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Vragen?

In De opvoedvraag beant-
woorden experts wekelijks 
 opvoedvragen van lezers.
Ook een vraag?
Stuur een mailtje naar
opvoedvraag@trouw.nl

‘M ijn dochter van 2,5 en ik 
hadden dit weekend een 
speelafspraak met een 
aantal ouders en hun kin-
deren, die dezelfde leeftijd 

als mijn dochter hebben’, schrijft een moe-
der aan Trouw. ‘Het viel mij op hoe vrij de 
andere kindjes gingen spelen. Een jongetje 
vond het prima om aan de andere kant van 
de tafel gezet te worden. Hij dronk rustig 
zijn appelsapje. Maar onze dochter zit con-
stant bij mij op schoot en wil of durft niet 
zelf te spelen. Ik moet overal mee naartoe.’

Bij bekenden is het meisje niet verlegen, 
zegt de moeder. ‘Het is een pienter meisje 
dat al hele volzinnen spreekt. Maar op onbe-
kend terrein hangt ze erg aan mij. Het valt 
ook mijn partner op, hij vindt dat onze 
dochter minder moet kleven. Zelfs de kin-
derarts op het consultatiebureau heeft hier 
een keer een opmerking over gemaakt. 
Moet ik me zorgen maken?’

“In de peuterleeftijd worden kinderen 
zich ervan bewust dat ze een eigen persoon-
tje zijn, los van andere mensen”, zegt peda-
goog en ontwikkelingspsycholoog Krista 
Okma. “Dat kan erin resulteren dat ze heel 
erg op hun strepen gaan staan. Maar het kan 
er ook toe leiden dat ze zich realiseren hoe 
klein ze eigenlijk zijn.”

Het kan zijn dat dit kind gewoon wat ver-
legen is aangelegd. En dat is prima. “Asserti-
viteit wordt erg gewaardeerd in onze sa-
menleving. Iedereen moet maar voor zich-
zelf opkomen. Maar in bescheidenheid en 

terughoudendheid zit veel waardevols. Niet 
iedereen kan haantje de voorste zijn.” 

Dat nieuwe situaties spannend zijn, is 
ook oké. “Als je kind echt geen zin heeft om 
van schoot te komen in een kamer vol met 
vreemden, laat de verlegenheid er dan ge-
woon zijn. Dwingen werkt averechts.”

Gezinscoach Fleur van der Nat van De 
Peuter Expert is het daarmee eens. “Ik zou 
een kind niet pushen om van schoot af te 

gaan en te spelen met andere kinderen. Het 
beste is om goed te kijken en luisteren naar 
een kind. Soms zeggen kinderen dat ze iets 
spannend vinden, maar laten ze met hun li-
chaamstaal zien dat ze eigenlijk best wel 
willen meedoen. Een beetje hulp kan zor-
gen dat ze het zelfvertrouwen krijgen om 
zelfstandig te spelen.”

Enige voorbereiding kan ook helpen, 
zegt Okma. “Je kan voor een speelafspraak 
of verjaardag alvast met je kind praten over 
wat jullie gaan doen. Waar ga je samen naar-
toe, wie zijn er allemaal, kent het kind een 
van de aanwezigen? Misschien kun je al fo-
to’s laten zien van de mensen die er zijn of 
een boekje lezen over eenzelfde situatie.”

Een andere tip is om vroeg te komen op 
een afspraak met veel vreemde mensen. 
“Ook als volwassene kan het ongemakkelijk 
zijn om binnen te komen in een volle kamer 
waar je weinig mensen kent. Moet je je 
voorstellen hoe dat is als je klein bent.” 

Verlegen de opvoedvraag

Lastige pubers, dreinende 
tieners of krijsende 
kleuters? Elke week 
behandelt Trouw een 
opvoedvraag van lezers. 
Vandaag: waarom kan onze 
peuter niet zo vrij spelen 
als andere kinderen?

Waarom durft onze peuter 
niet van mijn schoot af?

ILLUSTRATIE FADI NADROUS

Okma adviseert daarom om als één van de 
eersten op een drukke afspraak te arriveren. 
“Als je bij bekenden hebt afgesproken voor 
bijvoorbeeld een verjaardagsfeest, kun je 
vragen of je een kwartier voor aanvang mag 
komen.”

“Een verjaardag of een andere afspraak 
met veel onbekenden is een extreme situa-
tie”, zegt Van der Nat. “Het is fi jn als daar 
kleine stapjes aan voorafgaan, zodat het 
kind meer zelfvertrouwen ontwikkelt en 
ook vertrouwen krijgt in jou. Als ze een paar 
keer heeft gezien dat je terugkomt als je 
even uit zicht bent, en dat ze altijd bij jou 
terecht kan, zal het kind in de toekomst va-
ker durven.” Als ouders merken dat de verle-
genheid van hun dochter het dagelijks func-
tioneren belemmert, kunnen ze eventueel 
laagdrempelige hulp zoeken.

Wat betreft zelfstandig spelen is het lo-
gisch dat het meisje dat niet meteen kan. 
“Ouders, en vooral moeders, spelen vaak 
met hun baby. Als het kind twee of drie is, 
valt het op dat het kind dat niet alleen kan. 
Dat moeten ze leren. Je kan dan zeggen: 
‘Maak jij deze puzzel? Dan lees ik dit boek.’ 
Of: ‘Begin jij alvast, ik kom straks’.”

Het is ook goed om te benoemen wat er 
goed gaat, zegt pedagoog Okma. En het 
blijft belangrijk om nieuwe situaties niet te 
ontwijken, maar regelmatig iets nieuws te 
doen. “Opvoeden is net als fi etsen: eerst zit 
je kind bij jou op de fi ets, dan fi etst het met 
zijwieltjes, daarna fi etst het naast je en uit-
eindelijk rijdt het voor je uit.”

Robin Goudsmit

‘In de peuterleeftijd 
kunnen kinderen zich 
realiseren hoe klein 
ze eigenlijk zijn’

gaan dat alle andere leerlingen deze 
vaardigheden vanzelf zullen leren, 
want mijn eigen dochters zouden 
hier ook aardig wat kunnen opste-
ken. De praktijkvakken zoals koken, 
metselen of autotechniek worden 
gegeven door erkende leermeesters.

En het voordeel van de huidige 
personeelstekorten is dat steeds 
meer leerlingen de kans krijgen om 
na hun opleiding door te stromen 
naar regulier, betaald werk. Werkge-
vers nemen meer de tijd om te inves-
teren in personeel dat extra begelei-
ding nodig heeft, omdat ze handen 
tekortkomen. Zo zie je maar dat ie-
dere crisis kansen biedt.

Mijn eigen dochters zouden ook nog 
heel wat opsteken op de praktijkschool

V oor de kerstvakantie ging 
ik eten bij het schoolres-
taurant van Kranenburg, 
het praktijkonderwijs in 
Utrecht. De tafels waren 

ingedekt met tafellinnen en glan-
zend bestek, we werden professio-
neel en gastvrij ontvangen en we 
aten gevulde kiprollade van hoog ni-
veau. Dat onze serveerster liet we-
ten het wel erg veel prikkels te vin-
den met alle drukte van die avond 
verhoogde de charme van het ge-
heel, net als het feit dat we aan tafel 
zaten met twee oud-leerlingen van 
de school.

De komende weken val ik in op 
een praktijkschool. Het praktijkon-
derwijs is een type middelbare 
school dat maar weinig mensen ken-
nen. Sterker nog, ik wist zelf nog 

niet precies wat het was, tot ik er 
een kijkje nam.

Het is een schoolvorm voor leer-
lingen met een IQ tussen de 55 en 
80, die een leerachterstand hebben 
van meerdere jaren op taal- en/of re-
kengebied. Misschien lijkt het een 
opmerkelijke keuze voor een hoog-
begaafdenspecialist zoals ik, maar in 
gesprekken met docenten zie ik veel 
parallellen op het vlak van het aan-
bieden van passend onderwijs.

Deze leerlingen wijken af van an-
dere kinderen in de klas door hun 
bijzondere onderwijsbehoeften; ze 
hebben een eigen leerlijn. Maatwerk 
is dus noodzakelijk om hen te hel-
pen het maximale uit zichzelf te ha-
len. Daarnaast zijn het ook vaak 
leerlingen die al vele schoolwissels 
achter de rug hebben, zich jarenlang 

een uitzondering hebben gevoeld op 
de basisschool en wellicht niet altijd 
meer even gemotiveerd zijn om nog 
te leren.

Het praktijkonderwijs bereidt 
leerlingen voor op deelname aan de 
maatschappij in al haar facetten. Dat 
betekent dat er uiteraard taal en re-
kenen wordt gegeven, maar er wordt 
ook geleerd hoe je een baby in bad 
doet, een belastingformulier invult 
of hoe je je vrije tijd indeelt met 
sport en hobby’s.

In IJsselstein was ik op bezoek bij 
De Baanbreker en daar hebben ze 
zelfs een modelwoning in de wijk. 
Op die manier kunnen leerlingen 
oefenen met het voeren van een 
zelfstandig huishouden of het ont-
vangen van gasten.

Eigenlijk gek dat we ervan uit-

Meer leerlingen 
krijgen na hun 
opleiding de 
kans door te 
stromen naar 
betaald werk


