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11 uitgangspunten 
 
Wat vind jij belangrijk in de opvoeding? In dit boek zet ik elf uitgangspunten voor 
opvoeding op een rij. Elf uitgangspunten die soms onder de oppervlakte van mijn 
werk en soms onder de oppervlakte van mijn eigen rol als opvoeder sluimeren. Ik 
heb ze naar boven gevist en op een rij gezet. 
 
Ik hoop dat jij als lezer geïnspireerd raakt door deze uitgangspunten. Niet omdat het 
dé uitgangspunten voor goede opvoeding zouden zijn. Want daar valt over te twisten 
en bovendien: dit boek beoogt op geen enkele wijze uitputtend te zijn in de keuze 
voor deze elf uitgangspunten. Daar is de praktijk van opvoeding te divers voor, en te 
complex. Nee, ik hoop dat het je inspireert omdat het hier en daar herkenbaar is, een 
eyeopener oplevert, of meer woorden geeft aan hoe je onbewust in de praktijk als 
opvoeder bezig bent. 
 
Zoals gezegd: de elf uitgangspunten zijn uitgangspunten waarover valt te twisten. Je 
zou ze daarom ook kunnen opvatten als elf stellingen over opvoeding. En een 
stelling roept een reactie op. Ik hoop dus ook dat die reacties bij jou als lezer zullen 
komen. En: dat je die reacties met anderen deelt, in een gesprek over opvoeden en 
over wat goede opvoeding is. Een gesprek over wat deze tijd vraagt van opvoeders. 
Maar ook een gesprek over praktische consequenties. Door na te denken over 
praktische consequenties kijk je in een spiegel: doe ik als opvoeder ook echt 
waarvan ik zeg dat ik het belangrijk vind? 
 
In elf hoofdstukken werk ik de volgende elf uitgangspunten uit:  
 

1. Opvoeding is een hoop gedoe; we doen maar wat. 
2. Opvoeding is gericht op vrijheid en recht; opvoeding is erop gericht dat 

kinderen vrije mensen worden die bijdragen aan een rechtvaardige wereld. 
3. Een mens is geen individu zonder de ander. Door opvoeding wordt een kind 

zichzelf door het leven van anderen deel van zijn eigen leven te laten zijn. 
4. Opvoeden is niet ‘roepen langs de zijlijn’. Een opvoeder geeft midden op het 

speelveld zelf gestalte aan wat waar, waardevol en de zin is in het leven. 
5. Opvoeding is een speeltuin. Kinderen en opvoeders spelen samen in een 

werkelijkheid die groter is dan zij zelf zijn. 
6. Opvoeding is niet oeverloos. Het leven laten stromen kan niet zonder de 

bedding van de bestaande gemeenschap (je roots) aan de ene kant en de 
bedding van uitzicht op nieuwe avonturen (je verlangens) aan de andere kant. 

7. Liefde voor alles. Een veilig nest is geen eindpunt van opvoeding; met liefde 
de wereld in treden is het volgende station. 

8. Opvoeding maakt wat los. Kinderen worden niet groot door kennis over de 
status quo maar door de mogelijkheid iets goeds te maken in het leven. 

9. Opvoeden kost je je leven. Een mens is niet geholpen met een opvoeder die 
dicht bij zichzelf blijft maar met een opvoeder die zichzelf geeft aan het leven 
van een kind. 

10. Opvoeding wil een goede levenswandel leren: vreedzaam zijn, welwillend zijn, 
en voor rede vatbaar zijn. Het nut van kennis en bekwaamheid staat of valt 
met deze wandel. 
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11. Opvoeding is een hoop genade; Een kwestie van steeds weer opnieuw 
beginnen. 

 
In elk hoofdstuk leg ik het uitgangspunt uit en beschrijf ik hoe het kan functioneren in 
de opvoedingspraktijk. Aan het einde van elk hoofdstuk komt telkens nog kort een 
aantal opvoeders aan het woord. Geheel in de geest van dit boek hebben precies elf 
opvoeders vanuit uiteenlopende achtergronden en perspectieven een reactie op een 
of een aantal hoofdstukken geschreven. Hun inbreng kan het nadenken over het 
betreffende hoofdstuk op een mooie manier aanscherpen.  
 
Voor gebruik in gespreksgroepen in welke vorm dan ook, is aan het einde van elk 
hoofdstuk per uitgangspunt een aantal gespreksvragen opgenomen. Deze vragen 
kunnen natuurlijk ook gewoon thuis door ouders samen worden doorgenomen, of 
gebruikt worden voor persoonlijke verdieping. 
 

  



Opvoeden is Gekkenwerk – 11 uitgangspunten. Jos de Kock 11 uitgangspunten 

3 
 

Opvoeders aan het woord 
 
 
Opvoeden als wandeling 
 
Opvoeding is een wandeling die we samen maken. De context is mede bepalend, de 

ontmoeting met mensen nog meer. We zijn een pad ingeslagen dat alsmaar 

doorloopt en waarop we zelden stilstaan; opvoeden zit in alles, vanaf de geboorte. 

Het zijn vaak die momenten die er ogenschijnlijk niets toe doen die juist de mooiste 

leerpunten in zich hebben: geluksmomenten! 


