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Wat vind jij ervan?
Jongeren die opkomen voor hun
idealen. Kinderen die geen zin
hebben om zich aan te passen aan
wat volwassenen zeggen dat goed
is. Kritische jongeren met een eigen
mening... Lastig of een zegen?!

Tijdens de training van HetBegintBijMij hebben we het gehad over autoritatieve opvoeding. De juiste balans
tussen advies geven, grenzen stellen en het geven van vrijheid en verantwoordelijkheid.

In deze toolkit gaan we in op:
1. Wat is mooi aan kinderen met (eigenwijze) idealen?
2. Waarom is aanpassen aan de groep ook waardevol?
3. Hoe lastig is het als ouder om de balans te vinden? Persoonlijke ervaring

Een aantal redenen om idealen van kinderen te waarderen:
Kinderen voelen nog heel zuiver wat
belangrijk is in het leven.
Kinderen kunnen over de ideale
toekomst dromen.
Kinderen die anders zijn dan

anderen bereiken ook andere
dingen.
Je ontdekt meer als je kritisch blijft
en vragen blijft stellen.

Moeten we kinderen dan alle vrijheid geven om hun eigen
dromen na te leven?
Nee, er zijn ook andere waarden die belangrijk zijn om mee te nemen in je afweging
als ouder. Kinderen groeien op in een gezin, zitten op school en zijn onderdeel van
een samenleving. Mensen zijn sociale wezens die rekening moeten houden met
elkaar en afspraken met elkaar hebben gemaakt (wetten en regels) zodat we fijn en
ordelijk met elkaar kunnen omgaan. Dit schept duidelijkheid, geeft structuur en rust.

Persoonlijke ervaring
Een voorbeeld van de dagelijkse afweging die we als ouders maken over de balans
tussen de eigenheid van een kind en het aanpassen aan de groep

Onze dochter staat heel positief en sociaal in het leven. Er is echter een ding waar
wij heel anders over denken: het belang van netjes eten. Zij snapt gewoon echt niet
waarom het nodig is om netjes te eten. Ondanks dat zij nu bijna 11 jaar oud is, zijn
haar gezicht, handen en de tafel nog altijd behoorlijk vies als zij aan het eten is. Het
maakt haar niks uit en bij anderen maakt ze er ook een gezellige bende van. Dit
wordt haar nooit kwalijk genomen omdat ze zichtbaar geniet en met een lach
iedereen voor zich inneemt.
Als moeder sta ik soms echt in dubio hoe hiermee om te gaan.
Enerzijds denk ik: "Ach ze eet toch goed, is gezellig aan tafel en zeurt nooit tijdens

het eten. Tafelmanieren die hebben we toch ook maar verzonnen, wat is daar het
belang van? Heerlijk als je nog zo zorgeloos kunt genieten van je eten!"
Anderzijds denk ik ook weleens: "Wordt het niet eens tijd dat ze netjes eet zoals
iedereen? Wat moeten andere ouders wel niet denken als ze haar zien eten?"
Dit soort situaties roepen bij mij steeds de vraag op:
Wat vinden wij nou echt belangrijk om mee te geven aan onze kinderen?

Aan de slag!

Download het werkblad over balanceren tussen idealen en de dagelijkse realiteit
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