
Het is zaak goed naar je eigen kind 
te kijken wanneer je op zoek gaat 

naar een buitenschoolse activiteit.
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trendsontwikkeling

Emotionele ontwikkeling
Je kind ontwikkelt zich niet alleen fysiek en cognitief; zijn emo-
tionele ontwikkeling is minstens zo belangrijk. Waarom? Omdat 
kinderen (en volwassenen) diep ongelukkig worden 
als het ze niet lukt met hun gevoelens en emoties om te gaan. 
En laten er nu allerlei clubjes zijn die ze helpen hun emoties 
te uiten! Muziekles bijvoorbeeld. Muziek raakt mensen; het 
maakt vrolijk of juist verdrietig, je wil er lekker op dansen of 
juist in stilte van genieten, met je ogen dicht. Onderzoek heeft 
zelfs aangetoond dat muziek een geneeskrachtige werking kan 
hebben. Vrijwel alle kinderen zijn dol op muziek en vinden het 
fantastisch om zelf muziek te maken. (Dat het niet altijd even 
makkelijk is en je veel moet oefenen is dan weer goed voor 
het doorzettingsvermogen…) Een andere manier om kinderen 
te leren omgaan met emoties is toneelspelen. In feite is het 
nabootsen van volwassenen dé manier waarop kinderen leren 
hoe het leven in elkaar steekt. Dat is heel zichtbaar wanneer ze 
twee jaar oud zijn en je handelingen precies nadoen. Eten koken, 
stofzuigen, de billen van de pop afvegen; de hele dag doen ze 
niets anders dan redderen en scharrelen, terwijl ze feilloos 
afkijken hoe papa en mama deze klusjes aanpakken. Ook oudere 
kinderen kunnen zich heerlijk laten gaan wanneer ze in de huid 
van iemand anders kruipen. Bovendien kunnen ze tijdens hun 
toneelspel oefenen met het gebruik van hun stem, lichaam 
en mimiek, en ontdekken welke reacties ze hiermee teweeg-
brengen. Op naar de toneelclub dus, er is er vast een bij jou 
in de buurt. Overigens heeft de toneelclub nog een heel groot 
pluspunt: de aandacht! Je kind staat op een podium, voor het oog 
van heel veel mensen… die hem na afloop allemaal een groot 
applaus geven! Dat is nog eens werken aan zijn zelfvertrouwen!

Talenten en interesses
Natuurlijk is het zaak goed naar je eigen kind te kijken wanneer 
je op zoek gaat naar een buitenschoolse activiteit. Houdt hij van 
de natuur en speelt hij graag buiten? Dan vindt hij scouting vast 
helemaal te gek! Is hij zeer geïnteresseerd in sport en houdt hij 
van gezelligheid en samenwerken? Dan is een teamsport als 
hockey of voetbal vast iets voor hem. Maar ook kan je keus val-
len op een clubje omdat je meent dat je kind ergens versterking 
in behoeft. Als hij bijvoorbeeld een achterstand heeft in zijn 
lichamelijke ontwikkeling, of het moeilijk vindt om zich in een 
groep te handhaven. Ieder mens heeft verschillende talenten 
en interesses. Zoek aansluiting op die van je kind, en hij of zij 
zal met zichtbaar veel plezier (op)groeien. Enne... niet teveel 
clubjes hoor; af en toe ‘niks’ doen is ook heel gezond! <

Kinderen hebben het druk op school. Je concentreren op het 
leren rekenen, lezen en schrijven, een paar keer naar buiten 
voor de broodnodige energieontlading, gekwetst worden door 
je beste vriendin en van het koprolrekje vallen, een voetbal op je 
neus en uitgelachen worden door de grote jongens, het valt al-
lemaal niet mee. Geen wonder dat ze er moe van worden. Maar 
ze vervolgens de hele middag op de bank te laten hangen is nu 
ook weer niet nodig. Bovendien zou je kunnen beargumenteren 
dat kinderen op school niet genoeg leren. Ga maar na: kinderen 
moeten leren sociaal vaardig te zijn, midden in de maatschappij 
te staan, als het even kan een emotioneel evenwichtig persoon 
te zijn en er moet een hoop kennis in de koppies worden ge-
stampt. Dat hoofd vol kennis, dat zit wel snor, daar wordt door 
de school keihard aan gewerkt. Het lijkt het belangrijkste punt 
te zijn in Nederland, waar kleuters vanaf groep 1 al op worden 
getoetst! Maar wie is er verantwoordelijk voor de gehele ont-
wikkeling van je kind? Een hint: het is niet de school… 

Sporten moet!
Het hoofd draait overuren op school, maar de rest van het 
lichaam moet het daarbij laten afweten. Best vreemd, in een 
maatschappij waarin steeds meer kinderen last van overge-
wicht krijgen.  Maar niet alleen voor de bestrijding van overge-
wicht is sporten belangrijk. 

Kinderen kunnen hun energie kwijt in sport, het is goed voor 
hun hart, spieren, spijsvertering en ga zo maar door. Het is ook 
goed voor de ontwikkeling van hun motoriek. Kinderen leren 
door te sporten hoe hun lichaam werkt. Ze leren bijvoorbeeld 
vallen, risico´s inschatten, uithoudingsvermogen en doorzet-
ten. Naast de lichamelijke voordelen biedt sporten nog veel 
meer: rekening houden met anderen, luisteren naar de leraar 
en instructies opvolgen. Ze leren zich aan regels te houden en 
zich te concentreren. Ze leren strategisch te denken en kweken 
zelfvertrouwen.  Ze doen veel sociale contacten op. Je zou ze 
om minder bij een clubje aanmelden… Naast al deze fysiek en 
didactisch verantwoorde voordelen is er nog een reden, een 
hele goede zelfs, om je kind te laten sporten. Het is gewoon 
hartstikke leuk om te doen! Het is fijn om ergens bij te horen, 
een spelletje te spelen, je hersens aan te scherpen, je lichaam 
te versterken, te winnen, je vriendjes en vriendinnetjes te zien, 
een wedstrijd te spelen of een voorstelling te geven. 

Ben je het (lees: jezelf) ook zo 
zat als je je kind iedere dag na 

schooltijd chagrijnig op de bank 
ziet ploffen met een afstandsbe-
diening of game controller in de 

hand? Zeg jij ook  tegen jezelf dat 
ie nu eenmaal zo moe is na een 

lange schooldag en dat je hem 
een beetje rust gunt (terwijl je 

stiekem best wel weet dat het jou 
ook goed uitkomt om even ‘rust’ 

te hebben, van je eigen kind 
welteverstaan)? Zonde, want er 

is zoveel meer te doen buiten 
schooltijd, en er zijn legio rede-
nen om ze te doen. Sleur je kind 

achter die tv vandaan en laat hem 
hockeyen, dwarsfluit spelen, 

scouten of toneelspelen! Extra 
inspanning? Nee, óntspanning! 


