
10



Achterbankgeneratie
Vergelijk dat eens met je eigen kindertijd. Onze kinderen hebben het 
veel drukker dan wij vroeger, toch? “Daar zeg ik volmondig ‘ja’ op”, 
aldus Miriam Klamer, docent pedagogiek en auteur van twee studie-
boeken over groei en ontwikkeling van kinderen. Ook geeft zij advies 
en ondersteuning aan management en teams in het basisonderwijs 
via haar eigen bedrijf SynergieAdvies. “Je hoort en ziet dat kinderen 
het drukker hebben, maar ik baseer mijn uitspraak ook op diverse 
onderzoeken, zoals die van de Onderwijsraad, die deze gedachte 
bevestigen. Onderzoekers spreken zelfs van de achterbankgeneratie; 
kinderen worden immers door hun ouders van het ene naar het an-
dere clubje gereden. Ze spelen helaas dus ook steeds minder buiten.” 
Hoe komt het toch dat onze kinderen het zo druk gekregen heb-
ben? Miriam: “We leven in een veranderende samenleving. Onze 
maatschappij is complexer geworden. Hierdoor worden hogere eisen 
gesteld, zowel qua werk als op sociaal en communicatief vlak. Ook is 
de opvoeding veranderd. De meeste gezinnen hanteren nu een veel 
democratischer opvoedstijl, waar vroeger een autoritaire opvoed-
stijl gangbaar was, die van ‘vaders wil is wet’. Daarnaast werken 
ouders veel en hebben ze dus minder tijd om met de kinderen door 
te brengen. Hebben ze eindelijk vrij? Dan willen ze leuke dingen met 
ze doen! Ik zie het trouwens ook als een manier van ouders om hun 
sociale status te laten zien: hoe meer clubjes, hoe hoger de sociale 
status.”

Opbrengstgericht werken
Niet alleen de vrijetijdsbesteding geeft meer druk, ook op school zijn 
de verwachtingen hooggespannen. Basisscholen moeten ‘opbrengst-
gericht’ werken. Dat houdt in dat ze ‘doelgericht werken aan het 
maximaliseren van de leerprestaties’ van de leerlingen. Heeft de 
school te weinig resultaten behaald (lees: teveel ‘zwakke’ leerlin-
gen)? Dan wordt de school daarop afgerekend, met alle gevolgen 
van dien. Miriam: “Onderwijskundige Gert Biesta formuleerde 
drie hoofddoelen voor kinderen op de lagere school: socialisatie, 
participatie en kwalificatie. Anders gezegd: scholen moeten als doel 
hebben kinderen af te leveren die sociaal vaardig zijn, midden in de 
maatschappij staan en een hoofd vol kennis hebben. Je ziet dat de 
staat nu het cognitieve leren het belangrijkst vindt. Kleuters worden 
vanaf groep 1 al getoetst!” >

Rosa van 8 zit bijna dagelijks van half negen 

tot drie uur op school. Daarnaast heeft ze 

iedere maandag paardrijles. Dat vindt ze 

hartstikke leuk. Dinsdag gaat ze uit school 

met haar vriendinnetje Julia mee, dat heeft 

haar moeder zo afgesproken, en op woens-

dag moet ze eerst mee naar de zwemles van 

haar zusje, waarna ze opnieuw snel in de 

auto worden gepropt want dan is zij weer 

aan de beurt: street dance. Iedere donderdag 

heeft ze tussen de middag blokfluitles en 

vrijdag heeft ze tekenles. ’s Zaterdags heeft 

ze klassiek ballet en op zondag hoeft ze

 even niets. Eindelijk rust. 

Herkenbaar? Vast wel. Nederlandse kinderen 
hebben het druk tegenwoordig. Op school, want 

ze moeten van alles leren, willen ze zichzelf 
en onze maatschappij later enigszins van nut 
zijn. Maar zeker ook daarbuiten. Het aanbod 

van buitenschoolse activiteiten is enorm en de 
meeste ouders vinden het erg belangrijk hun 

kinderen zoveel mogelijk extra´s aan te bieden. 
Muziekles voor de culturele en creatieve 

vorming, voetbal en hockey voor de lichame-
lijke ontwikkeling, de zwemles omdat dat nu 

eenmaal moet en een cursus boetseren omdat 
het buurmeisje dat ook doet.
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Maar is het zo erg dan dat we – ouders, leerkrachten, de staat - het 
zo belangrijk vinden om onze kinderen kennis te laten vergaren? 
Kennis is immers macht en leidt tot een betere toekomst. “Het 
hoeft niet erg te zijn, maar taal en rekenen worden nu zó belangrijk 
gevonden dat er geen ruimte meer is voor drama en muziek bijvoor-
beeld. De Zwitserse pedagoog Pestalozzi zei in de achttiende eeuw 
al: kinderen leren met hoofd, handen en hart. Je ziet dat de balans nu 
zoek is. Overigens is onlangs een onderzoek gepubliceerd waarin is 
aangetoond dat kinderen na een uur muziekles twee uur beter kun-
nen rekenen. Hoe je het ook wendt of keert: je kunt niet de hele dag 
bezig zijn met cognitieve vakken. Leerkrachten moeten natuurlijk ook 
rekening houden met de aandachtspanne van kinderen.”

Tijgermoeder
Onze kinderen moeten niet alleen véél doen, ze moeten ook nog eens 
overal goed in zijn. Op televisie zien we de een na de andere talenten-
jacht waarin kinderen uitblinken in zingen, dansen en acteren. Daar 
valt nog eens eer aan te behalen! Aanbieders van de buitenschoolse 
activiteiten passen hun lesprogramma erop aan; de ouders vragen 
immers om zichtbaar resultaat. Waarom kan Jente nog niet op spitzen 
dansen? En waarom speelt Daan nog niet de Mondscheinsonate? 

Daar weet de Chinees-Amerikaanse Amy Chua wel antwoord op. 
Oefenen, oefenen, oefenen. Vorig jaar verscheen haar boek Strijdlied 
van de tijgermoeder, waarin zij beschrijft hoe zij haar beide dochters 
opvoedt. Als een ware drill sergeant dwingt ze haar kinderen dage-
lijks urenlang te besteden aan het maken van huiswerk en bespelen 
van hun muziekinstrumenten met als doel: excelleren. Dat vergt een 
hoop discipline, ambitie en gehoorzaamheid en dat is niet altijd leuk. 
Dat wil zeggen, voor de jongste dochter van Chua, want de oudste 
vaart er wel bij en kent grote successen op school en daarbuiten. De 
jongste dochter gaat echter telkens de strijd met haar moeder aan, 
die behoorlijk ver gaat in haar straffen als ze niet gehoorzaam is. 

Het boek heeft een hoop losgemaakt in Amerika maar ook hier in 
Nederland, waar het in maart 2011 in vertaling verscheen. Want het 
‘helpt’ wel, de Chinese methode. Miriam gelooft er echter niet zo in. 
“Chua voedt haar kinderen op volgens het ‘stimulus-response model’. 
Oftewel: straffen en belonen. Ze stimuleert ze echter op een nega-
tieve wijze. ‘Als je niet studeert op je viool gooi ik je poppenhuis weg’, 
schrijft ze ergens. Er zijn vele pedagogische manieren om kinderen te 
stimuleren het beste uit zichzelf te halen. 

Iedereen knap
Vind je het belangrijk dat je kind ergens 
in excelleert? Kijk dan eerst goed naar de 
talenten en interesses van je kind voor je hem 
weer op de achterbank zet. Of, in de woorden 
van psycholoog Howard Gardner: observeer 
de intelligenties van je kind. Hij ontwikkelde 
de meervoudige intelligentietheorie, waarin 
hij negen intelligentietypen benoemde. Ieder 
mens blinkt uit in één of meer dimensies. 
Misschien doet je kind het helemaal niet goed 
op school maar is hij dol op sport en altijd in 
beweging. Gardner spreekt dan van ‘lichame-
lijk-kinesthetische intelligentie’. Pedagogen 
hebben dit vertaald naar ‘beweegknap’. Is hij 
gefascineerd door het heelal, dol op dieren of 
verzamelt hij ammonieten? Gardner spreekt 
dan van een naturalistische intelligentie, ook 
wel ‘natuurknap’ genoemd. Daarnaast is er 
sprake van taalknap als je kind graag leest (en 
jouw woorden tegen je weet te gebruiken) en 
rekenknap zijn kinderen die graag met cijfers 
bezig zijn en analytisch denken. Kinderen die 
denken in beelden en kleuren en zich goed 
weten te oriënteren noemen we beeldknap 
en kinderen die houden van liedjes zingen 
en muziek maken heten muziekknap te zijn. 
Houd je kind van feestjes en gezelligheid en 
helpt hij graag anderen? Dat zit het wel snor 
met zijn inter-persoonlijke intelligentie en 
dat noemen we samenknap. Een kind dat 
zich graag terugtrekt in zijn eigen wereldje 
en liefst aan het dagdromen is noemen we 
zelfknap en als hij vragen stelt over de zin van 
het leven is hij wellicht filosofeerknap. Een 
kind dat muziekknap is heeft vanzelfsprekend 
een hogere kans violist te worden dan een 
kind dat duidelijk geen muzikale interesse aan 
de dag legt, en een kind dat gruwelt van slak-
ken en regenwormen wordt vast geen bioloog. 
Natuurlijk is het leuk en belangrijk om je kind 
kennis te laten maken met verschillende soor-
ten vrije tijdsbesteding, maar bespaar hem (en 
jezelf) de ellende van urenlange oefensessies 
met een instrument dat hem maar niet weet 
te bekoren. Probeer samen uit te vinden welke 
bezigheden passen bij zijn intelligentie(s). 

Als een ware drill sergeant dwingt ze haar kinderen 

dagelijks urenlang te besteden aan het maken van 

huiswerk en bespelen van hun muziekinstrumenten
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Ikzelf geloof in de kracht van het positieve: sturen vanuit innerlijke 
motivatie. Dat betekent niet dat ik geen verwachtingen van mijn kin-
deren heb, maar ik stimuleer ze liever op positieve wijze. Bovendien 
vind ik het belangrijk dat mijn kinderen gelukkig zijn. Geluk is het 
hoogst haalbare.”
Amy Chua wil óók dat haar kinderen gelukkig zijn, maar gelooft dat 
ze dat pas worden als ze de top hebben bereikt. Is het je doel de top 
te behalen, dan is discipline noodzakelijk, erkent ook Miriam. “Maar 
gun je kinderen ergens een adempauze. Als ze én op school moeten 
presteren én tijdens de uitoefening van hun muziekinstrument, sport 
of wat dan ook, laat thuis dan tenminste een plek zijn waar ze kun-
nen ontspannen.”

Overspannen
Dat het ook voor kinderen belangrijk is om te kunnen ontspannen 
wordt steeds duidelijker. Kinderen blijken namelijk overspannen te 
kunnen raken. Een kind dat zich overbelast voelt kan allerlei span-
ningsverschijnselen laten zien. Denk aan moeilijk in slaap vallen, niet 
goed kunnen slapen, heel druk worden, weinig innerlijke rust heb-
ben, prikkelbaar zijn, veel ruziemaken met broertjes en zusjes, enge 
dromen hebben en bang zijn. Als je vermoedt dat je kind weleens 
tegen een heuse burn-out aan zou kunnen zitten zou je een training 
mindfulness voor kinderen kunnen overwegen (zie ook kader). 
Liever ben je die situatie natuurlijk voor. Maar het vinden van 
een goede balans tussen inspanning en ontspanning is niet altijd 
eenvoudig. Gelukkig weet Miriam ook daar raad mee: “Kijk naar je 
kind. Welke indruk krijg je? Lijkt je kind gelukkig, vermoeid, angstig, 
enthousiast? Hoe gaat het met hem? Vraag aan je kind of hij het 
leuk vindt op school, hoe het gaat op school, met wie hij speelt. Hoe 
is de sfeer in je klas? Welke sport lijkt je leuk, wat zou je het liefst 
willen doen? Pas de dagbesteding van je kind aan zijn behoeften aan. 
Maar ga niet in alles mee, geef duidelijk grenzen aan. Op vijf clubjes 
tegelijk, dat slaat natuurlijk nergens op.” 
Misschien is het tijd voor de ouders van de achtjarige Rosa om een 
paar van haar clubjes te lozen... <

Wil je meer weten over Miriam en haar diensten? Kijk dan op 
www.synergieadvies.nl

Mindfulness
Als je het (te) druk hebt zul je merken 
dat je de dingen die je doet niet met volle 
aandacht doet. Je gedachten waaien alle 
kanten op, waardoor je niet de nodige 
concentratie hebt om bijvoorbeeld ergens 
van te genieten. Denk aan een taartje 
dat je eet terwijl je tegelijkertijd de krant 
leest. Heb je wel echt geproefd hoe het 
taartje smaakte? Mindfulness is het 
aandacht hebben voor waar je mee bezig 
bent. ‘In het moment leven.’ Want vaak 
gaan gedachten over het verleden en de 
toekomst, terwijl je in het heden leeft. 
Aandacht hebben voor het hier en nu kun 
je leren, en daar zijn inmiddels tientallen 
trainingen voor. Ook voor kinderen, die zo 
leren om te gaan met stress en rust leren 
vinden in hun drukke leven. De training 
‘Aandacht werkt!’ wordt soms ook op 
scholen gegeven. Kijk op www.mindful-
nessvoorkinderen.nl voor een trainer bij 
jou in de buurt. 

Buitenspelen
De vele clubjes (om nog maar te zwijgen 
over de uren op de achterbank) gaan ten 
koste van het ouderwetse buitenspe-
len. Het leven van kinderen speelt zich 
steeds meer binnen af, in een gecon-
troleerde omgeving. Toch is het heel 
belangrijk om kinderen ‘gewoon’ buiten 
te laten spelen. Waarom? Om te begin-
nen kunnen ze er heerlijk bewegen. 
Klimmen en klauteren, fietsen, steppen, 
skeeleren en skelteren. Trouwens, ren-
nen en schreeuwen wordt er (meestal) 
niet afgekeurd, dus kunnen ze zich ook 
nog eens even lekker laten gaan. Buiten 
kunnen ze met andere kinderen spelen 
en zo hun sociale vaardigheden oefenen. 
En ze krijgen de kans om van alles zelf 
te ontdekken, van slakkensporen tot hoe 
je een hut bouwt.

1 Klamer-Hoogma, M.G. (e.a.) (2009) 
Het jonge kind. Groei en ontwikkeling 
bij kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Uitgeverij Esstede
Klamer-Hoogma, M.G. (e.a.) (2009) 
Het oudere kind. Groei en ontwikkeling 
bij leerlingen van 8-14 jaar (2009) 
Uitgeverij Esstede
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