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Door de vingers

Tekst 5

 Gedogen = niet optreden tegen iets wat eigenlijk niet mag. 

 dulden, verdragen, tolereren, door de vingers zien, oogluikend 
toestaan

 Tolérer of to tolerate
 Gedoogbeleid is het beleid van een bestuursorgaan om 

overtredingen van een bepaalde wet niet te vervolgen. Men 
ziet af van het toepassen van handhavingsmiddelen. (door 
onvermogen om te handhaven of bewuste keuze). Actief of 
passief. 

Definities
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Groepjes van 3 studenten

 Wat betekent gedogen precies? En wat betekent het 
niet?

 Is gedogen waardevol? Wat is verschil tussen sterk en 
zwak gedogen?

 Hoe functioneren regels? Moeten we er over 
onderhandelen?

 Hoe moeten opvoeders omgaan met de roep om 
‘repressie’?

Door de vingers
Gedoogcultuur krijgt veel kritiek

Oproep tot nieuwe ‘flinkheid’ 
Ordehandhaving
Controle
Repressie

Hoe kijken we naar deze ontwikkeling vanuit een 
pedagogisch perspectief? 
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Hangjongeren?

Hangjongeren?
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Gedogen geduid

 Gelijkenis met tolereren
 Toelaten, dulden van iets wat men afkeurt
 Veronderstelling van een machtsrelatie

 Verschil met tolereren
 Er is steeds een door de gemeenschap erkende regel in het geding

 De afwijking van de regel heeft morele inspiratie
 Respect voor andere moraal dan die van de regel

 Vraag blijft wat edele en niet-edele motieven zijn!

Gedogen geduid

We spreken over gedogen wanneer we binnen 
afgesproken marges gedrag toelaten dat 
volgens een algemene regel, wet of reglement 
verboden is, maar we een morele reden 
hebben om af te wijken van de gebruikelijke 
regelhandhaving
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Over de waarde van gedogen

Is kritiek op gedoogcultuur wel terecht?

Is niet respectloos negeren van regels vanuit zwakte of 
lafheid

Gebeurt in functie van het samen zoeken naar oplossingen 
voor problemen

 Kern van een democratische samenleving

 Een samenleving heeft ‘schuilplaatsen’ (oefenruimte) nodig

Over de waarde van gedogen

Roep om repressie impliceert schrik voor 
schuilplaatsen

De overheid moet alles duidelijk vastleggen en weinig ruimte laten 
voor lokale verantwoordelijkheid

Boeiende paradox: de oplossing zelf houdt het probleem in stand!
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Over de waarde van gedogen

 Wat heeft dit met pedagogiek te maken?

 Roep om ‘stevige’ opvoeding met duidelijke regels

 Laten we onderzoeken

 Hoe regels worden toegepast binnen een opvoedingscontext

 Hoe gedogen ons helpt om te gaan met regels binnen 
opvoeding 

Opvoeding als inleiding in regels

 Waar mensen leven, zijn er allerlei regels

 Regels zelden expliciet maar wel sterke betekenis

 Regels worden niet altijd op dezelfde manier toegepast

 De context heeft invloed op toepassing van een regel

 Kortom: het gezinsleven kan niet volledig door 
uitgeschreven regels ‘geregeld’ worden

 In verschillende contexten spelen verschillende morele afwegingen
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Voorbij de onderhandeling

 Politiek: gezin belangrijke rol in morele opvoeding
 Geloof in ‘all in’- pakket met regels dat overal toepasbaar is
 Overdrachtsmodel (regels ‘uitleggen- opleggen- trainen’)
 Opvoeding is kwestie van consequent zijn

 Twee problemen
 Simplistisch model: verschillende contexten vragen verschillende regels

 Kinderen leren regels door deelname aan leven van hun ouders
 Regels worden er impliciet geleefd en vormen er de ‘levensgrond’

Voorbij de onderhandeling
 Overdrachtsmodel is niet meer van deze tijd

 Er is nu sprake van ‘onderhandelingshuishouding’
 Kinderen onderhandelen met ouders over de gezinsregels
 Dit lijkt democratisch en kindvriendelijk

Is dat wel zo?
Onderhandelen gaat om het ‘ruilen’ van particuliere belangen en 

vertrekt niet van gemeenschappelijk belang
 Werkt polariserend
 Werkt conflictvermijdend
 Vraag is overigens of dit in de realiteit wel zo vaak voorkomt 

(karikatuur?)
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Liefdevolle verwaarlozing

Onderhandelen en regels opleggen is soms nodig!

Maar dat is geen morele opvoeding

uitwisseling van gedachten vanuit een zorgende, intieme 
houding waarbij ouder en kind elkaar vertrouwen

laten zien welke afwegingen we maken, met welke 
waarheden we leven en daarover van gedachten wisselen

Liefdevolle verwaarlozing

Dit is een vorm van gedogen!

Kinderen verantwoordelijkheid leren opnemen 
door hen steeds meer te laten nadenken over de 
regels die ze toepassen

Opvoeden is dus veel meer dan alleen 
onderhandelen of regels opleggen

Het gaat om getuigen wat je waardevol vindt!
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 www.veiligonline.be

 http://www.gezondeschool.be

 http://www.triplepmagazine.be / 
http://www.triplep.be/ouder gestopt juni 2016

Enkele boeiende websites


