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Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt 
steeds meer nadruk gelegd op standaardisering 
van de beroepsuitoefening in zorg en welzijn. 
Het is met name het medische domein dat vanaf 
dat moment systematisch gaat beschrijven wat 
kwaliteit van zorg is bij bepaalde aandoeningen. 
De eerste medische richtlijn dateert uit 1982, 
pas in 2003 volgt de eerste richtlijn voor sociaal 
werkers.  

Casusbeschrijvingen van artsen bestaan al vanaf de oudheid, 
maar zij hadden geen voorschrijvend karakter. Dat verandert als 
de medische professie steeds vaker wordt gevraagd om inzichte-
lijk te maken hoe ze tot hun handelen zijn gekomen. In plaats van 
een beschrijving worden de gevalsbeschrijvingen steeds meer een 
systematisch onderzoek naar ‘wat werkt’ en worden ze door de 
beroepsgroep doorontwikkeld tot vakinhoudelijke standaarden, 
meestal in de vorm van richtlijnen. 
Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische 
samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen 
van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aan-
gevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en 
zorggebruikers. 

Evidence based
In eerste instantie wordt vooral de consensus over het goede 
handelen in een richtlijn opgenomen. Later worden richtlijnen 
steeds meer gebaseerd op bewijs uit wetenschappelijk onderzoek 
(evidence based). De allereerste (medische) richtlijn in Nederland 
verschijnt in 1982. Vanaf de jaren negentig groeit het besef dat 
veel aandoeningen om een multidisciplinaire aanpak vragen. 
Beroepsverenigingen van verschillende disciplines gaan dan bij-
dragen leveren aan de richtlijnontwikkeling, die nog steeds voor-
namelijk een medisch karakter heeft.  

2003  
Eerste professionele richtlijn   
Voortschrijdende standaardisering van de beroepsuitoefening 

Richtlijnen in de jeugdhulp 
en jeugdbescherming worden 
vanaf 2010 ontwikkeld. 
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Aan het begin van deze eeuw verleent de NVMW voor het eerst 
medewerking aan een multidisciplinaire richtlijn: de richtlijn voor 
de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassen cliënten 
met een angststoornis (2003). In 2009 komt het tot de Landelijke 
Eerstelijns Afspraak (LESA) Psychosociale problematiek. Deze is het 
resultaat van landelijk overleg van huisartsen en maatschappelijk 
werkers over gedeelde zorg aan patiënten met psychosociale 
problematiek.

Beoordelen vanuit de praktijk
De BPSW, in 2015 voortgekomen uit de NVMW, wordt steeds vaker 
gevraagd mee te werken aan richtlijnen. In veel gevallen gaat het 
over het meelezen met de teksten. De tekst wordt dan door de 
beroepsvereniging aan professionals voorgelegd die werken in 
het veld waarvoor de richtlijn wordt ontwikkeld (bijvoorbeeld 
gezondheidzorgmaatschappelijk werkers). De professionals 
kunnen vanuit hun dagelijkse praktijk beoordelen of een richtlijn 
het perspectief van sociaal werkers voldoende meeneemt in de 
aanbevelingen. Als de richtlijn ook aanbevelingen doet over het 
handelen van een sociaal werker, dan neemt de beroepsvereniging 
deel aan de werkgroep die de richtlijn ontwikkelt om te borgen 
dat de aanbeveling ook past binnen de missie en bekwaamheden 
van het beroep. Als de richtlijn voldoende in lijn is daarmee, 
autoriseert het bestuur van de beroepsvereniging de richtlijn en 
maakt deze vanaf dat moment deel uit van de professionele 
standaard.

De professionele standaard is het geheel van professionele normen 
dat beschrijft wat in een bepaalde situatie ‘goed handelen’ is. De 
standaard heeft een vakinhoudelijke en een ethische component. 
In sommige definities wordt de juridische component daaraan 
toegevoegd. In brede zin bestaat de professionele standaard uit 
wetten, richtlijnen, protocollen, beroepscodes, uitspraken van  
de tuchtrechter, kwaliteitsstandaarden, gedragsregels en hand-
reikingen. 

Goed hulpverlenerschap
De professionele standaard wordt in verschillende wetten genoemd 
als concretisering van ‘goed hulpverlenerschap’: ‘De hulpverlener 
moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener 
in acht nemen en handelt daarbij in overeenstemming met de op 
hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor 
hulpverleners geldende professionele standaard’ (Wet inzake de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO). Vergelijkbare 
wetsartikelen zijn opgenomen in de Jeugdwet (art. 4.1.1, lid 3) en 
de Wmo (art. 3.2, lid 2c). 

Standaardisering van het handelen – of dat nu een vakinhoudelijk 
of beroepsethisch karakter heeft – heeft verschillende doelen. 
Professionals krijgen door standaardisering richting en behouden 

rechterpagina:

Van alle richtlijnen in de jeugd-
hulp en jeugdbescherming zijn 
werkkaarten gemaakt, waarin de 
richtlijnen in de vorm van beslis-
bomen worden uitgewerkt. Op 
deze pagina de eerste werkkaart 
van de richtlijn cirisisplaatsing. 
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daarbij de ruimte voor het maken van afwegingen. Cliënten, op-
drachtgevers en andere stakeholders van het sociaal werk krijgen 
inzicht in de beweegredenen van een professional, en weten waar 
zij wel en niet op mogen rekenen. Standaardisering zou echter 
nietszeggend zijn als het handelen van een professional niet kan 
worden getoetst op kaders die de beroepsgroep zichzelf oplegt.
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Tuchtrecht
Bij de eerste beroepscode voor de maatschappelijk werker in 
1962 werd ook gelijk het tuchtrecht in het leven groepen. In het 
toenmalige vakblad TMW staat daarover: ‘Reeds bij de behande-
ling van de code is er in uw kring de aandacht op gevestigd, dat de 
aanvaarding van de bepaalde gedragsregels voor de uitoefening 
van een beroep tevens moet leiden tot de instellen van een 
tuchtrechtspraak binnen dit kader. Daarmede immers tonen de 
leden der beroepsorganisatie, dat zij niet alleen bepaalde principes 
voor hun beroepsuitoefening in theorie willen aanvaarden, doch 
deze tevens als hen zelf bindende normen willen naleven.’
Het tuchtrecht is altijd een punt een discussie geweest. Dat geldt 
overigens niet alleen voor het sociaal werk, we zien vergelijkbare 
discussies bij artsen. Critici menen dat door standaardisering en 
het tuchtrecht het zelfdenkend vermogen van de professional 
wordt aangetast, omdat zij slaafs gaan volgen wat hen is voorge-
schreven. Daarnaast zijn er signalen dat het tuchtrecht angst 
inboezemt, waardoor professionals handelingsverlegen worden. 
Professionals gaan zich vooral indekken, waardoor het belang van 
cliënten buiten beeld kan worden gedrukt. Anderen menen weer 
dat de professionele ruimte die professionals nodig hebben om 
goed werk te kunnen doen, alleen gerealiseerd kan worden als de 
beroepsgroep zichzelf in hoge mate reguleert. De discussie heeft 
er in ieder geval toe geleid dat de beroepsvereniging de aanzet 
heeft gegeven tot een modernisering van het tuchtrecht in de 
sector. Er wordt gestreefd naar het vergroten van het lerende 
karakter van tuchtrecht, door een setting te creëren waarin het 
goede gesprek over het handelen van een professional kan worden 
gevoerd. Daarmee verschuift te sfeer van sanctioneren naar leren, 
het verkrijgen van inzichten over wat er voor cliënten toe doet, 
en wat beweegredenen zijn voor het handelen van professionals. 
Het ‘echte’ tuchtrecht blijft voorbehouden voor ernstige zaken, 
waarbij de vraag speelt of professionals nog wel geregistreerd of 
lid van de beroepsvereniging kunnen blijven. 

Richtlijnen

Vanaf 2010 is beroepsvereniging 
BPSW samen met NIP en NVO 
eigenaar van het programma 
Richtlijnen in de jeugdhulp en-
jeugdbescherming. Dat is een 
onderdeel van het actiepro
gramma Professionalisering 
Jeugdzorg. Inmiddels zijn er  
17 richtlijnen gepubliceerd, 
waarin op basis van weten
schappelijke, ervarings en 
praktijkkennis aanbevelingen 
voor het handelen van sociaal 
werkers, psychologen en 
 pedagogen staan. Deze richt
lijnen maken eveneens deel uit 
van de professionele standaard 
van de sociaal werker in het 
jeugddomein, en zijn onderdeel 
van het beoordelingskader van 
de professionele toetsing 
(waaronder tuchtrecht) voor 
SKJgeregistreerden. Zie https://
richtlijnenjeugdhulp.nl/ 
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Overige  Canon-boeken:

  Waarom gaf Gerrit Zalm de opvangsector een nieuwe impuls?  
  De ‘coming out’ van daklozen leverde het Groot Walenburgs Vuilharmonisch 

Orkest in 1984 een gouden plaat op. 
  ‘Regiobinding’ heette in de negentiende eeuw ‘domicilie van onderstand’. 
  Wat is eigenlijk het verschil tussen de tuigdorpen van Wilders en de oude 

landloperskoloniën in Veenhuizen en Het Hoogeland? 
  Wanneer raakte Nederland in de ban van NIMBY? 
  Hoe kon het dat maar liefst 25.000 ongehuwde moeders na de Tweede 

Wereldoorlog via opvangvoorzieningen hun kind na de geboorte hebben 
afgestaan?  

De Canon Maatschappelijke Opvang neemt de lezer mee in de rijke geschiedenis 
van opvangvoorzieningen. Aan de hand van 24 vensters wordt zicht geboden op 
de historische achtergronden van de zorg voor mensen die ontheemd zijn geraakt, 
tegenwoordig samengevat door de term dak- en thuislozen. Elk venster vertelt 
een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in deze geschiedenis 
van insluiting/uitsluiting, een proces dat eigenlijk zo oud is als de mensheid. 
Het achterliggende idee is dat de Canon professionals en betrokkenen bij de 
opvangsector het  gevoel geeft dat ze deel uitmaken van een geschiedenis die  
de moeite van het vertellen waard is. 

Deze Canon is onderdeel van de Canon Sociaal Werk, een digitaal wikipendium  
dat op internet de geschiedenis van de brede sociale sector ontsluit  
(zie www.canonsociaalwerk.nl).  Daar is ook de uitgebreide versie te raadplegen 
van de Canon Maatschappelijke Opvang, compleet met beeldmateriaal, 
literatuurverwijzingen, historische documenten en links. Wie meer wil weten 
van de moderne geschiedenis van de maatschappelijke opvang kan hier gaan 
schatgraven: www.canonopvang.nl. 

www.canonopvang.nl
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   De Krankzinnigenwet van 1841 maakte een einde aan het vóór-medisch tijdperk waarin 
van behandeling geen sprake was: de patiënten werden ‘bewaard’ of ‘opgeborgen’ in een 
dolhuis of een gesticht.

   In 1855 stichtte dominee Cornelis van Koetsveld in Den Haag een aparte ‘Idiotenschool’; 
hij stond daarmee aan de wieg van de verstandelijk-gehandicaptenzorg in Nederland.  

   Pier de Boer werd in Amsterdam in 1921 de eerste nazorg ambtenaar. ‘Mijn instrumenten 
zijn mijn schoenen’, zei hij. Tegenwoordig noemen we dit werk cliëntondersteuning. 

   Jacob Juch bedacht vanaf 1923 allerlei methodes om kinderen die de hele dag apathisch 
zaten of lagen, in beweging te krijgen.

   De joodse inrichting ‘Het Apeldoornse Bos’ had een speciale afdeling voor zwakzinnige 
en moeilijk opvoedbare kinderen. Zij werden in 1943 allemaal in Auschwitz vermoord.

   De naoorlogse VN-verdragen zijn een enorme stimulans geweest om discriminatie van 
mensen met beperkingen tegen te gaan. Hoe ver is Nederland als het gaat om beleid om 
volwaardig burgerschap mogelijk te maken?

 
De Canon gehandicaptenzorg neemt de lezer mee langs de hoogtepunten, dieptepunten en 
bijzonderheden van de moderne geschiedenis van de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Aan de hand van 25 vensters wordt zicht geboden op de 
historische achtergronden van de zorg voor mensen die in de loop der geschiedenis op vele 
manieren geëtiketteerd en apart gezet zijn, maar die we tegenwoordig zoveel mogelijk als 
volwaardige burgers bejegenen. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke 
gebeurtenis of trend in deze geschiedenis van apartheid versus emancipatie, van 
wegstoppen versus integreren, van nawijzen versus normaliseren.   

Deze Canon maakt deel uit van een digitaal wikipendium dat op internet de geschiedenis 
van de brede sociale sector ontsluit (zie: www.canonsociaalwerk.eu). Daar is ook de 
uitgebreide versie te raadplegen van de Canon gehandicaptenzorg, compleet met 
beeldmateriaal, literatuur verwijzingen, historische documenten en links. Wie meer wil 
weten over de moderne geschiedenis van de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking kan hier gaan schatgraven: www.canongehandicaptenzorg.nl.

www.canongehandicaptenzorg.nl
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zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

gehandicaptenzorg

Zag je het maar
Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

   In 1842 werd de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende 
Dranken opgericht. De drankbestrijdersbeweging behoorde tot de grootste sociale 
beweging van de negentiende eeuw. 

   Omstreeks 1880 dronk men gemiddeld in Amsterdam 15 liter pure alcohol  per hoofd 
van de bevolking. Per 146 inwoners had de hoofdstad een kroeg of tapperij.

   In 1909 werd in Amsterdam het eerste consultatiebureau voor alcoholisme opgericht, 
de kiem waaruit de overige verslavingszorg zou ontstaan. In 1970 werd ‘Drugs’ aan de 
naam toegevoegd. 

   In 1948 introduceerde Consultatiebureau-directeur Henk Krauweel de 
zelfhulporganisatie Anonieme Alcoholisten in Nederland. 

   In 1968 begon de psychiater Peter Geerlings met het verstrekken van methadon aan 
heroïne-verslaafden. 

   Jaarlijks doen zo’n 60.000 mensen een beroep op de verslavingszorg. Iets minder dan 
de helft kampt met alcholproblemen. Sinds de jaren tachtig richt de verslavingszorg 
zich ook op gedragsverslavingen (gokken, eten, internet).  

De Canon verslavingszorg neemt de lezer mee langs de belangrijkste ontwikkelingen  
van de moderne geschiedenis van de verslavingszorg in Nederland, die tot in de jaren 
zeventig vooral in het teken stond van hulpverlening (‘reddingswerk’) aan alcoholisten. 
Aan de hand van 25 vensters wordt zicht geboden op de historische achtergronden van 
de ontwikkeling van de verslavingszorg en de kennisontwikkeling omtrent verslavings-
gedrag. Nooit eerder is deze geschiedenis zo overzichtelijk gepresenteerd. 
Deze Canon maakt deel uit van een digitaal wikipendium dat op internet de geschiedenis 
van de brede sociale sector ontsluit (zie: www.canonsociaalwerk.eu). Daar is ook de 
uitgebreide versie te raadplegen van de Canon verslavingszorg, compleet met beeld-
materiaal, literatuurverwijzingen, historische documenten en links. Wie meer wil weten 
over de moderne geschiedenis van de hulpverlening aan mensen met verslavings-
problemen en alles wat daarbij komt kijken, kan hier uitgebreid schatgraven:  
www.canonverslavingszorg.nl. 

www.canonverslavingszorg.nl
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   In 1967 start de Engelse verpleegkundige en arts Dame Cicely Saunders het St Chritopher’s 
Hospice. Velen deden er inspiratie op en namen bij terugkeer in hun land vergelijkbare 
initiatieven. 

   Na een bezoek aan Engeland nam radioloog Brigitte van der Werf-Messing in 1972 het initiatief 
tot de oprichting van Stichting Voorbij de Laatste Stad, die een experiment startte met een 
unit voor terminale patiënten in het Rotterdamse verpleeghuis Antonius-IJsselmonde. 

   Met het toepassen van euthanasie op haar moeder, startte huisarts Truus Postma-van Boven 
uit Noordwolde in 1971 een ontwikkeling, die er in 2002 toe leidde dat Nederland als eerste 
land ter wereld euthanasie mogelijk maakte.  

   Het eerste Bijna Thuis Huis in Nederland werd in 1989 in Nieuwkoop opgericht op initiatief 
van de huisarts Pieter Sluis. Inmiddels telt Nederland zo’n 125 hospices. 

   Na een indringend pleidooi van koningin Beatrix in haar kersttoespraak van 1996, volgt eind 
jaren negentig de definitieve doorbraak van de palliatieve zorg. 

   De internist-oncoloog Alexander de Graeff heeft vanaf 1996 een voortrekkersrol gespeeld bij 
het formuleren van richtlijnen voor palliatieve zorg. 

 
Artsen verloren niet zo lang geleden de belangstelling als de dood onafwendbaar was. Dat daar 
verandering in is gekomen is de verdienste van een aantal doorzetters en pioniers. In deze Canon 
wordt aan de hand van 25 vensters hun verhaal verteld en daarmee de ontwikkeling van de 
palliatieve zorg in Nederland in beeld gebracht. De vensters laten de inspanningen zien om in 
de gezondheidszorgwereld serieus aandacht te vragen voor de zorg voor het levenseinde en die 
bovendien niet te beperken tot lichamelijke verzorging, maar daar ook sociale, psychische en 
spirituele aspecten bij te betrekken.
 
Deze Canon, mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg,  maakt 
deel uit van een digitaal wikipendium dat op internet de geschiedenis van de brede sociale 
sector ontsluit (zie: www.canonsociaalwerk.eu). Daar is ook de uitgebreide versie te raadplegen 
van de Canon palliatieve zorg, compleet met beeldmateriaal, literatuurverwijzingen, 
historische documenten en links. Wie nog meer wil weten van de geschiedenis van de 
palliatieve zorg in Nederland, kan hier uitgebreid schatgraven: www.canonpalliatievezorg.nl. 

www.canonpalliatievezorg.nl
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   Bleekneusjes en zenuwpeesjes werden vanaf 1883 naar vakantiekolonies gestuurd.  
In honderd jaar namen daar 800.000 kinderen aan deel. 

   De zuigelingenzorg (1901) zorgde in korte tijd voor een daling van het sterftecijfer  
van zuigelingen van 15% naar 3%.  

   In 1920 begon het speciaal onderwijs voor leerlingen ‘die wegens ziels- of lichaams-
gebreken niet in staat zijn geregeld en met vrucht gewoon onderwijs te volgen’.

   Benjamin Spock’s opvoedingsbijbel verloste vanaf 1950 Nederlandse ouders van het  
verwijt dat ze niet streng genoeg waren.

   Families First en de Eigen Kracht-conferenties halen de professional van zijn historische 
voetstuk: hij/zij is een professionele gids geworden bij de oplossingen die mensen zelf 
bedenken en organiseren. 

   De commissies Deetman/Samson schrijven een inktzwart hoofdstuk in de geschiedenis  
van de jeugdzorg.

De Canon zorg voor de jeugd  neemt de lezer mee langs de hoogtepunten, dieptepunten en 
bijzonderheden van de moderne geschiedenis van het opvoeden, onderwijzen en opgroeien.
Aan de hand van 25 vensters wordt zicht geboden op de historische achtergronden van de 
zorg voor jeugdigen, variërend van kleine kinderen tot pubers en jong volwassenen. Elk venster 
vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in deze geschiedenis van 
straffen en belonen, van koesteren en disciplineren, van aanhalen en afstand nemen. Keer 
op keer wordt duidelijk dat veel oude dilemma’s en redeneringen nog elke dag actueel zijn. 
In  tijden van decentralisaties en transities kunnen we daar niet alleen van leren, maar óók 
– en misschien is dat wel net zo belangrijk – van leren relativeren.  

Deze Canon maakt deel uit van een digitaal wikipendium dat op internet de geschiedenis 
van de brede sociale sector ontsluit (zie: www.canonsociaalwerk.eu). Daar is ook de 
uitgebreide versie te raadplegen van de Canon zorg voor de jeugd, compleet met 
beeldmateriaal, literatuurverwijzingen, historische documenten en links. Wie meer wil 
weten over de moderne geschiedenis van de zorg voor de jeugd kan hier gaan schatgraven: 
www.canonjeugdzorg.nl.

www.canonjeugdzorg.nl
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   Nederland kent eind 2015 381 woningcorporaties, die een kleine 2,5 miljoen woningen beheren. 
Deze indrukwekkende sociale woningbouw gaat terug op één initiatief uit het jaar 1852.

   Rondom 1900 leefden meer dan een miljoen Nederlanders in een situatie die grote 
overeenkomsten vertoont met de slums van de huidige Aziatische, Afrikaanse en Latijns-
Amerikaanse metropolen 

   In 1900 woonden gemiddeld 5 personen in een woning van nog geen 50 m2, 10 m2 per persoon. 
Nu wonen er gemiddeld 2,4 personen in een (nieuwe) woning van 160 m2: 65 m2 per persoon. 

   De laatste bewoonde plaggenhut van Nederland heeft in Tange-Alteveer stand gehouden tot 
1941. Deze hut is nu te bewonderen in Openlucht Museum in Arnhem.

   Op 8 november 1962 wordt de Hogenkampsweg in de wijk Dieze-Oost in Zwolle  de miljoenste 
naoorlogse Nederlandse nieuwbouwwoning feestelijk in gebruik genomen. 

   In 1998 overschrijdt het aantal koopwoningen het aantal huurwoningen. In 1947 was het 
aandeel van het particuliere woningbezit nog maar 28%. 

   In veel grote steden wordt 1 op de 4 à 5 woningen tegenwoordig toegewezen aan bijzondere 
doelgroepen. 

De Canon volkshuisvesting neemt de lezer mee langs de hoogtepunten, dieptepunten en 
bijzonderheden van de moderne geschiedenis van het wonen in Nederland. Aan de hand van 
25 vensters wordt zicht geboden op de historische achtergronden van de opkomst van 
woningbouwverenigingen, de gevolgen van de Woningwet in 1901 en de rol van huurders en 
bestuurders. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis of trend in een 
rijke geschiedenis waarin de sociale woningbouw stap voor stap weet te ontsnappen uit de 
duisternis van de negentiende eeuw. Nooit eerder is deze geschiedenis zo overzichtelijk 
gepresenteerd. 

Deze Canon maakt deel uit van een digitaal wikipendium dat op internet de geschiedenis van de 
brede sociale sector ontsluit (zie: www.canonsociaalwerk.eu). Daar is ook de uitgebreide versie te 
raadplegen van de Canon volkshuisvesting, compleet met beeldmateriaal, literatuur verwijzingen, 
historische documenten en links. Wie meer wil weten over de moderne geschiedenis van de sociale 
woningbouw in Nederland en alles wat daar bij is komen kijken, kan hier uitgebreid schatgraven: 
www.canonvolkshuisvesting.nl. 

www.canonvolkshuisvesting.nl
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   In de door armoede geteisterde provincie Drenthe neemt Commissaris van de Koningin 
Linthorst-Homan in 1925 het initiatief tot oprichting van de Vereeniging voor den Opbouw 
van Drenthe. Het blijkt het startschot voor wat later in de eeuw samenlevingsopbouw zal 
gaan heten.  

   Na de Tweede Wereldoorlog volgt de doorbraak wanneer de rijksoverheid ‘maatschappelijk 
opbouwwerk’ gaat stimuleren, als methode om gemeenschapszin en betrokkenheid van 
burgers te bevorderen.   

   In de jaren zeventig wordt het opbouwwerk activistischer en politieker. Opbouwwerkers 
ontfermen zich over steeds meer doelgroepen en spelen een vooraanstaande rol in de 
stadsvernieuwing.

   Als in de jaren tachtig het geloof in de maakbaarheid van de samenleving een deuk krijgt, 
komt het vak opbouwwerk onder druk te staan. De functie opbouwwerk blijkt echter 
springlevend. Er komen steeds meer aanduidingen in omloop: wijkmakelaar, buurtregisseur, 
community builder, et cetera

   Na decennia van individualisering, consumentisme, neoliberalisme en marktwerking ontstaat 
er opnieuw een behoefte aan collectiviteit en gemeenschappelijkheid. Begint samenlevings-
opbouw aan een tweede jeugd? 

De Canon samenlevingsopbouw verhaalt over de geschiedenis van samenlevingsopbouw en 
daarmee van het opbouwwerk in Nederland. Aan de hand van 25 vensters wordt zicht geboden 
op de wijze waarop de rijksoverheid, lokale overheden en sociale instituties burgers tot het 
nemen van collectieve verantwoordelijkheid proberen te bewegen en wat de rol daarin is van 
opbouwwerkers en burgers. Elk venster vertelt een verhaal over een opmerkelijke gebeurtenis 
of trend in deze bijzondere geschiedenis, die rijk gekleurd blijkt door de tijdgeest. Nooit eerder 
is deze geschiedenis zo overzichtelijk gepresenteerd. 

Deze Canon maakt deel uit van een digitaal wikipendium dat de geschiedenis van de brede 
sociale sector ontsluit (zie: www.canonsociaalwerk.eu). Daar is ook de uitgebreide versie  
te raadplegen van de Canon samenlevingsopbouw, compleet met beeldmateriaal, 
literatuurverwijzingen, historische documenten en links. Wie meer wil weten over deze 
geschiedenis, kan hier uitgebreid schatgraven: www.canonsamenlevingsopbouw.nl. 

www.canonsamenlevingsopbouw.nl
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 Almere

   De Contourennota uit 1975 spreekt voor het eerst het voornemen uit om kinderen met een 
beperking zo lang mogelijk op gewone scholen les te geven. 

   In 1976 start in Almere Haven basisschool De Bijenkorf met een groep van zo’n tien leerlingen.  
Van speciaal onderwijs is in de groeiende stad voorlopig geen sprake. 

   In 1995 rijden elke schooldag vanuit Almere vele busjes naar het oude land om zo’n 300 kinderen 
te vervoeren naar speciaal onderwijsscholen in ’t Gooi en omstreken.  

   Almere vangt vanwege het landelijke Weer Samen Naar School-beleid in 1995 bot bij het 
ministerie van Onderwijs bij een aanvraag om drie speciaal onderwijsscholen te bouwen.  

   Op aandrang van staatssecretaris Netelenbos start in Almere in 1997 het onderwijsexperiment 
Gewoon Anders.

   De in 2003 ingevoerde rugzakfinanciering blijkt een remmende werking te hebben op het 
Almeerse onderwijsexperiment.  

   In 2010 start de Stichting Almere Speciaal (SAS) , waaronder drie speciaal onderwijsscholen vallen: 
Olivijn, Aventurijn en De Bongerd. 

   Vanaf 2013 werken alle Almeerse onderwijsinstellingen samen in een coöperatie om de 
doelstellingen van de Wet passend onderwijs te realiseren. 

Deze Canon speciaal & passend onderwijs Almere brengt de geschiedenis in beeld van de laatste vijftig 
jaar van het speciaal onderwijs. In vijf ‘vensters’ worden de belangrijkste landelijke gebeurtenissen in 
beeld gebracht en die worden steeds geflankeerd door ‘vensters’ die de ontwikkelingen in Almere 
beschrijven. Die opzet laat niet alleen de wisselwerking zien tussen het nationale beleid en de lokale 
uitwerking, maar ook hoe weerbarstig het is om in de onderwijspraktijk het ideaal van inclusie te 
realiseren. Hoezeer het nationale beleid er ook op aanstuurde, hoe energiek er in het Almeerse 
experiment ook aan is gewerkt, in de praktijk blijft het steeds opnieuw een zoektocht. Tussen ideaal 
en realiteit doemen niet alleen de nodige praktische bezwaren op, maar gaat het er in de eerste plaats 
om kinderen die plek en aandacht te geven waarmee ze het best geholpen zijn. Daarvoor bestaan 
geen toverformules, dat is voor elk kind weer anders. 

Deze Almeerse Canon, uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Stichting Almere 
Speciaal (SAS),  maakt deel uit van een digitaal wikipendium dat op internet de geschiedenis van  
de brede sociale sector ontsluit. Daar is ook een landelijke Canon speciaal & passend onderwijs in 
ontwikkeling die in de loop van 2020 zal worden afgerond, compleet met beeldmateriaal, literatuur-
verwijzingen, historische documenten en links. Wie meer wil weten kan op deze site uitgebreid 
schatgraven: www.canonsociaalwerk.eu. 




