‘Het gaat om de concrete ontwikkelingscontext’

In de rubriek Pedagogisch Nieuws bespreekt steeds een andere
medewerker van het Amsterdams Centrum voor Kinderstudies
(ACK) belangrijke en actuele ontwikkelingen in het gezin, op school,
of in de instelling. Ditmaal een bijdrage van Marjolein Luman. Ze is
promovenda Klinische Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit
Amsterdam en lid van het ACK.

P e dag o g i s c h
>

ontwikkeling, wat zal morgen het
geval zijn? Maar helaas heeft men
die benadering begin jaren zestig
volledig verlaten. Onder invloed
van Amerikaanse onderzoekers
heeft men in de interpretatie van
het werk van Europese ontwikkelingspsychologen als Piaget dat
procesaspect volledig uit het oog
verloren. Een ander punt is dat, als
je die dynamische systeemtheorie
probeert toe te passen of modelletjes probeert te maken van die processen, mensen daar erg van onder
de indruk raken. Het lijkt lastig,
maar het is beslist niet lastiger dan
het uitvoeren van standaard-statistische procedures, waar je toch ook
voor doorgestudeerd moet hebben.
Aan de andere kant vinden de serieuze wetenschappen die zich van
de systeemtheorie bedienen wat
wij doen maar een beetje broddelwerk. Dat is ook een flinke handicap. Voor een socioloog, die zo
een la met tienduizend meetpunten

Je moet niet in de bekende val te
trappen van ‘deze aanpak werkt, dus
laten we hem overal maar toepassen’, want wat werkt of niet is sterk
afhankelijk van tijd en plaats.
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over honderd jaar kan opentrekken,
stelt wat wij kunnen doen helemaal niets voor. Die wetenschappers beschikken over hoeveelheden
gegevens waarop ze wiskundige
technieken kunnen toepassen die
wij niet kunnen toepassen. We zitten met ons gebruik van de dynamische systeemtheorie dus tussen
twee vuren, de problemen die onze
collega’s ermee hebben en de problemen die de meer geavanceerde
gebruikers ermee hebben. Maar we
zullen toch naar zo’n dynamische
systeembenadering toe moeten. De
kern is dat je ‘na’ probeert te verklaren op basis van ‘voor’.

Kun je tot slot nog een voorbeeld van onderzoek geven
waarin de benadering vanuit
de dynamische systeemtheorie
goed tot uitdrukking komt?
We kijken naar leerprocessen in
de klas door een aantal kinderen
te volgen. Ik heb sterk de indruk
dat veel van de problemen die
kinderen in het speciaal onderwijs
hebben, hun oorzaak vinden in het
feit dat ze – ondanks de deskundigheid en inzet van de leerkrachten
– toch vastzitten in een ongunstig
leerproces. Je kunt dan zeggen dat
dat komt doordat de kinderen niet
intelligent genoeg zijn en stoornis
A of B hebben, maar je kunt ook
zeggen dat de manier waarop dat
kind op zichzelf en op de leerkracht
reageert, ze onvermijdelijk in een
proces doet belanden waarbij ze

het ongewenste bij elkaar in stand
houden.
Onder volwassenen komt dat vanzelfsprekend ook voor. Neem twee
volwassenen die de neiging hebben
om elkaar net iets te snel te bekritiseren. Als je die bij elkaar zet weet
je van tevoren dat ze onvermijdelijk
naar een situatie toegroeien waarin ze constant ruzie hebben. Niet
doordat het onmogelijke mensen
zijn, maar doordat de ene stap de
volgende meebrengt.
Zo kun je dus heel gemakkelijk in
situaties terechtkomen waarin een
leerkracht wel beschikt over allerlei
didactische middelen en vaardigheden om het kind dingen te leren,
maar waarbij ze elkaar haast letterlijk in een wurggreep houden.
Daar proberen we inzicht in te
krijgen. We vragen vanzelfsprekend
ook aan de leerkrachten hoe ze er
zelf tegenaan kijken. Dan horen we
soms dat ze het niet anders aanpakken omdat ze bang zijn het kind
te verliezen, en dat het dan in de
hele klas escaleert. Ze proberen het
proces dus binnen een hele smalle
band te houden, want ze zijn bang
dat het anders uit de hand loopt. Of
het daadwerkelijk uit de hand loopt
weten we niet, omdat je moeilijk
aan leerkrachten kunt vragen of ze
daarmee willen experimenteren. •
Bij Uitgeverij SWP verschijnt binnenkort de bundel Mythes in het
onderwijs, met daarin onder meer
een bijdrage van Paul van Geert
over ‘de mythe van het (ab)normale
kind’.
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