
 

 

Opvoeden is maatwerk 
Kinderen grootbrengen is een kwestie van aanvoelen en improviseren. Daarom is argwaan op zijn plaats bij opvoedmethodes 

die succes claimen, zoals Triple P. 
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Zomaar een scène in een supermarkt in Utrecht. Terwijl moeder staat te dubben voor het schap 

met de pasta’s rennen haar twee jonge kinderen krijsend door de zaak. Ze botsen tegen 

winkelwagentjes en schieten langs de benen van de klanten, die dit duidelijk hinderlijk vinden 

maar er niets van zeggen. Tot het een man te veel wordt. Hij verheft zijn stem en roept boos en 

streng: ‘Kappen daarmee, tikkertje doe je buiten!’ Ineens let de moeder wel op. Maar in plaats van 

het gedrag van haar kinderen aan te pakken, haalt ze uit naar de man. ‘Zo praat je toch niet tegen 

kinderen? Je kunt het ze toch ook vriendelijk vragen? Zo’n toon aanslaan is toch geen manier van 

opvoeden?’ 

O nee? zie je mensen denken. Maar helaas is dit niet de tijd en de plaats om eens een goede 

discussie te voeren over de vraag wat goede opvoedingsmethoden zijn. De moeder gelooft duidelijk 

in aardig en geduldig blijven tegen kinderen. De man ziet meer heil in kordate en strenge interventie 

bij onwenselijk gedrag. De moeder volgt de instructies van Triple P, een opvoedmethode die is 

komen overwaaien uit Australië en die nu erg populair is onder deskundigen in Nederland. De man is 

meer de bazige stijl toegedaan, zoals die wordt beschreven in het boek Strijdlied van de tijgermoeder 

van de Chinees-Amerikaanse Amy Chua, vorig jaar een hype. 

Het tafereel is illustratief voor de verwarring die er heerst over wat de beste manier is om kinderen 

goed gedrag aan te leren. Tot een jaar of veertig geleden wisten ouders het wel. Kinderen mochten 

spelen en ravotten dat het een lieve lust was, zolang volwassenen daar geen last van hadden. Maar o 

wee als ze brutaal of hinderlijk waren. Dan werden ze als aapjes in hun nekvel gegrepen, kregen een 

pak voor de broek en moesten voor straf een tijd stilstaan in de hoek. Dat zal ze leren! 

Maar tijdens de culturele revolutie van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw raakte deze 

autoritaire stijl van opvoeden om verscheidene redenen uit de mode. Lang niet alle opvoeders wisten 

de scherpe grens tussen reguleren of mishandelen in het oog te houden. Kinderen kregen vaak te 

veel slaag en straf. Langzaam maar zeker werd het pedagogen duidelijk dat een te hardhandige 

opvoeding vooral boze of bange kinderen kweekt. Verder raakte opvoeden met machtsmethoden uit 

de mode omdat het juist te veel gehoorzaamheid zou genereren. En waar dat toe kan leiden, had de 

Hitlerjugend wel laten zien. 

Het moest dus anders, maar hoe? Een kleine voorhoede begon in de jaren zeventig te 

experimenteren met anti-autoritaire opvoedingsmethodes. Maar al snel werd duidelijk dat dit geen 

goed alternatief was. Want kinderen hebben regels en sturing nodig om te leren hoe ze zich moeten 

gedragen. 

Er moest dus een middenweg worden gevonden, en dat was koren op de molen van een groeiend 

aantal pedagogen en ontwikkelingspsychologen die – in navolging van de Amerikaanse kinderarts dr. 

Benjamin Spock met zijn beroemde boek Baby and Child Care uit 1946 – beweerden de perfecte 
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opvoedmethode te hebben bedacht. Het ene dikke opvoedboek na het andere kwam op de markt, 

met als uitblinker Your Baby and Child: From Birth to Age Five van de Britse Penelope Leach, waarvan 

sinds de eerste editie in 1977 wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren zijn verkocht. 

In de afgelopen decennia is het aantal opvoedboeken net zo uitgedijd als het aantal dieetboeken. De 

behoefte aan advies van deskundigen is blijkbaar groot. Maar wat is dat advies waard? Net als veel 

voedingsdeskundigen beloven veel pedagogen hun lezers dat als ze nu maar deze ene methode 

volgen, succes is gegarandeerd. Maar zoals het bij diëten gaat, gaat het ook bij opvoeden: de 

werkelijkheid blijkt meestal weerbarstiger. 

Er spelen bij opvoeden zoveel factoren mee dat er geen pasklare methodes kúnnen zijn die domweg 

voor iedereen werken. Ouders die volgens een specifieke methode hun kinderen proberen op te 

voeden, komen er al snel achter dat wat bij Daan wel werkt, bij Sophie helemaal geen effect heeft. 

Want Daan heeft een rustig en gezeglijk karakter, terwijl Sophie een drukteschopper met een ijzeren 

wil is. 

Goed opvoeden is een combinatie van improviseren en maatwerk leveren, zeven dagen per week, 

algauw achttien jaar lang. Dat alleen al is een goede reden om algemeen geldende methoden en 

technieken te wantrouwen. Te meer daar zelden is bewezen dat ze effectief zijn. Want het is vrijwel 

onmogelijk om goed te onderzoeken, laat staan aan te tonen, dat een bepaalde aanpak dé oplossing 

is van alle opvoedproblemen. 

Dat geldt ook voor de Australische methode Triple P, die ineens door een groot aantal 

opvoedkundige instellingen in Nederland en elders wordt omarmd als zijnde bewezen effectief. Het 

is een sympathieke methode, die uitgaat van het principe van belonen van goed gedrag. Maar critici 

waarschuwen voor de bijwerkingen van deze nieuwe hype. Want als kinderen alleen applaus krijgen 

en nooit eens straf, dan zouden ze weleens de werkelijkheid uit het oog kunnen verliezen. En die 

werkelijkheid is dat mensen heel boos kunnen worden als je loopt te rennen en te gillen in een 

winkel. 

 

 

Omstreden methode voor opvoeding Triple P verovert de wereld 

Triple P is een opvoedkundige methode die eind vorige eeuw werd ontwikkeld door de Australische 

klinisch psycholoog Matthew R. Sanders, die er in zijn eigen land veel succes mee had. De naam staat 

in Nederland voor Positief Pedagogisch Programma en is een methode om ouders met kinderen van 

nul tot zestien jaar een positieve opvoedstijl aan te leren zodat ze beter kunnen omgaan met moeilijk 

gedrag. 
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De als merk geregistreerde methode is inmiddels voor veel geld in 24 landen verkocht, waaronder 

Nederland. Daarom wordt het ook wel ‘de McDonald’s van de opvoeding’ genoemd. Hier wordt het 

programma in ruim tweehonderd gemeenten toegepast door professionals in de kinderopvang, het 

onderwijs en de jeugdzorg. Triple P zou bewezen effectief zijn, maar dat wordt betwijfeld door 

Schotse wetenschappers die 33 onderzoeken bekeken en in het vaktijdschrift BMC Medicine lieten 

weten dat de bewijsvoering rammelt. 
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