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SUMMARY 

In rhe child-centered society where we live in, children's wants and demands earn increasingly more prior

iry. Basic needs for children such as, sleep, good nutrition, exercise, parental guidance, and 'no' for answer 

are no Jonger guaranteed fora group of children. Their well-intentioned parents know rhe importance 

of these needs, bur are afraid of damaging the child's self esteem, or fee! guilry when rhey deny rheir 

chi.Id a requesr. ln the long run pampered or overindulged children are nor happy wirh rhe way rhey are 

raised and are ar higher risks for developing anxiery, depression, and problems wirh authoriry figures. 

There is also a risk of misdiagnosing such as ADHD and ODD. lt is important rhar teachers and orher 

professionals communicate the unwanted outcomes of unhealthy 'helping and prorecring' children with 

the parents. 
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SAMENVATTING 

Wc leven in een kind-georiënrecrde maatschappij, waarin veel prioriteit gegeven wordt aan de wensen, 

soms eisen van kinderen. Een groep proble.macisch verwende kinderen groeit op met het idee dat alles om 

hen draait. Hun goedbedoclende ouders zijn vooral bezig om hun kinderen ongema.k te besparen. Op de 

lange termijn zijn deze kinderen niet tevreden over hun opvoeding en lopen ze een verhoogd risico o m 

angst· en depressieklachten cc ontwikkelen. Daarnaast verdragen ze moeilijk de autorite it van anderen. 

Deze kinderen lopen de kans gedia.gnosciceerd ce worden mee ADHD of ODD, terwijl ec eigenlijk sprake 

is van 'opvoedlacunes'. Hee is belangrijk dar leerkrachten en andere professionals de ongewenste effecten 

van het ongezond 'helpen en beschermen' van kinderen, bespreken met de ouders. 

KERNWOORDEN: problematische verwenning 

Inleiding 
Hoewel iedere oma een verwend kind kan herken· 
nen tvanneer ze er een ziet, voelen veel gezond
heidszorgprofessionals zich ongemakkelijk bij het 
concept 'verwend'. In publicaties op het gebied 
van de kindergeneeskunde komt venvenning nau
welijks voor. Maar ook in artikelen op het gebied 
van gedragsmanagement en gedragsstoornissen 
komt venvenning bijna niet aan de orde. Wanneer 
gezondheidsprofessionals de term verwenning ver· 
mijden, doen ze dat omdat er geen heldere defini
tie is vastgesteld en omdat de term een kleinerende 
ondertoon heeft, waarbij het lijkt dat de schuld van 
de verrvenning bij het kind wordt gelegd. De weer
stand van sommigen om de term 'verwend' te ge
bruiken is hardnekkig, ondanks het feit dat gezond
heidszorgers dagelijks 1vorden geconfronteerd met 
onfatsoenlijk gedrag dat eigenlijk niet op een an
dere manier beschreven kan 1vorden. Vermijding 
van de term verwenning en de ontkenning van het 
bestaan van een set gedragingen die het beschrijft, 
kan leiden tot moeilijkheden in het begeleiden van 
ouders die bezorgd zijn over het gedrag van hun 
kind (uit 'The Spoiled Child Syndrom' van 
Bruce Mclnrosh, 1989). 

Alhoewel Mclnrosh her bovenstaande vijfen· 
rwintigjaar geleden consrareerde, is de houd
baarheidsdatum van het ciraar nog lang niet 
verstreken. In dit arrikel wordt stilgestaan 
bij problematische verwenning, haar ach
tergronden, uitingsvormen en de gevolgen 
ervan op latere leeftijd. Met dit artikel wordr 
tevens beoogd de risico's van misinterpreta· 
tie van verwend gedrag re verkleinen en de 

bespreekbaarheid van problematische ver
wenning re vergroten. 

Bij problematische verwenning wordt de de
finitie gehanteerd, zoals die in de Van Dale 
wordt verwoord: 'door te grote toegeeflijk
heid bederven'. Her gaar hierbij om het han
delen van ouders en soms grootouders dar 
negatieve gevolgen heeft voor hun (klein) 
kind. Bredehoft, Dawson en Clarkc (2004} 
die al ruim vijftien jaar onderzoek doen naar 
problematische verwenning, checken bij het 
beoordelen of er sprake is van problemati
sche verwenning de anrwoorden op de vol
gende vier vragen: 
1. Word t het kind gehinderd in her aanleren 

van taken die passend zijn bij de leeftijd 
en de ontwikkeling van het kind? 

2. Wordt er een onevenredig beroep gedaa.n 
op de middelen die een gezin ter beschik
king staan, ten behoeve van één of meer
dere kinderen (geld, ruimte, tijd, energie, 
aandacht)? 

3. Heeft de volwassene meer voordeel van 
zijn handelen dan her kind? 

4. Is het gedrag van her kind schadelijk voor 
anderen of de maatschappij? 

Mamen (2006) heeft een lijst met karakteris
tieken die gepamperde kinderen kenmerkt 
opgesteld: 

ze hebben overdreven ideeën over hun 
venneende rechten en hoge verwachtin
gen van de dienstbaarheid van iedereen 
om zich heen 
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ze hebben een lage tolerantie voor on
gemak, vooral wanneer die veroorzaakr 
wordr door frustratie, teleurstelling, ver
veling, vertraging en wanneer hun wen
sen niet worden ingewilligd; d it komt 
regelmatig roe uitdrukking in woede
uirbarsringcn en verbaal en fysiek ge
weld 
ze hebben nauwelijks probleemoplossen
de strategieën onrwikkeld in het omgaan 
mee negatieve ervaringen 
ze zijn op zichzelf gefocust en denken dar 
ze her cenrrum van hun wereld zijn 
ze leggen de verantwoordelijkheid voor 
hun gedrag bij anderen, geven anderen de 
schuld en verwachten dat anderen hun 
problemen oplossen 
ze weigeren, of zijn niet in staat, in te zien 
hoe hun gedrag anderen raakt, her ont
breekt hun vaak aan empathie 
ze hebben soms moeite spijt of schuld te 
voelen voor hun gedrag 
ze eisen aandacht, niet alleen van hun ou
ders maar van iedereen; hoe meer ze krij
gen, hoe meer ze eisen 
ze hebben moei re zich aan te passen in si
tuaties buiten het gezin, vooral op school, 
omdat ze niet goed kunnen omgaan met 
sociale structuren of algemeen geaccep
teerde aurorireiren 
ze zijn chronisch ongelukkig, boos, ang
stig en emotioneel labiel; ze hebben vaak 
een slecht zelfbeeld 
ze voldoen aan de criteria van een ge
drags- of andere psychiatrische stoornis, 
ondanks het feit dar er geen te meten of 
re observeren biologische, fysiologische, 
onrwikkelingsmarige, genetische of an
dere reden is voor hun moeilijkheden 

Typen p~oblematische 
verwenning 

Bij de problematische verwenning wordt 
vaak een onderscheid gemaakt in materiële, 
pedagogische en affectieve verwenning. 

Materiële verwenning 

Bij deze vorm van verwenning gaat het eigen
lijk om de vraag: hoeveel is genoeg? Kinderen 
worden bedolven onder speelgoed of kleding, 
maar krijgen daarnaast ook andere zaken die 
veel geld kosten, zoals sportmateriaal, les in 
verschillende sporten (tennis, golf, paardrij
den, dansen enzovoort), entertainment (dis
co, bioscoop, concerten, professionele wed
strijden), junkfood, zakken chips, alcohol en 
sigaretten, of een buitenproporrionele hoe
veelheid zakgeld. Materiële verwenning kan 
op het in itiatief van de ouders plaatsvinden, 
maar kan ook worden afgedwongen door het 
kind. In her laatste geval is er bij het kind 
vaak sprake van zeuren, jengelen, chanrerend 
gedrag of(dreigen met) woede-uitbarstingen. 

Pedagogische verwenning 

In de opvoeding wordt van ouders verwacht 
dat ze op een respectvolle, adequate en conse
quente manier grenzen stellen aan het gedrag 
van hun kinderen. En dat ze hun kinderen de 
nonnen en waarden bijbrengen die noodza
kelijk zijn om op een acceptabele manier te 
functioneren in een sociale omgeving: in het 
gezin, op school en op bijvoorbeeld de club. 
\Xfanneer ouders vanuit onvermogen peda
gogisch onmachrig en onkundig handelen, 
kan dat rot pedagogische verwenning leiden. 
Deze ouders grijpen niet of te laat in, praten 
gedragingen van hun kind goed, vergoelijken 
uitspattingen of geven de schuld aan ande
ren. Her opvoeden wordt dan vaak bepaald 
door impulsiviteit, humeur, stemming of 
willekeu r van de ouder. Vaak wordt het ge
drag van deze ouders gestuurd door eigenbe
lang, gemakzucht, angst om grenzen te stel
len of omdat ze bang zijn voor her oproepen 
van frustraties bij hun kind. 

Affectieve verwenning 

Bij affectieve verwenning is er sprake van een 
overdaad aan liefde, positieve aandacht en 
affectie, óók, of misschien juisr, op momen-



ten dar er door ouders corrigerend zou moe
ten worden opgetreden. Er is sprake van het 
goedpraten van de negatieve gedragingen van 
het kind. Soms kan het gedrag gezien worden 
als 'maatjesgedrag'. Er is dan geen sprake van 
een ouder-kindrelatie in een hiërarchische 
vorm. Dit kan, in extreme vorm, uitmonden 
in een symbiotische ouder-kindrelatie. 

Internationaal 

Problematische verwenning is een internatio
naal probleem. In de Verenigde Staten wordt 
over 'overindulgence' gesproken. Sinds 1996 
doen Dawson, Clarke en Bredehofc onder
zoek naar de negatieve gevolgen van verwen
ning (zie Clarke, Dawson & Bredehoft, 2007). 

Vanwege de éénkindpolitiek in China wordt 
daar gesproken over het 'snobismesyn
droom'. Een andere benaming is 'het kleine
keizersyndroom', waarmee de niet-aflatende 
adoratie van de ouders voor hun enig kind 
wordt beschreven. Daarnaast wordt ook nog 
de term '4-2-1-syndroom' gebruike, waarmee 
wordt aangeduid dat het kind het centrum is 
van een familie met vier grootouders en twee 
ouders. 

1 n Vlaanderen beschreef De la Marche ( 1998) 
in een interview met Adriaenssens uitvoerig 
verwenning in het leerlingbegeleidersblad 
Caleidoscoop. In één van de artikelen wordt 
het begrip 'Tefal-jongeren' gebruike, waar
mee bedoeld wordt dat deze jongeren alles 
langs zich heen laten glijden. Ze nemen geen 
verantwoordelijkheid, voelen zich niet aange
sproken en lopen rond met een houding van 
' niemand doet mij wat'. 

In Australië werd het verwenningsprobleem 
op de kaart gezet met (behulp van) een film
pje van World Vision op YouTube, geciceld 
'Teenage Affiuenza' (http://www.youtube. 
com/ watch?v• KFZz6ICzpjI). In die filmpje 
wordt de draak gestoken mee de zorgen van 
verwende Australische tieners en er wordt 
een vergelijking gemaakt mee de leefsituatie 

van hun Afrikaanse en Vietnamese leeftijd
genoten. Daarmee wordt duidelijk in welke 
weelde Australische tieners leven en hoe ze 
zich dus eigenlijk zorgen maken om niets. 

In Duitsland publiceerde de kinder- en jeugd
psychiater Michael Winterhoff (2010, 2011) 
recentelijk enkele bestsellers mee het chema: 
'het kind als kleine tiran'. Hij roept op kinde
ren weer als kinderen te behandelen. 

De Nederlandse onrwikkelingspsycholoog 
Steven Pont (2008) beschreef het probleem 
in een artikel, waarin hij rept over 'hyperou
ders': overbeschermende ouders, die onge
wild hun kind meer kwaad dan goed doen. 
Micha de Winter (2011) pleit voor het durven 
aangaan van de dialoog en de confrontatie 
mee de jeugd, als remedie tegen de opruk
kende 'pedagogische impotentie'. 

Waarom verwennen 
ouders? 

Nu verschillende kenmerken en definities de 
revue zijn gepasseerd, dringt de vraag zich 
op waarom ouders verwennen. Hee resultaat 
is immers noch voor het kind, noch voor de 
ouders positief. Ouders worden vaak over
spoeld door de opdrachten en rollen die her 
ouderschap mee zich mee brengt: verzorger, 
beschermer, opvoeder, vredestichter, politie
agent, animator, chauffeur, begeleider, klus
jesman, vuilnisman, privébankier of geeste
lijk raadsman, om er maar een paar te noe
men. Al doende leert men; foute n maken bij 
de opvoeding is onvermijdelijk. Ouderschap 
is een proces van vallen en opstaan. 

Ouders zijn van nature geneigd hun kinde
ren te beschermen en ervoor te zorgen dat ze 
gezond en veilig opgroeien, en ook onze sa
menleving verwacht dat. Ouders voeden hun 
kinderen mee genegenheid en Liefde op en 
verlangen daar respect en Liefde voor terug. 
Bij problemacische verwenning is de balans 
tussen geven en nemen verstoord geraakt. 
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Wanneer men de achtergronden van ouders 
kent, is her soms heel begrijpelijk dar ze roe
geeflijk zijn naar hun kinderen, dat ze het 
moeilijk vinden duidelijke grenzen te stellen 
of dar ze overbeschermend naar hun kinde
ren zijn. Dat het begrijpelijk is, wil echter nier 
zeggen dat problematische verwenning daar
mee acceptabel is. Hierna volgt een aantal 
motieven voor oververwenning. 

Schuldgevoel 

Ouders voelen zich schuldig over het fei t dat 
ze lange dagen werken, vroeg van huis gaan 
en laat thuiskomen. Ze brengen relatief wei
nig tijd met hun kinderen door en laten een 
aantal oorspronkelijke oudertaken over aan 
grootouders, de oppas of de leerkracht. Om 
de afwezigheid goed te maken zijn ouders ge
neigd toegeeflijker te zijn en de wensen van 
kinderen eerder in te willigen. Ze vervullen 
daarmee vooral hun eigen behoeften (schuld
gevoel wegnemen) en niet die van hun kin
deren. 

Eigen opvoeding/verleden 

Het beter willen doen dan de eigen ouders 
kan een reden zijn voor oververwenning. Ou
ders en grootouders die zijn opgegroeid in 
de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw 
hadden zelf ouders die blij waren dat de de
pressie en oorlog voorbij waren. Tijdens de 
naoorlogse wederopbouw ~aren de financi
ele mogelijkheden gering en werd elk dub
beltje nvee keer omgedraaid om het gezin 
draaiende te houden. Nu er meer financiële 
armslag is willen ouders en groorouders een 
soort inhaalslag maken en doen wat hun 
ouders zich nier konden permitteren. Ou
ders die bijvoorbeeld zelf als kind vanwege 
de scheiding van hun ouders plotseling in 
een armlastige situatie verzeild raakten, wil
len koste war kost voorkomen, dar hun kin
deren hetzelfde overkomt. Zij overstelpen 
hun kinderen met aandacht, speelgoed en 
geld, war voortkomt uir een soort compen
satiedrang. Ouders die her thuis wel breed 

hadden en verwend werden, herhalen war 
hun ouders deden. Bij oververwenning is er 
vaak sprake van een intergenerationele over
dracht; verwenning wordt dan van generatie 
op generatie overgedragen. 

Compensatie, concurrentie 

Een andere siruarie waarin compensatie en 
helaas ook concurrencie een rol spelen is die, 
waarin er sprake is van echtscheiding. On
danks alle goede voornemens, is een aanral 
ouders nier in staat om samen mee de ex
parmer rot evenwichtige opvoedafspraken 
te komen, of deze ook daadwerkelijk na re 
komen. Door overcompenserend gedrag, het 
besteden van overmatig veel aandacht, tijd en 
geld aan her kind, p robeert de ouder de ge
voelens van pijn en verlies bij her kind weg re 
nemen. Soms onraardr dit in een regelrechte 
concurrentiestrijd, waarin de ene ouder pro
beert de andere ouder re overtroeven om zo 
te bewijzen de betere ouder ce zijn. Wanneer 
kinderen dit afkoopgedrag van een ouder 
leren herkennen, kunnen ze daar op geraffi
neerde wijze misbruik van maken. 

Tijd 

Het is soms gemakkelijker en tijdbesparend 
om roe geven aan de wensen - zo niet eisen -
van het kind, dan daarover een discussie aan 
te gaan. Datzelfde geldt voor het overnemen 
van klusjes en taken in het gezin. Ouders ne
men kinderen opdrachten uit handen omdat 
ze de klus sneller zelf geklaard hebben. Dus 
ruimen ouders de kamers van kinderen op, 
lopen regelmatig hun krantenwijk en maken 
zelfs delen van het huiswerk of een werkstuk. 
Dit alles om discussies te vermijden en de 
Lieve vrede te bewaren. 

Oogkleppen 

Er zijn ouders die alleen de fantastische 
vaardigheden en kwaliteiten van hun kinde
ren zien en voortdurend hun sterke kanten 
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benadrukken, zonder de zwaktes en gebre
ken te benoemen en aan re pakken. Prijzen 
en complimenceren is hun tweede natuur 
geworden. Op zich is daar niers mis mee, zo
lang her binnen de juiste proporties blijft. 
Een gevolg van zo'n eenzijdige benadering 
kan zijn, dat kinderen een opgeblazen ego 
ontwikkelen en een verwrongen beeld van 
zichzelf krijgen. 

Verafgoding 

Sommige ouders overdrijven de talenten en 
vaardigheden van hun kinderen. Zij geloven 
dar hun kinderen een geweldige persoonlijk
heid hebben, ze scheppen op over hun pres
taties, maar zijn nier in sraat de onvermijde
lijke onhebbelijkheden en gebreken van hun 
kinderen onder ogen re zien. In de sportwe
reld, maar ook in de modellenwereld en bij 
kinderen met al dan nier vermeende talenten 
op het gebied van zang, dans en toneel is dit 
fenomeen te herkennen. Oir zijn ouders die 
er alles voor over hebben om hun enigszins 
getalenteerd kind naar de cop te brengen. Dit 
gaar vaak ten koste van her gezinsbudget en 
de aandacht voor de andere kinderen. Her be
trokken kind volgt, soms noodgedwongen, 
de ouders in deze expeditie. Ook kan het zijn 
dar ouders hun eigenwaarde via her kind wil
len opkrikken. 

Ziekte, handicap, stoornis (van 
het kind) 

Kinderen die te vroeg of met complicaties 
worden geboren vragen - terecht - vanaf dag 
één extra zorg en aandacht. Ook kinderen bij 
wie op wat latere leeftijd een probleem wordt 
ontdekt in het leerproces, zoals dyslexie, krij
gen extra begeleidfog en aandacht. Dat geldt 
ook voor kinderen met een zin tuiglijke, li
chamelijke of geestelijke handicap, of kinde
ren met psychische of psychiatrische proble
matiek. Ouders zullen er alles voor doen om 
een zo gunstig mogelijke o ntwikkeling voor 
hun kind te bewerkstelligen. Kinderen met 
de hiervoor genoemde problematiek zijn een 

aanslag op het uithoudingsvermogen van 
ouders, hun relatie, hun samenwerking en 
ook op bijvoorbeeld her gezinsbudget. In een 
aantal gevallen dreigt ook hier het gevaar van 
problematische verwenning. Ben aanral kin
deren raakr zo gewend aan de extra aandacht, 
dar ze erom blijven vragen, ook wanneer de 
noodzaak er niet meer is. Soms kunnen o u
ders nier anders dan hun ' kostbare' kind blij
ven omringen met extreme aandacht en zorg, 
terwijl daar objectief gezien geen reden meer 
voor is. 

Lang van huis vanwege werk, 
detentie, opname 

Her kan zijn dat een van de ouders om ver
schillende redenen voor langere rijd geen bij
drage kan leveren aan de opvoeding van het 
kind. De achtergebleven partner staar er dan 
alleen voor. Er bestaat op dat moment gevaar 
voor problematische verwenning. De achter
gebleven partner kan het door overbelasting 
heel zwaar hebben met de opvoeding en zal 
dan soms de toevlucht zoeken in toegeeflijk
heid en verwenning om bijvoorbeeld conflic
ten en escalaties te vermijden. Anderzijds kan 
de teruggekeerde partner soms de bron van 
problematische verwenning zijn. Daarbij spe
len dan schuldgevoelens, soms wroeging een 
rol. Er wordt van alles aan goedmakertjes uit 
de kast getrokken o m de relatie mer het kind 
positief re beïnvloeden. 

Verblijf in het buitenland 

Een langdurig verblijf in het buitenland kan 
een leerrijke ervaring zijn voor kinderen. Ze 
komen in aanraking met een andere cultuur, 
het klimaat is aangenaam of ze leren er een 
tweede of derde taal bij. In veel gevallen is er 
personeel in die gezinnen: chauffeur, kokkin, 
tuinman en een beveiligingsman. Wanneer 
ouders geen duidelijk voorbeeld geven in de 
omgang met het personeel of geen duidelijke 
grenzen stellen voor hun kinderen en het 
personeel, kan problematische verwenning 
de kop opsteken. In zo' n geval misbruiken 
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kinderen het personeel voor raken die ze zelf 
zouden moeren doen en gaan op den duur 
geloven dat dat de norm is. Dat kan ook toe 
uiting komen in de onfatsoenlijke bejege
ning van het personeel. 

Rouw 

Wanneer een van de ouders overlijdt, komc 
de verantwoordelijkheid van de opvoeding 
bij de achtergebleven ouder te liggen. Deze 
heeft vaak de handen vol aan de verwerking 
van het eigen verdriet. In de chaotische peri
ode na het overlijden, waarin een nieuw even
wicht gevonden moet worden in het gezin, 
kan verwenning om allerlei redenen de kop 
opsteken. Zolang er sprake is van een tijde
lijke o nbalans is er geen reden tot zorg. De 
ouder en de o mgeving, zoals school, moeten 
echter waken voor een ontwikkeling in de 
richting van problematische verwenning. 

Gevolgen op langere 
termijn 

Bredehoft beschrijft naar aanleiding van een 
researchtraject van ruim tien jaar (1998-
2008) de negatieve gevolgen in de verschillen
de levensfases. Als volwassenen ervaren men
sen die in hun jeugd problemacisch verwend 
werden het volgende gemis in vaardigheden: 

communicatie-, interpersoonlijke en rela
tievaardigheden 
vaardigheden in en om het huis (onder
houd, schoonmaak) 
psychische en persoonlijke vaardigheden 
besluitvaardigheid 
financiële vaardigheden 
tijdmanagement 
veranrwoordelijkheidsgevoel 

Daarnaast ervaren ze als volwassenen proble
men met: 

voedsel 
geldbeheer, het kopen van cadeaus 
begrijpen wat 'normaal' is 

interpersoonlijke grenzen en relaties 
deelnemen aan leuke activiteiten, werk, 
srudie, sport 

Verder zijn ze gericht op externe, egocentri
sche behoeftes als rijk en beroemd worden, 
uniek zijn, er attractief uitzien. fn het op
voeden van hun kinderen voelen ze zich niet 
bekwaam en effectief. Ze hebben het idee dat 
ze geen controle hebben over hun eigen leven 
en over het gedrag van hun kinderen. Ze den
ken dat ze niet verantwoordelijk zijn voor het 
handelen van hun kinderen en dat goed op
voeden te maken heeft met geluk, toeval en 
nood lor. 

Een land van watjes en softies 

Kinderen groeien op tot watjes. Ze kunnen geen 
besluiten nemen, ze zijn angstig en durven hun 
ware emoties niet onder ogen te zien. Pubers laten 
gebrek aan initiatief en leidende capaciteiten zien. 
Studenten geven zich over aan comazuipen en af 
gestudeerden kunnen niet eens over hun salaris on
derhandelen zonder papa en mama mee te nemen. 
Waarom? Omdat 'broeikasouders' hun kinderen 
tot papkindjes opvoeden, kwetsbare en breekbare 
kinderen' (uit 'A Nation of Wimps' van Hara 
EsrroffMara.no, 2008). 

In haar boek A Nation ofWimps beschrijft Ma
rano (2008) de trend in opvoeden die zij her 
'broeikasouderschap' noemt. Ouders span
nen zich tot in het idiote in om alle hobbels 
en belemmeringen voor hun kind weg te 
nemen. Het resultaat is echter dat kinderen 
heel fragiel gemaakt worden. Zodra kinderen 
buiten de 'ongemakvrije zone' komen, zijn 
ze onthand, zo niet on tredderd. Weliswaar 
is d it een beschrijving van de situatie in de 
Verenigde Staten, maar de tendensen zijn 
herkenbaar. 

Veel ontwikkelingen aan de overkant van de 
oceaan vinden enkele ja.ren later ook in Eu
ropa plaats. De keuze is: kennis nemen van 
de ervaringen aldaar en er proactief naar han
delen of de ontwikkelingen afwachten in de 
hoop dat de soep niet zo heet wordt gegeten 
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als hij wordt opgediend. Voor het eerste kie
zend, volgen hierna een aantal (ingekorte) 
aanbevelingen van Marano (2008) gericht 
aan ouders: 

Laa.t kinderen spelen. Geef ze vanaf jonge 
leeftijd de gelegenheid om vrij en onge
structureerd, ontdekkend re spelen. Geen 
schema, geen tijd, geen volwassen coa
ches, geen scheidsrechters. Spel helpt het 
kind te leren en zichzelf te controleren. 
Eet minstens vijf keer per week gezamen
lijk. Samen aan tafel vanaf jonge leeftijd. 
Allemaal dezelfde maaltijd erend. Niets 
anders aan tafel dan gesprekken, waaraan 
iedereen kan deelnemen. Aan tafel wordt 
de basis gelegd voor effectief communice
ren. 
Haal de prestatiedruk weg bij kinderen. 
Bevorder hun naruurlijke ontdekkings
drang en nieuwsgierigheid. Streef geen 
perfectie na, want die is een chronische 
bron van stress en angst. 
Stop met overbeschermen. Niet alleen 
kinderen hebben last van overbescher
ming. Extreme waakzaamheid is dodelijk 
vermoeiend en maakt het ouderschap er 
niet leuker op. Erken dat een aantal ri
sico's erg overdreven wordt. 
Leer het kind mee ongemakken omgaan. 
Ongemak is een passende reactie bij ver
lies in het spel, of bij het behalen van een 
slecht cijfer voor een proefwerk. Het kan 
een stimulans vormen om een volgende 
keer de prestatie te verbeteren. 
Moedig het kind aan problemen zelf op te 
lossen en risico's te nemen. Leer kinderen 
te brainstormen en te zoeken naar nieuwe 
ideeën en creatieve oplossingen. Leer kin
deren vanuit verschillende perspectieven 
naar problemen kijken. 
Sta het kind toe te falen en ce experimen
teren. Laat kinderen moeilijke dingen 
doen en accepteer dar lang nier alles vlek
keloos verloopt. Zee daarbij humor in 
als wapen. Laat het kind weren, dat ook 
zijn ouders mislukkingen hebben meege
maakt. Kinderen leren van fouten maken, 
ze leren wat nier werkt en waarom niet! 
Neem geen verantwoordelijkheid van hen 
over en geef de schuld van fouten of falen 

niet aan het systeem, de leraren, de test, of 
de scheidsrechter! 
Geef kinderen in toenemende mate ver
antwoordelijkheid voor hun eigen leven. 
Stop met het spelen van hun manager. 
Breng ze niet hun vergeten huiswerk of 
boeken achterna naar school. Stop mee 
het beheren van hun tijdschema. Leer ze 
dat, eventueel door schade en schande 
wijs geworden, zelf te doen. 
Ga je gezonde verstand weer gebruiken. 
Stap uit de paniekmodus. Laat kinderen 
zelf probleemoplossers worden. Anders is 
het resultaat dat ze cocaal onthand zijn in 
sicuaties waarin de ouders niet aanwezig 
zijn 

Niet alleen Marano (2008) pleit voor meer 
verantwoordelijkheid bij kinderen en jeugdi
gen. Epstein (2010) gaat nog een stap verder. 
Hij conscateerc dat er een enorme afstand is 
ontstaan tussen de wereld waarin pubers en 
adolescenten leven en de volwassenenwereld. 
Hij maakt zich zorgen over de geïsoleerde we
reld waarin jongeren opgroeien. Hij spreekt 
van een kunstmatig gecreëerde verlenging 
van de kindertijd als gevolg van onderwijs
systeem en wetgeving die stammen uit de late 
negentiende eeuw. Leerplicht cor ver in de tie
nerjaren en een verbod op tienerarbeid had
den hun nut in het industrialisatietijdperk. 
Hij pleit voor onderwijs dat op inreressanre 
en creatieve manieren gecombineerd wordt 
met werk. Het 'fabrieksleren' in klassen, 
centraal aangeboden en binnen een bepaald 
tijdsbestek is niet meer van deze tijd. Twee 
jaar nadar leerlingen de school verlaten heb
ben, is de aangeleerde kennis al over datum. 

Dit zijn de tieners die we geschapen hebben: niet
nadenkende consumenten, van top tot teen ge
kleed in kleding die voorgeschreven wordt door de 
gespecialiseerde afdelingen van de muziek- en de 
mode-industrie, geïsoleerd van hun erfgoed en hun 
ouders, niets producerend dat van waarde is voo,
hun families of hun omgeving. geobsedeerd doo,
non-onderwerpen die hun aangedragen worden 
door nephelden. De jonge mensen naast me leken 
tevreden in hun onwetendheid, ma.ar veel van hun 
leeftijdgenoten willen meer en zij weten vaak niet 
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hoe zij hun terechte behoeften en wensen kunnen 
verviûlen. Gebaseerd op mijn interviews met tie
ners, mijn ervaring als vader en leraar, onderzoek 
dat ik heb verricht en de overdaad aan onderzoeks
gegevens op tal van gebieden, heb ik geen enkele 
twijfel meer over wat de ontgoochelde Amerikaanse 
tieners nodig hebben, hoe onfatsoenlijk ze soms ook 
hun wensen tot uitdrukking brengen. Ze moeten 
weer in contact gebracht worden met de wereld van 
volwassenen; de wereld waar ze onvermijdelijk toe 
gaan behoren, zelfs nog voor hun skateboard de 
grond raakt. (Uit 'Teen 2.0: Saving our chil
dren and families from the torment of ado
lescence' van Robert Epstein, 2010) 

Dit is een scherp pleidooi om kinderen en 
jongeren uit hun isolement te halen, maar 
ook om ze veel verantwoordelijker te maken 
voor de inrichting van hun leven. Volwasse
nen neigen ernaar jeugdigen te zien als uit de 
kluiten gewassen kinderen. Epstein ontwierp 
samen met zijn collega Dumas de ' Epstein
Dumasvolwassenheidstest'. 

In dit onderzoek worden competenties op 
veertien deelgebieden bevraagd. Dit zijn ge
bieden als: interpersoonlijke vaardigheden, 
omgaan met verantwoordelijkheid, ofleider
schap. Op alle veertien deelgebieden scoren 
de tieners (13-17 jaar) bijna even hoog als 
de volwassenen. Volwassenen blijken de tie
ners echter slechts op veertig procent van 
hun kunnen in te schatten. Deze chroni
sche onderschatting doet geen recht aan de 
mogelijkheden van de tiener. Uit langjarig 
onderzoek blijkt onder andere dat de ruwe 
score van de intelligentie piekt op de leeftijd 
van 14-15 jaar en daarna minder wordt. Ook 
bij andere tests op het gebied van geheugen, 
hersenomvang en waarnemingsvermogen 
blijken de pieken in de tienerjaren te liggen. 
Kennelijk laten tieners dus maar een fractie 
zien van wat er binnen hun mogelijkheden 

ligt. Dat is niet zo verwonderlijk, wanneer de 
verwachtingen van de omgeving laag zijn en 
wanneer ze door wetgeving en opvoeding be
perkt worden in hun mogelijkheden. In on
derzoek vonden Dumas en Epstein (Epstein, 
2010) tevens een samenhang tussen infan
tilisatie en psychologisch disfunctioneren. 
Hoe meer jongeren niet op hun leeftijds- en 
ontwikkelingsniveau werden aangesproken, 
hoe meer psychopathologie ze lieten zien. 
Het gaat hierbij niet eens om problematisch 
verwende jongeren! Het laat zich raden dat 
de uitkomsten bij de groep problematisch 
verwende jongeren nog ongunstiger zijn. 
Door vertroeteling, overbescherming en ont
houding van ook negatieve ervaringen wordt 
deze groep per definitie geïnfantiliseerd! 

Tot slot 

Problematische verwenning heeft een nega
tief effect op de on twikkeling van kinderen 
en de gevolgen zijn op latere leeftijd merk
baar. Het is van belang dat (groot)ouders, 
jeugdzorg en leerkrachten zich realiseren 
dat kinderen al op jonge leeftijd hun eigen 
boontjes kunnen doppen. Maak kinderen 
en jeugdigen, met inachtneming van leef
tijd en ontwikkeling, verantwoordelijk voor 
hun gedrag en acties. Laat ouders steppen 
met zich onnodig te bemoeien met zaken op 
school, waar de leerkracht en de leerling zelf 
wel uit kunnen komen. Juist daarmee wordt 
de zelfredzaamheid van kinderen bevorderd 
en ontwikkelen ze communicatie- en oplos
singsvaardigheden. Maak ouders duidelijk 
dat 'curling-ouderschap', waarbij elk vuiltje 
en ongemakje wordt weggeveegd, kinderen 
alleen maar leert, dar er bij tegenslag een be
schermengel komt invliegen om de zaak op 
te lossen. 
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Goedgevoel verhalen 
van kleine Victor 
(NL versie) 

(Advertentie) 

ISBN 9789044130645 - 56 blz. - € 35,00 

De 'Goedgevoel verhalen van kleine Victor' is een 

voorlees- en kijkboek voor kinderen van 4 tot 8 
jaac en voor iedereen die houdt van fantasie. ..,... 

In de verhalen ontdekt Victor verschillende leuke en minder leuke gevoelens. Hij benoemt de gevoelens 

met de kleuren groen en rood. Je zult snel ontdekken dat het bolletje op zijn oranje muts soms groen en 
soms rood kleurt. Victor gaat altijd op zoek naar positieve oplossingen en alternatieven. Alle verha.len 

eindigen met een fijn 'groen' gevoel. 

Dit voorleesboek is geïnspireerd op de schoolvoorstell ing 'Victor en zijn Goedgevoel Machine' van 

School Zonder Pesten. Het boek kan een mooie meerwaarde bieden bij dit project, maar kinderen kun

nen ook los daarvan genieten van de verhalen. Ook thuis of bij oma en opa verdient dit boek zeker een 

plaatsje. 

Laat je onderdompelen in de wereld van Victor en geniet samen met de kinderen van zijn verhalen en 

gedichten. 


