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T
wee is nee: zo heet de tijd dat peu-
ters puberen, nergens zin in heb-
ben, niks willen en je je er als ou-
der vooral niet mee moet bemoei-
en. Laat ze met rust. xxxxxxxxx
Ik ben twee en ik hoor heel vaak
nee: zo verbouwde Ingrid

Nagtzaam het lekker bekkende, zo herkenbare
standaardzinnetje dat zo leuk klinkt maar ouders
soms tot wanhoop drijft. Uit Nagtzaams aangepas-
te versie klinkt dan weer de wanhoop door die
kleine kinderen moeten voelen als ze niet mogen
doen wat ze het liefste zouden willen. En voort-
durend tot de orde worden geroepen.
Nagtzaam is al jarenlang werkzaam als coach

binnen de kinderopvang, ontwikkelt er ‘kindge-
richte’ programma’s voor en denkt mee over de
inrichting van opvanglocaties, om die voor kinde-
ren zo uitdagend mogelijk te maken. Daarnaast is
de Brabantse hoofddocent in de opleiding Happy
Coach aan de Nederlandse Academie voor Psycho-
therapie. Die training leert medewerkers in de op-
vang kinderen in de groep positief te begeleiden:
Zeg eens een dag ‘ja, het mag!’.
En Nagtzaam is moeder van drie. De ervaringen

met haar jongste zoon bevestigden voor haar dat
het anders moet. “Ik kroop in zijn huid toen hij
twee jaar was. Hij werd tussen half 7 en 7 uur
wakker gemaakt. Moest zich snel wassen en aan-
kleden. Dan aan tafel. Spullen pakken, jas aan en
naar de speelzaal. Daar was de regel dat hij moest
puzzelen tot alle kinderen aanwezig waren. Dan
een kringgesprek. En al die tijd wilde hij lekker
spelen. Zag hij in de hoek die prachtige grote
vrachtwagens liggen. Hopelijk was er om half 10
plek voor hem in die speelhoek. Of anders na het
fruithapje, rond half 11.”
In Huize Nagtzaam is de wekker vroeger gezet,

opdat zoonlief na het ontbijt nog even lekker kon
spelen. Maar er was volgens de moeder ook een
belangrijke les te trekken voor het reilen en zei-
len in de opvang: “Uit het oogpunt van de peda-
gogisch medewerker is het allemaal best te begrij-
pen: een strakke organisatie, helder programma,
rustig begin van de dag. Maar die kinderen… Die
moeten zich de hele dag conformeren aan wat
volwassenen hebben bedacht.”

Door voorschoolse
programma’s leren
kinderen in de opvang
steeds meer en
vroeger. Maar het
protest neemt toe: het
wordt allemaal veel te
schools. ‘Straks blijft
er nog slechts een
speelkwartier over.’
TEKST Rob Pietersen

Laat ze

Hetstiekeme ‘indrinken’ isnog
leukerdanhet feestje.Watnu?

D
e eerste ervaring van de
moeder met zo’n ge-
weldig hockeyfeest op
een locatie buiten de
stad was niet zo gewel-

dig. Haar dochter (14) en wat vrien-
dinnetjes waren door andere ou-
ders met de auto weggebracht en
voor de deur in de lange rij in span-
ning wachtende, stuiterende pu-
bers afgezet. Een uurtje later was er
gebeld: ze kwamen niet binnen.
Wegens ‘indrinken’.
Na veel gepraat en gepreek, streek

de moeder een half jaar later met
haar hand over het hart. Er mocht
een tweede poging komen. Maar
het vertrouwen was broos, de lijst
beloftes van dochterlief lang.
Desondanks. In het ‘verzamelhuis’

waar werd ingedanst en opgetut, in
de kamer waar eindeloos werd ge-
draaid voor de spiegel, trof de vader
een fles drank aan. Wat nu? dacht
de moeder. Nog zwaardere sanc-
ties? Nooit meer naar zo’n feest? Of
maken volwassenen door alle regel-
tjes en waarschuwingen alcohol
veel te spannend, omdat het zó ont-
zettend niet mag? Waardoor dat
stiekeme indrinken onderhand leu-
ker lijkt dan het feestje zelf ?
Kijk kritisch naar je eigen alcohol-

gedrag. Hoe gaan deze ouders met
alcohol om, hoe makkelijk is het

beschikbaar, stelt Tea Adema, kin-
der- en opvoedcoach in Friesland.
Leg uit wat alcohol met jonge her-
senen doet, wees duidelijk over de
wet en over de regels die je als ou-
ders zelf wilt hanteren. Geef ver-
trouwen, maar durf zeker bij de
jonge pubers ook grenzen te stellen
en te controleren, zo tipt ze.
Pubers willen graag bij een groep

horen. Daar stemmen ze hun ge-
drag vaak op af, ondanks verboden
en sancties van de wet en ouders,
aldus Adema. “Bespreek wat doch-

ter vindt van aangeschoten vrien-
den en dronken gedrag. En wat zou
ze ervan vinden als zij als dronke-
lap wordt bestempeld? Daag haar
uit te bedenken hoe ze de groeps-
druk kan weerstaan. Hoe je aange-
boden alcohol kan weigeren en
toch plezier kan hebben.”
Het komt er volgens Adema op

neer dat het meisje moet inzien dat
ze haar eigen verantwoordelijkheid
heeft, een eigen keuze. Dat erbij
willen horen niet hetzelfde hoeft te
betekenen als mee moeten doen.

Dat ze kijkt naar haar eigen plek in
die groep: “Zodat ze in de toekomst
meekan naar die feestjes. Gezellig,
zonder te drinken. En misschien
kan ze er zo zelfs voor zorgen dat
ook andere meiden en jongens wei-
geren mee te doen met indrinken.”
Vraag nooit een kind iets te belo-

ven, stelt psycholoog Maurits van
der Heijde. Het uitgangspunt zou
volgens hem altijd moeten zijn dat
je hem of haar de gegeven verant-
woordelijkheid toevertrouwt. Gaat
het de moeder hier vooral om een
geschonden afspraak of om het ge-
bruik van alcohol? “Ga in gesprek
over vertrouwen en verantwoorde-
lijkheid. Met de wetenschap dat
daar waar je sancties gaat heffen of
gaat verbieden, dat waarschijnlijk
leidt tot meer alcoholgebruik.”
Door de kramp waarin onze sa-

menleving zich bevindt ten aanzien
van alcohol en jongeren, wordt het
drinken alleen maar interessanter,
denkt de psycholoog, docent bij ho-
geschool Inholland en vader van
drie (14, 18 en 20 jaar). “Laat moe-
der eens reflecteren op haar even-
tuele alcoholgebruik toen zij jong
was. En vraag je als ouder af of je je
niet laat meeslepen in een enorme
conformerende braafheid onder
burgers om overheidsbemoeienis-
sen niet ter discussie te stellen.”

de opvoedvraag Rob Pietersen
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‘Bespreekwat
dochter vindt van
dronken gedrag’

advertentie

Gerwin van der Werf
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En dat wordt steeds meer, zo luidt de kritiek.
Ooit was opvangland er om op te vangen, zegt
Nagtzaam. De kinderopvang was bedoeld om
ouders te ontlasten, of voor als ze allebei wilden
werken. Verzorging en spelen hebben steeds
meer plaatsgemaakt voor opleiden en leren.
Sinds 2010 kwam de Vroeg- en Voorschoolse
Educatie (VVE), ingevoerd om jonge kinderen
(2-4 jaar) die een grotere kans hebben een on-
derwijsachterstand op te lopen, te behoeden
voor een valse start op de basisschool.
Alles draait om taalontwikkeling en op-

brengstgericht leren, moppert Nagtzaam. Peda-
gogisch medewerkers in de VVE raken bedolven
onder protocollen en regeltjes, lesprogramma’s,
tools die ze meekrijgen en doelen die moeten
worden afgevinkt. Maar mogen zo geen oog
meer hebben voor wat het kind wil. “Een echte
timmerman heeft geen Ikea nodig. In de opvang
zijn we in een kramp geschoten: er is geen plek
meer voor eigen initiatief van de leidsters. Ze
werken plichtsgetrouw hun programma af, van
A tot Z. Daar worden ze op beoordeeld. Door
hun baas, door de GGD, door ouders. De druk is
hoog, de naam staat op het spel. En het voort-
bestaan: er gaan veel opvangorganisatie failliet.”
De pedagogische medewerker zit in een keurs-

lijf. Net als het speelse kind. “Zo wordt zijn ver-
wondering, de spontaniteit en creativiteit van
het kind om zeep gebracht”, zegt Nagtzaam.

“Stimuleer de kennis en professionaliteit van de
pedagogisch medewerkers, maak ze niet afhan-
kelijk van het programma. En laat die leidsters
vooral kijken naar de echte professionals: de
kinderen. Wat boeit ze? Daag ze uit. Geef je ze
één kleur dan gaan ze tekenen. Geef je ze meer
kleuren dan gaan ze experimenteren. Observeer
hoe zij spelen en begeleid dat spel gericht van-
uit kennis over hun ontwikkeling. Dan heeft
VVE wel zin.”
Het is volgens haar nu veel te vaak: eerst de

doelen bereiken, dan spelen. “Jongetjes die wil-
len ravotten, staan de hele dag in de wacht.
Eerst nog werken aan de woordenschat: twintig
woorden per week. En die taalontwikkeling gaat

aan de hand van praatplaten. Maar stel dat bui-
ten een graafmachine bezig is, waar ze veel lie-
ver naar kijken? Wat is er op tegen die praat-
plaat dan te negeren, met z’n allen voor het
raam te gaan staan en dan spontaan woorden
als ‘zand’, ‘graven’, ‘bouwen’ en ‘helm’ te oefe-
nen? Dat beklijft dan veel beter.”
Taalontwikkeling is meer dan die verplichte

kost die nu vaak leidend is, bedoelt Nagtzaam.
Het begint echt al bij de baby’s. Ga bij het ver-
schonen niet met je collega de vakantie bespre-
ken, maar benoem de kleren, maak geluiden,
let op de mimiek.
Taalontwikkeling is ook meer dan een taal-

kaart een paar keer per dag, en moet vol conti-
nu, zegt ze. ”Als je met de groep buiten gaat spe-
len, zeg dan niet: ‘Snel je jas aan, schiet op’.
Maar maak er een verhaaltje van: ‘Laten we naar
de gang gaan en snel onze jas aan doen. Want
als we dat snel doen, dan hebben we lekker veel
tijd om heerlijk buiten te gaan spelen’. En met
die paar kinderen die wat taalstimulering kun-
nen gebruiken, oefen je in de gang nog wat ex-
tra. Door alles aan te wijzen, aan te raken en be-
noemen: mouw, mooie knopen, gave rits, de
kleuren en materialen van jassen en schoenen.
De volwassenen die de VVE-programma’s heb-
ben ontwikkeld vinden die praatplaten spelen-
derwijs leren. Nou... Daar denken veel kinderen
heel anders over.”

Ik praat al een paar
dagenwarrig, ik ben
misselijk en duizelig

Bij de kinderopvang MIKZ in Waalwijk heeft pedagoog Jeanette van Oijen speelhoeken ingericht die fantasierijk spel prikkelen FOTO MAARTEN HARTMAN

N
og nooit heb ik een hardere
hengst voor mijn harses ge-
had dan deze week van
mijn schoolbord. In mijn
studententijd ben ik eens

stevig op mijn gezicht getimmerd door
een slechtgehumeurde Utrechtse orgel-
draaier, maar dat was een lachertje ver-
geleken met deze dreun.
Als ik warrig overkom, dan komt dat
nog van die klap, ik praat al een paar
dagen onsamenhangend, ik ben misse-
lijk en duizelig. Misschien had ik thuis
moeten blijven, maar ja, dat doe je niet
zo snel, dan moet je nog vroeger op-
staan dan normaal om de telefoonboom
in werking te stellen. Ik fiets liever met
een houten kop naar school dan dat ik
om zeven uur ’s ochtends een Katwijkse
jongen uit bed bel om te zeggen dat hij
nog even in bed kan blijven liggen.
Hopla, daar ga ik alweer, ik dwaal af,
dat schoolbord dus. Misschien is het
leuk om te weten dat ik de enige docent
ben die nog een ouderwets krijtbord
heeft. Overal in de school hangen in-
middels beamers en whiteboards waar je
op schrijft met van die stinkstiften die
slappe punten hebben en die te weinig
weerstand krijgen van dat gladde witte
rotbord. Of nog erger: digitale pennen,
dat is alsof je met een ballpoint op een
dooie vis moet schrijven. Het werkt ge-
woon niet, het meest trefzekere hand-
schrift houdt geen stand. Maar ik heb
een mooi groen schoolbord op wieltjes,
omdat er aan de muur geen plek is, en
omdat er notenbalken op getrokken
zijn. Alleen al vanwege zo’n schoolbord
met notenbalken en zo’n fijn stroef
krijtje is mijn vak heerlijk. Je moet er
alleen niet tegenaan lopen.
Laat me eindelijk vertellen wat er ge-
beurd is. Ik had mijn les prima voorbe-
reid, alle leerlingen waren stil. Ze kre-
gen een nieuw schriftje van mij, hart-
stikke leuk en old school vinden ze dat,
net als dat schoolbord. Ik had schriftjes
in wel tien verschillende kleuren. “Jon-
gens”, zei ik, “ik ga mijn vingers niet
branden aan wie ik welke kleur geef,
dus regel dat lekker zelf, ik gooi die
schriften op een stapel, ik loop weg, en
als ik terugkom zitten jullie weer netjes
aan je tafel, met een schriftje voor je
neus waar je naam op staat.” Ze hadden
er zin in, ze stonden in de startblokken
en ik ook. Ik gooi die schriften op de pi-
ano, draai me om en ren in volle vaart
tegen mijn schoolbord.
Er was niemand die hardop lachte.
Twee dagen later zei iemand tegen me
dat hij het nooit zou kunnen, lesgeven,
dat hij het nooit zou volhouden op een
school, en dat hij niet kon begrijpen
hoe ik het volhield. Ik voelde aan mijn
wang, net onder mijn oog, en zei dat ik
het ook niet begreep.

Dreun

voor de klas
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‘Jongetjesdiewillen
ravotten, staandehele
dag indewacht’

toch lekker spelen

Meesturen is wel nodig voor leerzaam fantasiespel

Het is onjuist te stellen dat er te
weinig wordt gespeeld in de kin-
deropvang en peuterspeelzalen,
zegt hoogleraar orthopedagogiek
Paul Leseman (Universiteit
Utrecht). Hij verwijst daarbij naar
pre-COOL, een groot wetenschap-
pelijk onderzoek naar de effecten
van de verschillende vormen van
voorschools onderwijs, uitgevoerd
op verzoek van de Nederlandse or-
ganisatie voor Wetenschappelijk

Onderzoek (NWO) en het ministe-
rie van OCW.
Uit dat onderzoek blijkt dat in peu-
terspeelzalen gemiddeld 30 pro-
cent van de tijd wordt gespeeld, in
de kinderopvang 35 procent. Dat is
opvallend genoegmeestal ‘vrij
spel’, zegt Leseman, ongeleid en
met minimale interactie tussen
kind en pedagogische medewer-
ker. Het leidt vaak tot spel van ma-
tige kwaliteit: kortstondig, niet-co-

operatief, weinig diepgaand, met
geringe mate van symbolisering en
rollenspel. En, volgens de Utrecht-
se hoogleraar, ook tot rondzwerf-
gedrag en conflicten tussen kinde-
ren.
Veel liever ziet Lesemanmeer in-
teractie, meer begeleid spel dus
waarin educatieve en creatieve ac-
tiviteiten in de vorm van spel wor-
den ondernomen. Hij maakt uit in-
ternationaal onderzoek op dat de

beste kans opmooi fantasiespel
dat positief bijdraagt aan de ont-
wikkeling van het kind begeleid
plaatsvindt, ‘met een meesturende
rol van de leidster’. “Het is een in-
teressant debat: spel kan mijns in-
ziens echt heel belangrijk zijn,
maar het moet wel doelgericht
worden begeleid. Helaas wordt
met die wetenschap in Nederland-
se kinderopvang en peuterspeelza-
len weinig gedaan.“


