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EEN TOEKOMST VOOR ONZE KINDEREN 

    Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek buigt de actuele crisis om in kansen  
 

Een opmerkelijke interventie van Peter Adriaensens op 15 december 2011 in ‘Reyers laat’: ‘wij moeten als 
volwassen aan onze jeugd sorry durven zeggen, ons lukt het niet, wij zitten op jullie talent te wachten’ 
 
Dit is ook de boodschap die het thema «  Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek » brengt tijdens 
pedagogische studiedagen en/of ouderavonden. Onze jeugd een optimistisch en holistisch perspectief brengen 
en tegelijkertijd met hen in discussie gaan over de competenties nodig om zowel onze eigen welvaart te 
bestendigen als om welvaart het Zuiden te garanderen. 
 

   

http://www.deredactie.be/permalink/1.1177437  
  

PETER ADRIAENSSENS MAAKT ZICH ZORGEN 
(Reyers laat - 15/12/11) 
   
De jeugd van tegenwoordig heeft het niet gemakkelijk, zeker niet me die berichtgeving over crisissen, financiële 
problemen en economische troubles. 
 
“Er moet een sterk appel aan onze jeugd gebeuren, een appel waarin wij als volwassenen, de huidige generatie, 
sorry durven zeggen, onze generatie lukt het niet, wij zitten verdomme op jullie talent te wachten, lever ons de 
economisten die betere ideeën hebben, lever ons milieu experten, lever ons mensen die nieuwe ideeën 
hebben over energie, daarvoor hebben wij jullie als jeugd nodig”. 
 
Oproep aan leidinggevenden en ouders: “Je moet het tegengif bieden, je moet niet alleen zeggen wat vandaag 
aan de hand is maar je mag niet praten voor de volgende generatie: “het is te hopen dat jullie het nog even 
goed hebben als wij”. 
 
Het thema « D Wereldburgerschap, Innovatie & Ethiek » illustreert hoe lenige en innovatieve Vlaamse 
ondernemers de huidige crisis in kansen transformeren. Hoe in China en India honderden miljoenen mensen 
uit de armoede klimmen. Internet geeft de gewone burger toegang tot informatie waar indertijd de meest 
geavanceerde geleerde slechts durfde van dromen. Medische vooruitgang overwint ziekten en verlengt onze 
levensverwachting. Nieuwe massa’s mensen dromen dat de toekomst zal beter zijn dan het verleden. Redenen 
voor optimisme.  
 
Leerkrachten en ouders maken de toekomst. Zij zorgen ook voor een evenwichtig discours en wakkeren al in 
een vroeg stadium de interesse aan voor ‘wereldburgerschap, innovatie en ethiek’.  
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Het Nieuwsblad zaterdag 17 december 2011 

 http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G7V3JP10U  

 

Kinderpsychiater Peter Adriaenssens doet opmerkelijke oproep aan ouders 

'Geef onze jongeren weer hoop'  

Christine De Herdt 

'Geef onze jongeren hoop, anders creëren we verloren generaties.' Kinderpsychiater Peter 

Adriaenssens luidt de alarmklok. Nooit eerder werden onze jongeren zo met crisissen om de oren 
geslagen, nooit eerder kregen ze zo massaal te horen dat hun toekomst er slecht uitziet. En dat 

heeft nefaste gevolgen: tieners hebben nu vaak niets meer om zich voor in te zetten.  

De oproep komt er na een tournee van Peter Adriaenssens en de mensen van het onderwijsblad 
Klasse langs enkele Vlaamse culturele centra. Het succes was enorm. Ruim 4.500 ouders daagden 
op. 'Hoe kijken we naar jongeren? was het uitgangspunt van het debat', vertelt Peter Adriaenssens. 

'Daaruit bleek dat ouders hongerig zijn naar ideeën over opvoeding. Ze zijn bezorgd en willen dat 

hun kinderen worden behandeld als er problemen zijn. Maar toch zien ze daarbij één ding over het 

hoofd. Velen denken dat pakweg een echtscheiding de ergste effecten heeft voor opgroeiende 
tieners, maar in feite is het vooral de maatschappelijke onrust die jongeren parten speelt.' 

 

Ouders zien sinds de eerste bankencrisis in 2008 in dat studeren opnieuw belangrijk is, maar 
tegelijkertijd duikt er een ander zeer de kop op, stelt Adriaenssens. 'De recente bankencrisis heeft 

voor nog meer pessimisme gezorgd. Het lijkt wel of onze generatie er niet meer in gelooft en dat 

op een ongelukkige manier wil overbrengen op kwetsbare tieners tussen 14 en 16 jaar', aldus 
Adriaenssens. 'Soms hou je het niet voor mogelijk waarover er aan de keukentafel wordt 

gesproken. Een eigen huis kopen later? Vergeet het manneke, want dat is te duur. Een goed 

pensioen later? Vergeet het, want de centen zullen op zijn.' 

 

Gedemotiveerd 
 

Op den duur wonen we in een land dat alleen nog plaats heeft voor winnaars. 'Getalenteerde 
leerlingen zullen zich wapenen tegen de negatieve berichten. Maar de grootste groep tieners, met 

taal- en gedragsproblemen, voelt de druk en haakt af. Het aantal gedemotiveerde jongeren neemt 

dan ook toe. Zelfs al halen we een diploma, er is toch geen werk voor ons, redeneren ze.' 

 
Jongeren moeten weer hoop krijgen. En ouders kunnen daarin een belangrijke rol spelen. 

'Volwassenen moeten meer bescheiden zijn. Want zo succesvol zijn ze niet. Op het vlak van 

economie en milieu loopt het grondig fout. En niemand van ons kon dat voorspellen', aldus de 
professor. 'In plaats van de kinderen mee te sleuren in die negatieve spiraal, kan je hen beter 

stimuleren om iets creatiefs te doen. Uiteraard moet je de realiteit onder ogen blijven zien. Maar 

dat wil niet zeggen dat we niet hoopvol mogen zijn.' 
 

Adriaenssens: 'Werken moet opnieuw een positieve bijklank krijgen. Er wachten nog voldoende 

uitdagingen, op onder meer het vlak van energie, milieu en mobiliteit. Laat de jongeren daarom 

dromen over een mooie toekomst, want dat houdt onze tieners gezond.'  
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