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Een verplichte
opvoedcursus?
Goed idee!
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INTERVIEWS SUZANNE BERGMAN

Petra Berkers (41) woont samen met Marco en is moeder van Janne (9),
Brecht (7) en Luuke (3) ‘Dankzij de cursus ‘Opvoeden met deugden’ ben ik door
een andere bril naar mijn kinderen gaan kijken. Luuke kan nogal driftig zijn. In
plaats van boos op haar te worden, heb ik geleerd naar het waarom ervan te
kijken. Ze had laatst ruzie met een jongetje. Toen we die ruzie gingen ontleden,
begrepen ze elkaar ineens. Maakt ze stennis omdat we naar de glasbak gaan,
dan probeer ik erachter te komen waarom ze dat doet- ze dacht dat we de
kippen gingen voeren - en ik zet mijn ‘deugdenbril’ op. In plaats van een lastig
kind zie ik dan een assertief meisje. Ik wil geen kind uit een mal. Kinderen moeten
zichzelf kunnen zijn en zo’n opvoedcursus helpt je dat te verwezenlijken.
Iedereen wordt gevormd door zijn eigen opvoeding, heeft blinde vlekken en zit
vastgeroest in bepaalde patronen. In een opvoedcursus krijg je andere inzichten,
mede door het contact met andere ouders. Veel ouders worstelen en kunnen
Linda Rikkers (38) woont samen met Bart-Jan en is moeder van Jasper (10), wel wat handvatten gebruiken. Maak je
Birgid (7) en Laura (2) ‘Ik zie het ouderschap als een groeiproces, waarin kind en de cursus vrijblijvend, dan gaan mensen
ouder elkaar leren kennen. Als moeder zorg ik voor een liefdevolle omgeving niet. Ik pleit daarom voor verplichten.
zodat mijn kinderen kunnen opgroeien tot wie ze zijn. Stap voor stap bouwen we Niet zo’n nanny-achtige cursus waarbij
onze relatie op, en die zit vol nuances. Achter één soort gedrag kunnen wel je kind drie minuten op de trap moet
duizend oorzaken zitten. Dat is zo uniek en zo complex, dat leer je niet even in zitten om af te koelen, want kinderen
een opvoedcursus. Er is geen one-size-fits-all cursus te bedenken, elke ouder is groeien niet door strafbankjes. Daar
anders en elk kind ook. Als aanbieder van een opvoedcursus schiet je al snel te geloof ik niet in, maar een cursus
kort. Toch is het niet de cursus op zich waar ik het meeste moeite mee heb, maar waardoor ouders leren het beste uit
vooral het verplichte karakter ervan. “Wij vertellen je wel hoe het moet”, zeg je zichzelf en hun kind te halen? Dat is fijn
als overheid. Ik denk dat van bovenaf opleggen geen zin heeft. Daarmee voor allebei.’
stimuleer je ouders niet. Bij een verplichte cursus is het risico groot dat de inhoud
totaal niet aansluit bij hun wensen en dat ze de hakken in het zand zetten. Ik
geloof dat het andersom werkt. Dat je ouders informatiebronnen moet aanbieden
waaruit ze zelf een keuze kunnen maken. Zelf heb ik veel gehad aan online fora,
waar ik andere ouders ontmoette, vragen kon stellen en adviezen inwinnen.
Want hoewel ik al tien jaar moeder ben én therapeut, is er toch nog zo veel
anders dan ik van tevoren had gedacht. Als ik ergens tegenaan loop, lees ik hoe
anderen het doen en kies wat het beste bij mij past. Dat noem ik empowerment.
En dat is heel iets anders dan een cursus verplicht stellen, waarbij veel informatie
waarschijnlijk toch niet blijft hangen omdat het op dat moment niet speelt. Ik ken
mijn kind het beste, ik ben samen met mijn kind aan het leren en aan het groeien
en niemand kan mij vertellen hoe ik dat moet doen. Dat is zo persoonlijk, ik vind
dat de overheid daar vanaf moet blijven.’

