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Sommige boeken blijven verrassend actueel. Zelfs als ze tien jaar oud zijn. Dit is het geval met het boek 
Jonge risicokinderen. De redacteurs stellen in dit boek de wetenschappelijke kennis over jonge kinderen 
met een risicovolle ontwikkeling beschikbaar. Ze mochten daarvoor rekenen op auteurs die een autoriteit 
zijn op hun vakgebied, zoals Miriam Baltussen (KPC-groepNL), Adriana Bus (Universiteit LeidenNL), Paul Leseman 
(Universiteit van AmsterdamNL), Luc Stevens (Universiteit UtrechtNL) en Ludo Verhoeven (Katholieke Universiteit NijmegenNL).

In het eerste hoofdstuk, de algemene inleiding op het boek, beschrijft Geerdina “Diny” van der Aalsvoort 
(Hogeschool UtrechtNL) het ontstaan van jonge risicokinderen als afzonderlijke groep. Ze omschrijft deze
doelgroep op basis van wetenschappelijk onderzoek en komt – niet onbelangrijk – tot een begripsafbake-
ning. In het tweede hoofdstuk beschrijft ze de ontwikkeling van kinderen. Ze gaat eerst dieper in op de 
ontwikkeling van afzonderlijke ontwikkelingsgebieden, zoals:

 de cognitieve ontwikkeling
 de ontwikkeling van de taalvaardigheid
 de emotionele ontwikkeling
 de sociale ontwikkeling

Ze eindigt dit hoofdstuk met een woordje uitleg over het bio-ecologisch model dat de ontwikkeling van het 
kind benadert als een complexe, wederzijdse beïnvloeding van kenmerken van het kind en de omgeving. 
Het is dit kader dat de basis vormt voor de verdere hoofdstukken uit dit boek.

Het derde hoofdstuk over het opvoeden van jonge risicokinderen schreef Diny van der Aalsvoort samen 
met Luc Stevens. Na een beschrijving van opvoeding als maatschappelijk verschijnsel, waarin het trans-
actionele model een voorname plaats inneemt, komen ze tot een driedeling van opvoeding:

 opvoeding in het gezin
 opvoeding in de kinderopvang
 opvoeding op school

De auteurs leggen hier de term Problematische Opvoedingssituatie (POS) nog eens duidelijk uit. Daarna 
beschrijven ze de rol die de kinderopvang en de leerkracht op school in de opvoeding van kinderen spelen. 
Terwijl het stukje over de kinderopvang sterk geënt is op de Nederlandse situatie, kan men in Vlaanderen 
met het deel over de rol van de school bij de opvoeding van jonge (risicokinderen) wel veel doen.

Het vierde hoofdstuk schreef Diny van der Aalsvoort samen met Paul Leseman. Samen maken ze de
inventaris op van de risicofactoren in de ontwikkeling van een kind. Zoals je dat vanuit het bio-ecologisch 
model kunt verwachten, maken ze daarbij onderscheid tussen risicovolle omgevingskenmerken en 
risicovolle kenmerken van het kind.
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Hoe je omgaat met jonge risicokinderen bij een opvoedingsprobleem thuis, in de kinderopvang of op school 
beschrijft Diny van der Aalsvoort in het vijfde hoofdstuk. Hiervoor maakt ze gebruik van de diagnostische 
cyclus van De Bruyn en de behandelingscyclus van Ruijssenaars. Personen die vertrouwd zijn met hande-
lingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht samenwerken zullen zich beslist in dit hoofdstuk herkennen. 
Dit hoofdstuk legt meteen een cesuur in het boek: de volgende hoofdstukken richten zich elk op een 
specifieke risicosituatie: de taalontwikkeling bij kinderen die Nederlands niet als eerste taal leren (hoofdstuk 6), 
stagnaties in beginnend lezen (hoofdstuk 7) en stagnaties in beginnend rekenen (hoofdstuk 8). Ludo Verhoeven, 
Adriana Bus en Miriam Baltussen geven hierbij, elk op hun eigen manier, hun gefundeerde kijk op deze 
situatie en doen daarbij een aantal aanbevelingen voor de praktijk.

Een boek dat geschreven is door mensen die een autoriteit zijn op hun vakgebied, staat garant voor een 
sterke theoretische onderbouw. Als deze de theorie dan nog bevattelijk weergeven en ze weten aan te 
vullen met een reeks aanbevelingen voor de praktijk, dan heb je een naslagwerk in handen zoals er nog te 
weinig zijn. Warm aanbevolen!
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