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De cognitieve ontwikkeling van kinderen is onlosmakelijk verbonden met het beeld dat kinderen van zichzelf en de
wereld hebben. Dit beeld wordt onbewust opgebouwd aan de hand van hun lichamelijke gewaarwordingen. Dit vat
Maurice Berger samen in zijn centrale hypothese dat de mens in grote mate van zijn lichaam leert. Deze hypothese
wordt op de achterflap van het boek geïllustreerd met het volgende voorbeeld:
De 13-jarige Maria denkt dat een stuk boetseerklei zwaarder weegt wanneer het in stukken wordt
getrokken dan wanneer het de vorm heeft van een vlakke kei. Maria heeft tijdens de eerste jaren van
haar leven honger geleden, tot haar ouders overleden toen ze vier was. Nadien bleek ze bezeten van
het idee om elk gerecht met haar zus te delen. Voor Maria is er dus meer voedsel als het wordt
gedeeld, omdat verschillende mensen dan hun honger kunnen stillen. Therapiewerk toont aan dat dit
een mogelijke hypothese is voor haar leerprobleem.
Maurice Berger, psychoanalyticus, heeft rond deze relatie tussen kennis en gevoel en de blijvende invloed van
ernstige hechtingsproblemen zijn therapie opgebouwd. Hij is hoogleraar aan de universiteit van Lyon II en diensthoofd van de psychiatrische afdeling voor kinderen en adolescenten aan het Universitair Medisch Centrum van
Sint-Etienne.
In dit boek gaat Berger dieper in op het thema van de leerstoornissen. In de inleiding schetst hij het kader waarbinnen dit boek moet begrepen worden. De mens leert in grote mate met zijn lichaam en heeft fysieke percepties
nodig om te leren. Als kind ziet de mens zich voortdurend geplaatst voor cognitieve raadsels die hij moet oplossen
in relatie tot de buitenwereld. Wanneer deze raadsels niet opgelost worden, laten ze hun sporen na in het verdere
leven, onder andere op het vlak van het leren.
Op basis van zijn theorie komt Maurice Berger tot de volgende indeling van soorten leermoeilijkheden:
•

•

leerstoornissen door moeilijkheden in de zelfvoorstelling, die de overhand krijgen wanneer het lichaam van
het kind op een zwakke of chaotische manier door zijn omgeving werd verzorgd. Hiermee overlappend is
ook de problematiek van de zelfonderschatting en zelfoverschatting.
leerstoornissen door een moeilijke toe-eigening, die zich voordoen als het lichaam van het kind te sterk
benaderd of geforceerd werd.

Tot slot geeft hij in de inleiding een woordje uitleg bij de mogelijke therapeutische behandeling van deze problemen. Twee algemene principes zijn hier zeer belangrijk. Het eerste is dat men de vastgestelde moeilijkheden goed
moet begrijpen en de gevolgen ervan moet aanvaarden, het andere dat de behandeling vaak veel ingewikkelder is
dan men zou willen. Hierop aansluitend heeft Berger het ook over een aantal mythen bij de aanpak van cognitieve
moeilijkheden:
•
•
•

mythe 1: je moet elk kind autonoom maken. Dat is niet zo: bepaalde kinderen hebben nu eenmaal een
lager niveau om de wereld in te schatten dan hun leeftijdsgenoten.
mythe 2: je kunt kinderen niet van buitenaf veranderen door hen in normale activiteiten te integreren of hen
dingen te laten doen in de hoop dat die hun zelfbeeld zullen veranderen.
mythe 3: pedagogische aandacht valt niet onder opvoedkundig werk. Verkeerde redenering: sommige
kinderen hebben deze pedagogische aandacht net nodig om te kunnen leren.

Dit alles vertaalt hij naar een psychoanalytisch behandelingsmodel.
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Het eerste deel van het boek gaat dieper in de op de leerstoornissen die veroorzaakt worden door moeilijkheden in
de zelfvoorstelling. Aan de hand van uitgebreide gevalsstudies wordt er verduidelijking gegeven over deze soort
van problemen. In het tweede deel doet de auteur hetzelfde voor de leerstoornissen die veroorzaakt worden door
een moeilijke toe-eigening.
Het derde deel staat in het teken van het remediëren en de pedagogie. Het remediëren op zich is succesvol omdat
het een globale of analytische aanpak biedt voor een cognitief probleem en omdat het een relationeel karakter
heeft. Daar zijn echter twee risico’s aan verbonden. Een eerste is het niet komen tot transfer, juist omwille van dat
relationele karakter waardoor de resultaten verbonden zijn met de persoon die remedieert. Een ander risico is de
mogelijkheid dat er problemen boven komen die buiten het domein van het remediëren vallen en psychische
(psychiatrische) hulp vragen. Op het vlak van de pedagogie worden er dan soms weer eisen gesteld die binnen
een gewone klas niet haalbaar zijn.
Het vierde deel handelt over neurologische ontwikkelingsstoornissen bij het leren en psychotische disharmonieën.
In dit deel wordt het psychoanalytisch werk bij de behandeling van leerproblemen uitgebreid en aan de hand van
concrete gevalsstudies toegelicht.
Dit boek werpt een boeiende kijk op leer- en ontwikkelingsproblemen. Het voegt op zijn minst een aantal verklarende en indicerende hypothesen toe aan het denken over deze problemen. Het toont eens te meer aan dat de
psychoanalyse een bepaalde woordenschat, een bepaalde visie heeft die toelaat dingen te vatten en bespreekbaar
te maken die anders niet of te weinig onder woorden gebracht (kunnen) worden. Door de talrijke voorbeelden en
uitgebreide gevalsstudies is het boek toegankelijk voor iedere lezer, hoewel voorkennis van de psychoanalytische
begrippen en concepten zeker een pluspunt is.
[2008-08-16]

nieuwsbrief.leren@gmail.com

2

