
JU
F,

opvoeding

ik snap  
    m

’n kind 
niet

Sim
one (35) en haar m

an hadden precies in hun hoofd w
at voor soort ouders 

ze w
ilden zijn. M

aar toen ze eenm
aal tw

ee pittige dochters van vier en tw
ee 

hadden rondlopen, pakte het opvoeden niet altijd zo uit als ze hadden ge-
hoopt. ‘W

e m
erkten dat w

e veel politieagentje aan het spelen w
aren thuis. Veel 

m
eer dan w

e eigenlijk w
ilden. W

e hoorden onszelf continu roepen: niet doen, 
hou op, nu stoppen. N

iet echt bevorderlijk voor de sfeer.’ Sim
one besloot de 

oudercursus L
iefdevol grenzen stellen van kindertherapeut E

lise Verheul te 
volgen. Sam

en m
et haar m

an vertrok ze naar N
ijm

egen voor een trainingsdag 
m

et andere ouders. D
at bleek een succes. ‘Z

ow
el m

ijn m
an en ik m

erken dat 
w

e de dingen die w
e bij die cursus hebben geleerd bijna elke dag w

el een keer 
toepassen. D

e theorie van ‘het gebroken koekje’ bijvoorbeeld: als een kind 
ontploft vanw

ege iets kleins als een gebroken koekje, gaat het bijna nooit  
alleen over dat koekje. Vaak is daarvoor dan al iets gebeurd w

at je kind m
oei-

lijk vond. A
ls je daarnaar vraagt, kan je kind z’n ei kw

ijt en zakt de boosheid 
vaak ook vanzelf.’ 

H
et klinkt m

isschien gek: een cursus w
aar je leert hoe je m

et je kind m
oet 

om
gaan, m

aar Sim
one en haar m

an zijn lang niet de enigen die aankloppen 
bij een deskundige voor hulp bij opvoedproblem

en en vragen over het ouder-
schap. H

uilende baby’s, driftige peuters en nukkige pubers: voor elke fase in 
het ouderschap is w

el een cursus te vinden. Van online lessen die je thuis van-
af de bank kunt volgen tot trainingsdagen op locatie, van een kleinschalige  
cursus door een individuele coach tot internationaal om

arm
de program

m
a’s 

die w
etenschappelijk op effectiviteit zijn onderzocht. Z

o is er het van oor-
sprong A

ustralische opvoedprogram
m

a T
ripe P

 (Positief Pedagogisch P
ro-

gram
m

a), dat door het N
ederlands Jeugd Instituut w

erd geïm
plem

enteerd en 
via verschillende instellingen door trainers in het hele land w

ordt aangebo-
den. E

n ook de cursus E
ffectief com

m
uniceren m

et kinderen, gebaseerd op 
de G

ordon-m
ethode, is populair. 
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Sta je daar w
éér  

politie-agentje te
  

spelen. En hoor je
 

jezelf w
éér zeggen 

dat je kind zich niet 
m

oet aanstellen. 
H

erkenbaar? W
ie

 
w

eet heb je w
at aan 

een oudercursus. 
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opvoeding

‘Als je zelf 
niet snel 

kalm
eert, 

waarom
 

verlang je 
dat dan 
wel van  

je kind?’

H
E

T
 G

A
A

T
 N

IE
T

 V
A

N
Z

E
LF Is die w

ildgroei van oudercursussen  
typisch iets van nu? Passend bij dit tijdperk vol googelende ouders die op 
zoek zijn naar pasklare antw

oorden? R
uben Fukkink, hoogleraar aan de Fa-

culteit Pedagogiek en O
nderw

ijsw
etenschappen van de U

niversiteit van A
m

-
sterdam

: ‘Je zou het m
isschien niet zeggen, m

aar oudercursussen kennen een 
lange traditie, die teruggaat tot rond het jaar negentienhonderd.’ E

en beetje 
geschiedenis: het w

as M
aria E

lisabeth H
enriette Sandberg-G

eisw
eit van der 

N
etten die in 1899 in een open brief een pleidooi hield om

 ouderschap niet 
langer te zien als iets w

at iedereen zom
aar vanzelf m

oet kunnen, m
aar als een 

terrein w
aarop ook ondersteuning en opleiding gegeven m

oet w
orden. Fuk-

kink: ‘D
at w

as het startsein voor een levendig publiek debat en allerlei initi-
atieven die ouders m

eer kennis m
oesten geven over opvoeding.’ Z

o kw
am

 
het eerste oudertijdschrift H

et kind (1902) op de m
arkt, w

erd het N
ationaal 

reizend m
useum

 voor ouders en opvoeders (1911) opgericht en openden H
ui-

zen voor O
uders (1922) hun deuren, de voorloper van w

at w
e nu C

entra voor 
Jeugd en G

ezin zouden noem
en. M

aar de kom
st van internet heeft w

el veel 
veranderd. Fukkink: ‘O

uders hoeven nu niet m
eer per se in een zaaltje bij 

elkaar te kom
en, ze kunnen ook gew

oon thuis alle inform
atie tot zich nem

en. 
W

e zien dat veel ouders in hun vrije tijd online op zoek gaan naar inform
atie 

over opvoeden en naar andere ouders die m
et hun kinderen tegen dezelfde 

problem
en aan lopen als zij. O

p die behoefte sluiten online cursussen natuur-
lijk goed aan. E

n w
aar de eerste online cursus nog vrij karig w

as en bestond 
uit theorie die online w

as gezet, zijn ze nu vaak verrijkt m
et film

pjes, interac-
tieve opdrachten en toetsen w

aarm
ee ouders hun kennis kunnen testen.’ 

O
ké, klinkt allem

aal nuttig, m
aar w

erkt het ook? ‘H
et korte antw

oord is: ja,’ 
zegt Fukkink. ‘D

aar m
oet ik bij zeggen dat lang niet alle oudercursussen 

w
etenschappelijk onderzocht zijn op effectiviteit. M

aar bij een aantal is dat 
w

el gedaan en het algem
ene beeld is dat oudercursussen inderdaad leiden tot 

m
eer kennis, vaardigheden en zelfvertrouw

en bij ouders.’

V
E

R
P

LIC
H

TE
 K

O
S

T
 Sim

one vond het voor zichzelf in elk geval zin-
vol. ‘Z

o’n cursus zorgt ervoor dat je een grotere gereedschapskist hebt om
 

m
ee te w

erken.’ Z
o heeft ze nog steeds veel aan de ‘hek-m

etafoor’: ‘Stel dat 
je ergens graag naartoe w

ilt. Je hebt je er enorm
 op verheugd en ineens staat 

er een hek voor w
aar je niet langs kunt. D

an voel je w
aarschijnlijk frustratie 

en boosheid. D
ie frustratie m

ag er zijn, m
aar dat betekent nog niet dat het 

hek verdw
ijnt. Z

o is het ook als je kind boos w
ordt om

dat het iets niet m
ag. 

In zo’n situatie zeg ik nu tegen m
ezelf: het hek blijft staan, m

aar de boosheid 
m

ag er zijn.’ D
e cursus heeft Sim

one niet alleen handvatten gegeven om
 m

et 
m

oeilijke situaties m
et haar dochters om

 te gaan, m
aar ook een nieuw

 voca-
bulaire w

aarm
ee ze die situaties beter kan benoem

en. ‘M
ijn m

an en ik zeg-
gen nu regelm

atig tegen elkaar: “E
ven een hek neerzetten” of “D

it is duide-
lijk een gebroken koekje”. L

aatst ontplofte m
ijn dochter bijvoorbeeld om

 iets 
heel kleins. D

at ze zelf de m
elk had w

illen inschenken, of zoiets. Voorheen 
zou onze reactie zijn gew

eest: stel je niet zo aan, w
aarna zij alleen m

aar bozer  
zou w

orden. N
u lieten w

e haar even uithuilen en vroegen: “W
il je alsnog 

graag zelf de m
elk inschenken?” D

at w
ilde ze w

el. G
een dram

a. P
robleem

 
opgelost.’ 

E
lise Verheul, de kindertherapeut bij w

ie Sim
one en haar m

an een trainings-
dag volgden, gelooft niet in het verplicht stellen van een oudercursus, om

dat 
ze denkt dat het alleen w

erkt als ouders ervoor openstaan om
 iets te leren. 

D
at oudercursussen problem

en in gezinnen zouden kunnen voorkom
en, ge-

looft ze w
el. ‘Vanuit die gedachte is m

ijn eigen program
m

a ook ontstaan,’ 
vertelt ze. ‘A

ls kindertherapeut begeleidde ik ouders en kinderen m
et pro-

blem
en, m

aar op een gegeven m
om

ent dacht ik: w
at als ik ouders zou kun-

nen helpen nog vóór de problem
en ontstaan? W

at als ik ouders inzichten 
kan m

eegeven w
aardoor ze beter w

eten hoe ze m
et bepaalde uitdagingen 

m
oeten om

gaan?’ O
uders kunnen zelf kiezen of ze haar cursussen volledig 

online w
illen volgen via videolessen of ook een live trainingsdag w

illen. ‘T
ij-

dens de cursussen geef ik ouders inzicht in de belevingsw
ereld van hun kind, 

hoe kinderen em
oties ervaren en leer ik ze hoe ze daarin kunnen m

eebew
e-

gen. Som
s hebben ouders een specifieke vraag, som

s kom
en ze gew

oon uit 
nieuw

sgierigheid. D
e een vindt zichzelf te autoritair, m

aar w
eet niet hoe het 

anders kan. D
e ander vindt zichzelf juist te toegeeflijk. Ik leer ouders om

 op 
een liefdevolle m

anier grenzen te stellen.’ 

V
A

N
 B

O
O

S
 N

A
A

R
 B

LIJ T
rainer en coach Susan van A

sten lanceerde 
in 2012 het program

m
a SO

S: kinderen en em
oties, dat ook door andere trai-

ners in N
ederland kan w

orden gegeven. O
uders kunnen de cursus zow

el 
online volgen als tijdens live w

orkshops. ‘Ik geef ouders m
eer inzicht in hoe 

em
oties bij kinderen w

erken en hoe ze er het beste m
ee kunnen om

gaan. A
ls 

een kind boos is, w
illen ouders bijvoorbeeld vaak dat het snel kalm

eert. Ik 
vraag dan: als je zelf heel boos bent, lukt het jou dan altijd om

 snel te kalm
e-

ren? M
eestal is het antw

oord nee. W
aarom

 zou je dat dan w
el van een kind 

verlangen? T
ijdens de w

orkshop brainstor-
m

en w
e w

at een boos kind veilig kan doen 
om

 uit te razen. Slaan en schoppen kunnen 
natuurlijk niet, m

aar op de grond stam
pen, in 

een kussen schreeuw
en, krassen op een pa-

pier en kranten verscheuren w
el. H

et is prim
a 

om
 de boosheid van een kind even de ruim

te 
te geven, terw

ijl je tegelijk een grens stelt aan 
het gedrag. A

ls je de em
otie van je kind er-

kent, zal je m
erken dat-ie eerder geneigd is 

om
 jouw

 grens te respecteren.’ 

Vanuit de gedachte dat oudercursussen niet  
alleen leerzaam

 kunnen zijn, m
aar zelfs kun-

nen helpen om
 gedragsproblem

en bij kinderen 
of kinderm

ishandeling te voorkom
en, bestaan 

naast 
particuliere 

oudercursussen 
(w

aarvoor 
je zelf betaalt) ook oudercursussen die gratis 
w

orden aangeboden vanuit de gem
eente. H

et 
idee hierachter is dat als ouders m

eer kennis en 
handvatten krijgen over opvoeden en om

gaan 
m

et kinderen, er m
inder snel problem

en ont-
staan die op term

ijn kunnen escaleren. W
ijlen 

burgem
eester Van der L

aan pleitte in 2016 als 
voorzitter van de T

askforce kinderm
ishande-

ling en seksueel m
isbruik daarom

 voor het in-
voeren van een verplichte oudercursus voor alle 
aanstaande ouders. Voor ouders die een kind 
w

illen adopteren is zo’n cursus al w
el verplicht, 

m
aar voor biologische ouders niet. Van der 

L
aan w

ilde hier verandering in brengen en hij 
w

as niet de enige. E
en paar jaar eerder pleitte 

ook kinderrechter Paul V
laardingerbroek voor 

verplichte 
scholing. 

‘A
ls 

aanstaande 
ouders 

al het een en ander over opvoeden w
eten, is 

de kans groter dat ze sterker in hun schoenen 
staan bij uitzonderlijke situaties,’ zei hij hier 
over tegen R

T
L

 N
ieuw

s. H
oogleraar Fukkink 

tw
ijfelt of verplichten de juiste w

eg is, m
aar hij 

denkt w
el dat oudercursussen voor veel ouders 

een toegevoegde w
aarde kunnen hebben. ‘H

e-
laas w

ordt de laatste jaren vanuit de gem
eentes 

steeds m
eer bezuinigd op het gratis aanbod van 

preventieve cursussen en steeds m
eer ingezet 

op de begeleiding van gezinnen m
et zw

aardere 
problem

en. D
at is jam

m
er, w

ant onderzoek laat 
zien dat die preventieve cursussen juist kunnen 
zorgen dat die zw

aardere problem
en m

inder 
vaak ontstaan.’

‘ Zo’n cursus  
geeft ouders  
zelfvertrouwen’
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opvoeding

som
m

ige ouders heel goed, m
aar ik voel m

e  
er bijvoorbeeld niet goed bij en dan w

erkt  
het 

ook 
niet. 

H
et 

is 
w

aardevol 
om

 
zulke  

dingen van jezelf te w
eten, zodat je in de op-

voeding keuzes kunt m
aken die goed voelen 

voor jou en je kind.’ 

N
IE

T
 ZO

 S
TR

E
N

G
 T

ijdens een ouder-
cursus leer je dus niet hoe je het allem

aal 
m

óét doen in de opvoeding? Verheul: ‘N
a-

tuurlijk geef je als coach bij een oudercursus 
je kennis door, m

aar ik zal nooit bew
eren dat 

er een m
anier is die voor iedereen w

erkt. 
D

aarom
 is de interactie tussen de ouders bij 

een live w
orkshop ook zo belangrijk. In ge-

sprekken m
et andere ouders kom

 je er nam
e-

lijk achter dat je niet de enige bent die m
aar 

w
at aanrom

m
elt. D

at iedereen fouten m
aakt 

en dat ouderschap een leerproces is.’ Sim
one 

kan dat beam
en. ‘Ik hoorde tijdens de trai-

ningsdag zo veel verhalen w
aarbij ik dacht: 

oh, dus dat hebben jullie ook? H
et is fijn om

 
te w

eten dat ik niet de enige ben die hierm
ee 

w
orstelt.’ O

ok Susan van A
sten ziet bij veel 

ouders die ze lesgeeft een grote behoefte aan 
steun en herkenning. ‘E

r is tegenw
oordig zo 

veel 
perfectionism

e 
rond 

het 
ouderschap.  

O
uders zijn streng voor zichzelf als dingen 

som
s 

w
at 

m
inder 

goed 
gaan. 

O
ndertussen 

deelt iedereen naar de buitenw
ereld alleen 

w
at w

él goed gaat. D
an kan het fijn zijn om

 
een keer m

et andere ouders sam
en te kom

en 
en te horen dat je de problem

en w
aar je  

tegenaan loopt heel norm
aal zijn. Z

o kom
 je 

tot het besef dat niet alleen kinderen veel te 
leren hebben, m

aar hun ouders net zo goed. 
E

n dat daar niets m
is m

ee is.’ 

Voor M
arleen (41), die bij Verheul de online 

cursus H
elp je boze kind blij te zijn volgde, 

is dat herkenbaar. ‘M
ijn peuterdochter kon 

som
s 

plotseling 
ontzettend 

boos 
w

orden. 
H

eel hard schreeuw
en, schoppen, slaan. Ik 

w
ist totaal niet hoe ik daarm

ee m
oest om

-
gaan. Z

odra zij boos w
erd, bevroor ik. Ik 

w
ilde dat het zo snel m

ogelijk ophield, m
aar 

dat w
erkte vaak alleen m

aar averechts.’ T
ij-

dens de cursus kw
am

 M
arleen tot het inzicht 

dat ze in de interactie m
et haar dochter een 

patroon uit haar eigen jeugd herhaalde. ‘Ik w
as als kind heel gevoelig en als 

m
ijn m

oeder vroeger boos w
erd, vond ik dat eng. D

aardoor ben ik boosheid 
als een negatieve em

otie gaan zien en kan ik het nu ook van m
ijn dochter 

slecht verdragen. T
erw

ijl het voor kinderen norm
aal is om

 af en toe boos te 
zijn en frustratie te voelen. In plaats van negatief op de boosheid van m

ijn 
dochter te reageren, zeg ik nu sim

pelw
eg tegen haar: “Ik zie dat je heel boos 

bent.” E
n dan praten w

e erover. Som
s m

eteen, som
s pas als ze w

at gekal-
m

eerd is. D
at ik haar boosheid erken en de ruim

te geef, haalt vaak al de 
angel uit de situatie en zorgt ervoor dat w

e uit de negatieve spiraal kom
en.’ 

Volgens Verheul raakt het voorbeeld van M
arleen de kern van w

at voor de 
m

eeste ouders de grootste eyeopener is tijdens een oudercursus: hoe be-
langrijk het is om

 als ouder niet alleen je kind, m
aar ook jezelf beter te 

leren kennen. ‘Voor veel ouders is hun eigen gedrag en hoe dat hun kind 
beïnvloedt, een blinde vlek.’ A

ls voorbeeld geeft ze een m
oeder die vond 

dat ze een heel pittig kind had en m
oeite had om

 daarm
ee om

 te gaan.  
‘U

iteindelijk bleek die m
oeder zelf te zijn opgegroeid in een huishouden 

w
aar veel strijd w

as. Z
o had ze geleerd om

 bij conflicten flink haar hak-
ken in het zand te zetten. D

at deed ze dus ook in de om
gang m

et haar 
kind. A

lles w
erd een m

achtsstrijd. T
oen ze leerde zich w

at m
eer in de w

e-
reld van haar kind te verplaatsen, ontstond er veel m

inder vaak strijd en  
bleek haar kind helem

aal niet zo pittig als ze dacht.’ O
ok Van A

sten ziet 
dat het cursisten vaak veel oplevert als ze goed reflecteren op hun per-
soonlijkheid als ouder. ‘Iedereen is anders en het helpt om

 te w
eten w

aar 
je sterke kanten en je beperkingen liggen en w

elke opvoedstijl bij je past en  
w

elke niet. E
en strafstoeltje, zoals in de m

ethode van Jo Frost, w
erkt voor  

‘ Ik zeg nu: ‘Ik zie 
dat je heel boos 
bent.’ D

at helpt’
Voor veel ouders  

is hun eigen  
gedrag en hoe  
dat hun kind  
beïnvloedt,  

een blinde vlek
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