties grondig (vgl. samenvattend
Prengel 2013a, p. 25–57; Tillack e.a.2014; Müller-Using 2010;
Kuhl e.a. 2011; Wertenbruch / Röttger-Rössler 2011; Nesbit /
Philpott 2002; Kalicki 2014). In de loop van de 20ste eeuw
komen de wetenschappen wereldwijd steeds opnieuw en
met veel varianten tot de conclusie dat kinderen en jongeren in voor- en vroegschoolse, schoolse en sociaalpedagogische contexten de vriendelijke zorg van hun leraren en
pedagogische deskundigen nodig hebben om zich lichamelijk, emotioneel, sociaal en cognitief goed te kunnen
ontwikkelen. Het onderzoek naar hechting, het onderzoek
naar vertrouwen, het onderzoek naar gezondheid, het
onderzoek naar welzijn, het onderzoek naar onderwijsstijl, het onderzoek naar de kindertijd, het onderzoek
naar socialisatie, de talrijke aanzetten van het onderzoek
naar behoeften en de pediatrie (Ziegenhain / Fegert 2014)
alsook het onderzoek van de geesteswetenschappen
naar de pedagogische verhouding en pedagogische tact

(Blochmann 1950) dienen in deze context te worden genoemd. Ook het actuele onderzoek naar schoolprestaties
en naar schoolstructuur legt in de 21ste eeuw de nadruk
op de grote waarde van het ondersteunend handelen van
leraren (Reusser / Pauli 2014; Helsper / Wiezorek 2006; Helsper / Hummrich 2009).
Internationaal
Verder moeten een aantal onderzoeksrichtingen uit
het internationale spectrum op de voorgrond worden
geplaatst. Almon Shumba (2002) vroeg aan Afrikaanse
leraren waarom ze kinderen niet afsnauwen en uitschelden als ze een fout maken. De antwoorden wijzen erop
dat pedagogische deskundigen wereldwijd er overeenstemmende redenen voor hebben om het juist te vinden
om leerlingen respectvol te behandelen. Robert C. Pianta
(2014) onderzocht pedagogische relaties in talrijke
Amerikaanse onderzoeken. Hij ontdekte onder welke
voorwaarden ‘children at risk’ tegen de verwachtingen
in een succesvol onderwijstraject kunnen afleggen. Zijn
bevinding is dat vooral een voortdurend stabiliserende,
waarderende en ondersteunende relatie tussen opvoeder
en kind en tussen leraar en leerling kinderen in onveilige levensomstandigheden kan helpen om zich goed te
ontwikkelen.
Uit een actueel Zwitsers longitudinaal onderzoek met
1.400 kinderen blijkt dat de kwaliteit van de relatie tussen
leraar en leerling het sociale gedrag van leerlingen sterk
beïnvloedt. Wanneer kinderen een goede relatie hebben
met hun leraar, gedragen ze zich duidelijk empathischer,
altruïstischer en minder agressief (Obsuth e.a. 2016)
Deze inzichten worden bevestigd door veelzijdige ervaringen in en onderzoek van de pedagogische praktijk.
Kinderen en jongeren wiens prestaties als zwak worden
beschouwd, hebben de ervaring nodig dat ook kun bijdragen worden gewaardeerd (Bohnsack 2013; Kristeva / Gardou
2012). Reinhard Stähling (2006) en Ulrike Becker (dez./
Prengel 2016) beschrijven ook het enorme belang van de
veilige persoonlijke relatie tussen leraar en leerling voor
een heilzame ontwikkeling, vooral voor getraumatiseerde
kinderen en jongeren (Bausum e.a. 2013).
Het resultaat van hun onderzoek en ervaringen is dat het
gunstig is wanneer deze intersubjectieve relatie ingebed
is in een schoolreglement waarin alle leden van de schoolgemeenschap vertegenwoordigd zijn en dat gemeenschappelijke regels en participatieve rituelen omvat. Daartoe
behoren ook systematische en consistente pedagogische
reacties op wangedrag, die het meest succesvol zijn
wanneer ze niet uitsluiten, maar de subjectieve bedoeling
van problematisch gedrag ontcijferen, ertoe aanzetten

om toegebrachte schade goed te maken, creatief nieuwe
mogelijkheden bieden voor verbondenheid en gepast
sociaal gedrag ondersteunen. In deze succesvolle aanpakken wordt problematisch gedrag niet getolereerd, maar
de persoon wordt verder gewaardeerd, zijn al bestaande
goede inspanningen worden erkend en gewaardeerd en
alle betrokkenen, ook de volwassenen in multiprofessionele teams en de peers zetten zich samen in om de situatie
te verbeteren.
Met de hier beschreven onderzoeksresultaten kan in geen
geval een pedagogie van laisser-faire worden gemotiveerd.
De auteurs zijn het er eerder met elkaar over eens dat men
duidelijk moet reageren op gedrag waarmee kinderen of
jongeren zichzelf of anderen schade toebrengen. Wanneer
kinderen en jongeren zich problematisch gedragen, is professioneel, en dit betekent constructief, pedagogisch handelen, succesvol. Veranderingen in de leeromgeving die
helpen om gepast gedrag te versterken worden beschreven
(Becker 2013, 2014a, b; Stähling 2006; Kokemoor 2014).
Waardering vanaf het begin
De ethiek van pedagogische relaties is in de pedagogie van
crèches op een bijzondere wijze vereist. Gevoelige pedagogische relaties zijn voor alle leeftijden relevant, maar in
het werk met kinderen die jonger zijn dan drie jaar zijn ze
van het allergrootste belang. Dit inzicht wordt vooral in
het onderzoek naar hechting en in psychoanalytisch onderzoek steeds opnieuw benadrukt (vgl. Hédervári-Heller
2011, p. 151 e.v.; Ludwig-Körner / Krauskopf 2016; Gonzales-
Mena / Widmeyer Eyer 2014; Petrie / Owen 2006). Een
voorspoedige ontwikkeling van baby’s in de crèche komt
op de tocht te staan wanneer een duurzaam liefdevolle en
veilige persoonlijke band met hun belangrijkste verzorgster ontbreekt. Deze persoonlijke band moet worden aangeknoopt tijdens een sensibele en geleidelijk vormgevende gewenningsperiode. Het is absoluut noodzakelijk dat er
voldoende personeel werkt in de kinderdagverblijven en
dat de verzorgsters een goede opleiding hebben genoten.
Wanneer baby’s in crèches niet voldoende kwaliteit en
continuïteit binnen de relatie opvoeder-kind wordt geboden, dient te worden onderzocht of dergelijke situaties
niet dienen te worden beschouwd als een bijzondere, in
aanmerking te nemen leeftijdsspecifieke vorm van een
overtreding van de mensenrechten.
In welke mate een waarderende, participatieve houding ook de cognitieve leerprocessen van zeer jonge
kinderen ondersteunt, wordt uitgewerkt in voor- en
vroegschools observatieonderzoek (König 2009, 2010;
Wadepohl / Mackowiak 2016). Dit onderzoek toont
aan, dat in dialogisch-ontwikkelende, wederzijdse
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interactieprocessen die kinderen vrij laten om hun
gedachten, inzichten en verlangen naar kennis uit te drukken, zowel constructieve als ook instructieve momenten
van het onderwijsproces hun plaats hebben.
In welke mate zijn waarderend en kwetsend gedrag
verspreid?
an de massa onderzoeken die op dit onderwerp betrekking
hebben, zijn onderzoeksresultaten die gefundeerde werkhypothesen toelaten over vormen en verspreiding van
waarderende en kwetsende gedragspatronen belangrijk
voor de Reckahnse beschouwingen. Een aantal van deze
resultaten worden hieronder voorgesteld.
Volker Krumm achterhaalde aan de hand van navraag bij
studenten welke vormen van wangedrag door leraren ze
zich konden herinneren. Slechts 23% van de gewezen leerlingen gaf aan dat ze door een leraar werden gekwetst. Ze
herinnerden zich echter allemaal nog dat ze door andere
leerlingen werden gekwetst. Problematische gedragspatronen die werden genoemd, zijn o.a. negatieve beoordelingen, beweringen, vooroordelen, voor schut zetten,
onrechtvaardigheid, unfair gedrag, roepen, beledigen,
scheldwoorden gebruiken, belachelijk maken, beschaamd
maken, negeren, verwaarlozing, minachting, schending
van rechten, verkeerde handelingen insinueren, bedreiging, intimidatie, informatie doorgeven, isolatie, ongepaste werkopdrachten en ten slotte ook lichamelijk geweld
(Krumm 2003; Krumm/Eckstein 2002).
Projectnetwerk INTAKT
Het observatieonderzoek van het projectnetwerk INTAKT
(Soziale INTerAKTionen in pädagogischen Arbeitsfeldern
–sociale interacties in pedagogische werkgebieden) komt
tot gelijkaardige resultaten. Hierbij gaat het om een groep,
waarbinnen leer- en andere onderzoeksprojecten samenwerken, om kennis te verwerven over pedagogische interacties en relaties en hun verspreiding 2. Verder streven ze
ernaar om de theorie van pedagogische relaties verder te
ontwikkelen en het culturele erfgoed met inzichten uit de
geschiedenis van pedagogische relaties te verrijken.
Tijdens de vijftienjarige samenwerking ontstond een
databank die nu meer dan 12.000 veldvignetten omvat.
De databank bestaat uit interactiescènes die in scholen,
kinderdagverblijven en sociaalpedagogische instellingen werden opgetekend (Prengel 2013a; Prengel e.a. 2016;
Tellisch 2015; Wohne/Hedderich 2015).

2 De INTAKT-protocollen (waarin namen en plaatsen anoniem zijn ge-

maakt) met veldvignetten kunnen omwille van hun grote aantal verschillende analyseperspectieven statisch worden geanalyseerd. De verzamelde
databank wordt bewaard in het door Friederike Heinzel opgerichte online
casusarchief schoolpedagogiek van de Universität Kassel. Ze wordt op verzoek ter beschikking gesteld voor verdere secundaire analyses en projecten op
het gebied van de lerarenopleiding (Heinzel/Krasemann 2015).
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Gecodeerde interactievormen van waarderend gedrag
zijn lof, vriendelijke commentaar, zinvolle hulp, constructieve instructies, constructieve hulp, vriendelijke
handelingen, zelfstandigheid/creativiteit bevorderen,
waarderende rituelen, vriendelijke aanraking, troost,
samenwerking bevorderen, fairness, minachting door
medeleerlingen tegengaan, noodzakelijke grenzen stellen,
positieve waardering van het kind, zinvol wijzen op gevolgen, constructieve straffen, respectvolle afstand.
Gecodeerde interactievormen van kwetsend gedrag
zijn: destructieve terechtwijzing, destructieve commentaar, negeren / geen rekening houden met iemand, destructieve instructie, spot/ironie/sarcasme, bedreiging, uitsluiting, afsnauwen, destructieve hulp, destructieve straffen,
negatieve waardering van het kind, zelfstandigheid/creativiteit verhinderen, hulp ontzeggen, noodzakelijke grenzen
niet stellen, minachting door medeleerlingen toestaan en
samenwerking verhinderen (Zschipke 2015; Zapf /Klauder
2014).
In de gehele databank werd het kleine aantal van in totaal
59 interacties gecategoriseerd als ‘agressief lichamelijk
contact’ (vooral aan de arm trekken, stoten of schudden).
De observeerders konden in de observatiesituaties van
groepen of klassen geen interacties waarnemen die als
seksueel misbruik zouden worden gecodeerd. Verbaal
geweld en geweld door mimiek of gebaren zonder direct
lichamelijk contact in gradueel volledig verschillende
kwetsende vorm moeten op basis van de observaties als
de globaal vaakst voorkomende vorm van bedreiging voor
het welzijn van het kind worden beschouwd. Bovendien
moet men er rekening mee houden dat verwaarlozing
en het getuige zijn van geweld tegen andere mensen
ook moeten worden beschouwd als traumatiserende
geweldvormen.
De resultaten kunnen worden samengevat in de volgende
grove algemene regel: gemiddeld categoriseerden de observeerders drie kwart van de interacties tussen leraar en
leerling, respectievelijk opvoeder en kind, als waarderend
en neutraal, terwijl ongeveer 20% als enigszins kwetsend
of ambivalent en meer dan 5% als zeer kwetsend werd
geclassificeerd. Psychische letsels zijn in pedagogische instellingen de vaakst voorkomende vorm van geweld tegen
kinderen en jongeren.
Om de genoemde bevindingen te begrijpen, moet men
er rekening mee houden dat de verzamelde handelwijzen in de aanwezigheid van getuigen voorkwamen en
dat de gemiddelde waarde niets zegt over het handelen
van afzonderlijke personen, aangezien er pedagogen met
een zeer verschillende, individuele waarderingsbalans
zijn. Op plaatsen met een expliciet reformpedagogisch of
inclusief profiel, die in hun schoolcultuur of instellingsspecifieke kindbeeld waardering beklemtonen, vallen de
gemiddelde waarden duidelijk beter uit, maar ook hier
worden regelmatig individuele leraren of pedagogische
deskundigen aangetroffen die er sterk toe neigen de kinderen te kwetsen die hun toevertrouwd zijn. Er kwamen

ook een aantal crèches, kinderdagverblijven en scholen
van alle schoolvormen voor, waarvan de teams en groepen
leraren het collectief schijnen eens te zijn geworden om
een aversieve houding ten opzichte van kinderen aan te
nemen. Zo werd bijvoorbeeld opgetekend hoe ze kinderen
in een crèche urenlang aan hun eigen lot overlieten, ook
als de kinderen verdrietig waren, en dit legitimeerden als
opvoeden tot zelfstandigheid. Of ook hoe ze zich wederzijds bevestigden in een discriminerende, kleinerende
houding ten opzichte van hun leerlingen en kindvriendelijkere collega’s of andersdenkende stagiaires het leven
moeilijk maakten.
De onderzoeksbevindingen kunnen als volgt worden samengevat: in ons onderwijssysteem wordt zowel
ethisch voorbeeldig pedagogisch gedrag dat de waardigheid van kinderen en jongeren in voldoende mate (Krämer/Bagattini 2015) respecteert als ethisch ontoelaatbaar
pedagogisch gedrag dat kinderen en jongeren psychisch
kwetst proefondervindelijk
aangetroffen. Psychisch kwetsen is de meest voorkomende vorm van geweld die kinderen ondergaan en waarvan
ze getuige worden.
De verklaringen van de Reckahnse beschouwingen over
de ethiek van pedagogische relaties steunen op de omvangrijke inzichten van de INTAKT-studies en andere
onderzoeken, die aantonen dat de dagelijkse vormgeving
van pedagogische relaties net zo bepaald is door talrijke
kwetsuren als door professionele vormen van menselijke
waardering, ook in moeilijke situaties 3.

4. Mogelijke maatregelen
Pedagogische relaties kunnen worden verbeterd wanneer
op veel niveaus van het onderwijssysteem ondersteunende stappen worden gezet. De leidende figuren van dit
werk zijn vooral pedagogen in hun multiprofessionele
teams en groepen leraren, kinderen, jongeren en hun
ouders, directies van scholen en instellingen en personen
uit de wetenschap, opleidingen, consultancy, administratie, stichtingen en de politiek. Op alle actieniveaus zijn
twee perspectieven van belang:
• enerzijds de versterking van bestaande succesvolle handelwijzen en van preventie en
• anderzijds de ontwikkeling van doeltreffende mogelijkheden van interventie bij wangedrag.
3

Er zijn structuur- en machtstheoretische benaderingen in de pedagogie, die zich bij de interpretatie van pedagogische interacties vooral
interesseren voor de voor hen principieel en onvermijdelijke inherente
machtsverhoudingen. In dit structuurtheoretische perspectief wordt
doorgaans niet het onderscheid tussen voldoende goed en ontoelaatbaar
professioneel handelen benadrukt, zodat hier volgens Tillmann (2014) de
ethiek van pedagogisch handelen en haar normatieve verwevenheid (Beer/
Bittlingmayer 2008) uit het oog wordt verloren. De Reckahnse beschouwingen en de onderzoeken waarop de beschouwingen gebaseerd zijn, nemen een
ander perspectief in, want het gaat hen om onderzoek in het belang van een
optimale vermindering van schadelijk gedrag en een optimale versterking
van ondersteunend gedrag.

Ook alle volgende voorstellen steunen op onderzoek, alledaagse ervaringen en in de dagelijkse praktijk ontwikkelde en beproefde handelwijzen.
Mogelijke maatregelen van teams en groepen leraren
Leraren en pedagogen zijn invloedrijke vormgevers van
pedagogische relaties met veelzijdige mogelijkheden om
actie te ondernemen. De volgende voorstellen behoren tot
de mogelijkheden:
Een op de mensenrechten gebaseerd democratisch
schoolreglement of instellingsreglement met een visie
van wederzijds respect wordt samen met alle leden van de
school/instelling en de ouders opgesteld. Zo’n reglement
heeft enerzijds rituelen en regels nodig voor een waarderende, respectvolle en hoffelijke omgang met elkaar,
die onderling in gelijke mate gelden voor alle generaties.
Anderzijds formuleert het ook de verschillende regels die
enkel voor de verantwoordelijke volwassenen gelden en
enkel voor kinderen en jongeren gelden, aangepast aan
hun leeftijd. Het is een centraal onderdeel van een democratische gang van zaken op een school, in een kinderdagverblijf of instelling en beschrijft procedures voor de
afhandeling van conflicten tussen de jongeren onderling
en tussen jongeren en hun leraren en pedagogische deskundigen. Als beoefenaars van alle pedagogische beroepen instaan voor het democratische school- of instellingsreglement en in de geest van het reglement voorbeeldig
handelen, dragen ze ertoe bij om op de mensenrechten
gebaseerde waarden uit te dragen (Wagner 2007).
Om waarderende relaties in de pedagogische dagelijkse praktijk te onderhouden en om over deze relaties
na denken, hebben leraren en pedagogische deskundigen voortdurend teamwork nodig. Hiervoor moet
tijd worden ingepland in het werk- en tijdschema van elke
onderwijsinstelling. Vaak weten de leden van een team
van elkaar wie ertoe geneigd is om leerlingen eerder waarderend of eerder kwetsend te behandelen. Dit gaat echter
vaak gepaard met schaamte en men vermijdt het om elkaar kritische feedback te geven, om collega’s niet voor het
hoofd te stoten. Daarom is het voor veel teams een grote
uitdaging om hun terughoudendheid te overwinnen en
wangedrag te bespreken binnen het team en de volledige
groep leraren. Hierbij is het nuttig om te bespreken wat
al goed loopt en wat in de toekomst gunstig zou zijn. Ook
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collegiale intervisie en supervisie met een externe leider
zijn doeltreffende hulpmiddelen. Alle leden van de school
of instelling zijn ervoor verantwoordelijk dat bij ernstig
professioneel wangedrag doeltreffend tussenbeide wordt
gekomen.
Leraren en pedagogische deskundigen ervaren problematisch gedrag van kinderen en jongeren als een
bijzondere uitdaging. Een heel pakket maatregelen is
geschikt om zo’n situatie te verhelpen en wordt hier nog
eens samenvattend weergeven. Vooral voor kinderen en
jongeren in onveilige en traumatiserende levensomstandigheden zijn het onderhoud van een onverbrekelijke band
met de groep of klas, een veilige relatie met een leraar of
pedagogisch deskundige, alsook de ontwikkeling van
een professionele mentaliteit die gekenmerkt wordt door
respect, aandacht en een gerichtheid op middelen van
fundamenteel belang. Zo’n mentaliteit helpt om ook in
moeilijke situaties wangedrag tegen te gaan en daarbij de
stabiliserende, veilige relatie tussen leraar en leerling of
opvoeder en kind te handhaven. Ze draagt er ook toe bij
om de subjectieve betekenis van aanvankelijk irriterend
en storend gedrag te onderkennen, al aanwezige positieve
elementen waar te nemen en ertoe aan te zetten een door
wangedrag veroorzaakte beschadiging goed te maken.
• een democratisch school- of instellingsreglement;
• een betrouwbaar geritualiseerd dagverloop;
• in het tijdschema verankerde teamgesprekken of
supervisie;
• het inroepen van advies indien nodig;
• in speciale gevallen werken in tijdelijke leergroepen en
samenwerken met ouders, jeugdwerk en andere hulpverlenende instanties
• a lsook een voldoende groot personeelsbestand
(vgl. bijvoorbeeld Becker/Prengel 2016; Katzenbach 2015).
Positieve feedback is absoluut noodzakelijk
Leraren en pedagogische deskundigen hebben de taak aan
te zetten tot ontwikkeling en leren en daarbij te begeleiden. Dit kan gepaard gaan met het risico dat kinderen
en jongeren die langzamer of anders leren dan verwacht
worden bestempeld als ‘opvallende kinderen’ of ‘slechte
leerlingen’, en ook peers beoordelen elkaar onderling, zodat deze kinderen kunnen worden ontmoedigd (Sell 2016;
Richert 2005; Heinzel 2016). Goede pedagogische relaties
versterken waardering, doordat wordt afgezien van depreciërende opmerkingen en rangordes en doordat bijdragen
van alle jongeren tot de gemeenschap mogelijk worden
gemaakt en in hun waarde worden erkend en gerespecteerd. Julia Kristeva en Charles Gardou (2012, p. 47) lichten
toe dat het erom gaat “ (...) iedereen toe te staan zijn hoogsteigen biografie in te brengen bij het algemeen belang en
via het sociale weefsel deel te nemen aan het universele.“
Toegepast op de dagelijkse pedagogische praktijk volgt
hieruit dat bij feedback over leren fundamenteel datgene

wat op een bepaald moment al bereikt is wordt benoemd.
Wanneer kinderen en jongeren inzien wat ze al weten en
kunnen, is het mogelijk om de volgende leerstappen met
inbegrip van passende werkmiddelen met hen voor te
bereiden. Alle kinderen en jongeren met de meest uiteenlopende vaardigheden en belemmeringen kunnen zo
ervaren dat leraren en pedagogische deskundigen, maar
ook hun peers hun bijstaan, hun individuele weg ondersteunen en willen dat ze succesvol zijn. Zo’n waarderende
relatie negeert het in de schoolse onderwijspraktijk gerealiseerde toekennen van verschillen niet en wil prestatiehiërarchieën niet volledig overboord gooien. Ze is echter wel
geschikt om de destructieve gevolgen ervan in te perken,
zoals het bovengenoemde observatieonderzoek aantoont.
Reflecteren over alledaagse mogelijke maatregelen is
noodzakelijk voor inzicht in het pedagogische beroep,
omdat pedagogisch handelen plaatsvindt in complexe,
dynamische en tegenstrijdige situaties. Eenvoudige regelingen in de vorm van eenduidige voorschriften kunnen
niet voldoen aan de vereisten. Zo moet bijvoorbeeld steeds
opnieuw worden waargenomen of het aangeven van een
grens voor een leerling nuttig of eerder beperkend is, of
of gestoei van kinderen dient te worden verwelkomd als
een leuk, wild spelletje (Oswald 2008), of dat het gaat om
unfair kwetsen en dat het aan banden moet wordt gelegd.
Er dient te worden achterhaald hoe eigen aan de kindertijd en jeugd gerelateerde mensbeelden ertoe bijdragen
om waarderend pedagogisch handelen te versterken of te
beperken (Heinzel 2004, 2010). Daarom zijn te overwegen
beschouwingen van teamleden nodig, die gebaseerd zijn
op een engagement ten opzichte van op mensenrechten
gerichte uitgangspunten. Deze teamleden dienen in alle
fasen van hun beroep de morele aspecten van hun inzicht
in hun beroep ernstig te nemen (Jubilee Center 2016).
Mogelijke maatregelen die directies kunnen nemen
Personen in leidinggevende functies dragen de verantwoordelijkheid voor preventie en interventie met het oog
op het professioneel handelen in hun instelling (Risse
2016). Het is hun taak om leraren en pedagogische deskundigen te coördineren en te ondersteunen. Een aantal
maatregelen die zij kunnen nemen zijn:
• Ze ontwikkelen samen met hun team een school- en
instellingsprofiel dat de nadruk legt op waarderend handelen door alle betrokken, en dat kwetsend handelen niet
tolereert, maar thematiseert.
• Ze ontwikkelen met hun groep leraren veelzijdige, bij de
situatie passende stappen om de pedagogische relaties te
verbeteren, zoals school- of instellingsinterne vormingen
of enquêtes bij kinderen of leerlingen (vgl. bijvoorbeeld
Gödde / Sprenger 2014).
• Ze handhaven het op de kinder- en mensenrechten
gebaseerde profiel dat waardering bevordert, versterken
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waarderende pedagogische relaties en worden hierbij
door de instellings- of schoolinspectie ondersteund.
• Ze ondersteunen leraren en pedagogische deskundigen
wanneer ze moeilijke situaties met jongeren of ouders
moeten oplossen.
• Ze werken samen met lokale instanties, diensten en verantwoordelijke organisaties om kinder- en mensenrechten ter plaatse te versterken.
• Ze consulteren de school- of instellingsinspectie wanneer
het hun in bepaalde gevallen niet lukt om te bekomen dat
kwetsend pedagogisch handelen minder voorkomt.
Mogelijke maatregelen die kinderen, jongeren en ouders kunnen nemen
Kinderen en jongeren hebben mogelijkheden nodig om
zich te verdedigen indien er problematisch met hen
wordt omgegaan, zonder nadeel te ondervinden. Ouders
moeten hen daarbij kunnen ondersteunen. Mogelijke
maatregelen:
De democratische grondwet voorziet in mogelijkheden
voor feedback en procedures voor conflictoplossing op
groeps-, klas-, school- en instellingsniveau.
Interne en externe aanspreekpunten worden aangesteld,
tot wie alle betrokkenen zich kunnen wenden wanneer
leraren en pedagogische deskundigen zich problematisch
gedragen. Dit betreft ook gevallen waarbij ernstig kwetsen
binnen groepen peers niet aan banden wordt gelegd.
Mogelijke maatregelen die de inspectie kan nemen
Tegenwoordig schijnt het noodzakelijk te zijn dat mensen
die werken als inspecteur zich met behulp van verschillende maatregelen in toenemende mate richten op de
thematiek van pedagogische relaties.
Preventief werkende vormingsprogramma’s over de
kinderrechten in pedagogische relaties worden op poten
gezet.
Doeltreffende interventiemaatregelen die de al bestaande juridische mogelijkheden ten volle benutten, worden
ingezet bij ernstig pedagogisch wangedrag. Daaronder
vallen dienstvoorschriften die kwetsend handelen ten
opzichte van kinderen en jongeren officieel verbieden en
klachten door de inspectie bij overtredingen.
In evaluatie-instrumenten wordt rekening gehouden
met kinderrechten, mensenrechten en waarderende
interacties.
Politieke en juridische strategieën
Leidende figuren op het niveau van het onderwijsbeleid
wijden zich aan de vormgeving van pedagogische relaties.
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Onderwijsbeleid op federaal en gemeentelijk niveau zorgt
ervoor dat scholen en instellingen beschikken over voldoende personeel en dat advies- en klachtenbureaus worden opgericht om goede pedagogische relaties te ondersteunen. Onderwijsbeleid op nationaal en federaal niveau
vernieuwt de wettelijke voorschriften, zodat doeltreffende
interventies worden gerealiseerd en dat in afzonderlijke
gevallen van aanhoudend wangedrag waarbij geen zicht
is op verbetering de persoon in kwestie moet veranderen
van beroep.
Verenigingen en stichtingen die actief zijn in het onderwijs (bijvoorbeeld Breuninger/Schley 2014) houden zich
bezig met programma’s die de ethiek van pedagogische
relaties behandelen.
Onderwijs inzake de mensenrechten en democratische
waarden worden verankerd als onderwijsdoelstelling in
onderwijswetten, onderwijsplannen en richtlijnen voor
opleiding en bijscholing.
Onderzoek, onderwijs, opleiding en vorming
Ondanks de genoemde wetenschappelijke grondslagen
van de Reckahnse beschouwingen (zie punt 3) ontbreekt
het aan actueel onderzoek, colleges en vormingsprogramma’s die het relationele niveau expliciet behandelen.
Uitgebreide onderzoeksprogramma’s moeten worden
opgezet, die vooral gewijd zijn aan het onderzoek naar de
oorzaken voor de zeer verschillende niveaus van waarderend pedagogisch handelen en de verbetering ervan.
Terwijl bijvoorbeeld vakgebieden zoals de economische ethiek en de medische ethiek met hun zelfkritisch
onderwijs van beroepsfouten al lang werden ontwikkeld,
ontbreekt een pedagogische ethiek en een onderwijs van
pedagogische beroepsfouten. Het is belangrijk om dit gebrek wetenschappelijk gefundeerd uit de wereld te helpen.
Juridisch onderzoek dat het onderscheid tussen juridisch
relevant en ethisch problematisch wangedrag analyseert,
is noodzakelijk om juridische duidelijkheid te scheppen.
Met het oog op de in scholen gangbare prestatiegerelateerde hiërarchieën die gepaard gaan met de depreciatie van
‘slechte’ leerlingen en hun inspanningen, is het nodig om
te onderzoeken hoe de bijdragen van elk kind en elke jongere in de schoolse context kunnen worden gewaardeerd,
zodat bronnen van waardering toegankelijk worden voor
alle leerlingen.
Terwijl tijdens de opleiding van deskundigen in voor- en
vroegschoolse educatie uitvoerig wordt ingegaan op het

relationele niveau, bijvoorbeeld aan de hand van onderzoek naar hechting, ontbreekt het, afgezien van een aantal
uitzonderingen, in de lerarenopleiding aan universiteiten
en pedagogische hogescholen vaak aan een cursusaanbod hieromtrent. Daarom is het noodzakelijk dat het
thema wordt opgenomen in de studieprogramma’s en dat
studenten kennis verwerven over het belang van pedagogische relaties en al tijdens hun studie methoden voor
onderzoekswerkzaamheden, zelfreflectie, intervisie en
supervisie leren kennen.
Inalle fasen van een pedagogische professionele carrière
is bijscholing noodzakelijk om beroepsethische vragen
gegrond te kunnen behandelen.

5. A
 ctuele maatregelen in de internationale context
Wereldwijd worden normen voor professioneel pedagogisch handelen besproken en overeengekomen aan de
hand van codices in de zin van vrijwillig engagement
(Prange 2010). Ze zijn ook een thema in het werk van de
UNESCO (van Nuland 2009; Abs 2014). Omvattende generaliserende verklaringen kunnen worden onderscheiden,
zoals het Verdrag inzake de rechten van het kind als een
volkenrechtelijke bindende overeenkomst tussen landen,
en op nationale sociale domeinen gerichte standpunten,
zoals de aanbevelingen van het Duitse Instituut voor
Mensenrechten over de toepassing van het recht op onderwijs in het Duitse schoolsysteem (Niendorf /Reitz 2016).
Internationaal zijn in veel landen ‘Codes of Conduct’ te
vinden, die betrekking hebben op bepaalde pedagogische
beroepen, zoals de ‘Code of Ethics’ van de Amerikaanse
National Education Association (1975, 2016) of de ‘Code
of Ethics / Code de déontologie’ van de Canadese Britisch
Columbia Teachers’ Federation (z.j.).
In Duitsland publiceert het Grundschulverband (2013)
zijn regelmatig geactualiseerde ‘Standpunkte’. Het door
een initiatiegroep rond Lothar Krappmann (2016) en
Christian Petry gepresenteerde manifest ‘Kinderrechte,
Demokratie und Schule’ (Kinderrechten, democratie en
school) benadrukt naast een massa andere aspecten van
een democratische gang van zaken op school herhaaldelijk de waarderende en participatieve vormgeving
van pedagogische relaties. Het werkinstrument van het
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (2016) informeert praktijkgericht en gedifferentieerd over vormen

van geweld tegen kinderen en de verhindering ervan in
kinderdagverblijven.
Belangrijke gemeenschappelijke internationale overeenkomsten zijn de ‘Erklärung zum Berufsethos’(verklaring
over beroepsethiek) van Education International (2007) en
het ‘Pan European Platform on Ethics, Transparency and
Integrity in Education’ (ETINED) van de Council of Europe
/ 7th Prague Forum (2015).
In de voor het onderwijs relevante documenten van deze
soort teksten zijn doorgaans bondige formuleringen te
vinden, waarmee een respectvolle, menswaardige omgang
met leerlingen wordt geëist. Vaak staan structurele problemen, beroepsmatige aspecten of de strijd tegen corruptie op de voorgrond. De ‘Erklärung zum Berufsethos’ van
Education International behelst belangrijke overeenkomsten inzake de ethiek van pedagogische professionaliteit,
waarbij ook het belang van de kwaliteit van pedagogische
relaties kort en duidelijk wordt behandeld.
Bijzonder vermeldenswaardig is de professionele leidraad die in 2008 werd opgesteld door de overkoepelende
organisatie van Zwitserse leraren en die 6 principes en 10
gedragsregels omvat. Gedragsregel nr. 9 ‘Het respecteren
van de menselijke waardigheid‘ (‘Respektieren der Menschenwürde’) brengt expliciet verklaringen naar voren
die relevant zijn voor de vormgeving van pedagogische
relaties:
“De leraar neemt bij zijn beroepsmatige handelingen de menselijke waardigheid in acht, respecteert de persoonlijkheid van de
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betrokkenen, behandelt iedereen met dezelfde zorgvuldigheid
en vermijdt discriminatie. De centrale grondregel is het onvoorwaardelijke respect voor de menselijke waardigheid, het
eerbiedigen van de lichamelijke en psychische integriteit. Tot de
verboden schendingen van de menselijke waardigheid worden
vernederende straffen gerekend, alsook mensen voor andere
mensen voor schut zetten, belachelijk maken en etiketten geven
met benadelende persoonlijkheids- of milieu-eigenschappen (zoals dom, minderbegaafd, lelijk, armoedig, simpel, leugenachtig).
De leraar let erop dat de leerlingen de waardigheid van anderen
en ook hun eigen waardigheid respecteren. Systematische, opzettelijke of achteloze benadelingen van leerlingen omwille van
hun denkwijze, begaafdheid, geslacht, seksuele geaardheid, religie, familiale wortels of uiterlijk zijn niet toegelaten. De leraar
mag een afhankelijkheidsrelatie die op school ontstaat op geen
enkele manier misbruiken [...] (Dachverband 2008, p. 40).
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