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Wildgroei bij kindercoaches
A

ls een vriendinnetje bij
Josefien (6) thuis kwam
spelen, ging het nog wel.
Maar als ze op het school-
plein gevraagd werd om

ergens te komen spelen, sloeg het
meisje volledig dicht.
“Dat gebeurde dus ook niet,” zegt

haar moeder Claire. De verlegenheid
van Josefien was zo extreem dat ze er
echt last van had. Claire: “Ze wilde
bijvoorbeeeld graag op hockey, maar
toen we gingen kijken, kwamen we
niet eens verder dan de kantine.
Ze ging letterlijk met haar hakken in
het zand en wilde geen centimeter
verder.”
Intussen speelt Josefien regelmatig

bij een vriendinnetje thuis. Dankzij
een kindercoach. “Een oude juf van
school was coach geworden en ik
hoorde goede ervaringen van andere
ouders.Navier consultenvaneenuur

heb ik een ander kind in huis. Haar
zelfvertrouwen groeit en ik heb meer
handvatten gekregen om haar te
helpen.”
Alleen al in Amsterdam zijn tien-

tallen kindercoaches actief, in heel
Nederland zijn het er honderden. Ze
maken deel uit van het groeiende
leger van veertigduizend coaches die
ons land telt. Kindercoaches zijn in te
schakelen voor een scala aan proble-
men: van het aanpakken van verle-
genheid tot dyslexie, van het leren
omgaan met adhd of autisme tot het
oplossen van fysieke ongemakken
als eczeem en allergie. De methoden
die ze gebruiken zijn net zo divers als
de problemen die ze zeggen op te los-
sen.
“Een teken van de tijd,” noemt pe-

dagoogBas Levering vandeUniversi-
teit Utrecht de toename van het aan-
tal kindercoaches. “We zijnmeer dan

ooit bezig met onze kinderen. Omdat
we zo op ze letten, valt elke tekort-
koming op. Verlegen, faalangst, druk
gedrag: het krijgt al snel een etiket
‘probleem’. En omdat ouders het ge-
voel hebben dat zij, en zij alleen, ver-
antwoordelijk zijn voor het slagen

dan wel mislukken van hun kind,
wordt alles uit de kast getrokken om
het ‘project kind’ succesvol af te ron-
den. Het is een ongelooflijke over-
schatting van onze rol als opvoeder,
het geloof in de maakbaarheid van
geluk en succes.”
Steedsmeer opleidingen tot kinder-

coach worden aangeboden, varië-

rend van onlinecursussen tot post-
hbo-studies van anderhalf jaar. De ti-
tel ‘coach’ is niet beschermd, ieder-
een mag het op zijn visitekaartje zet-
ten. Het Nederlands Instituut voor
Psychologen (NIP), de beroepsver-
eniging waar meer dan dertiendui-

zend psychologen bij zijn aangeslo-
ten, spreekt van een ‘wildgroei van
kindertherapeuten en kindercoa-
ches’. “Dit is schrijnend, omdat ou-
ders enkinderendaardoor nietweten
of ze adviezen krijgen die gebaseerd
zijnopwetenschappelijke kennis, ge-
geven door vakbekwame professio-
nals,” zegt NIP-woordvoerder Anna
Stienstra.
“Het gaat hier wel om de zorg aan

kwetsbare kinderen,” zegt psycho-
loog Sonja Borsteede vanhet Amster-
damse begeleidingsbureau Buro
Bloei. “Je hoopt dat het goed gaat,
maar zonder duidelijke kwaliteitsei-
sen weet je als ouder eigenlijk niet
waar je aan begint.”
Ook pedagoog Levering maakt zich

zorgen over de kwaliteit van de gele-
verdezorg: “Wevindenhetbelangrijk
dat de pedagogische zorg op peil
blijft.Danmoet je kritischkijkennaar
een groep hulpverleners waarbij het
niet duidelijk is of ze daar wel de
juiste papieren voor hebben.”
Vroeger kregen nieuwbakken ou-

ders al dan niet ongevraagd opvoed-
advies vande buurvrouw, een oudere
zus of schoonouders die in dezelfde
straat woonden. In grote families wa-
ren er altijd wel baby’s of kleine kin-
deren in de buurt. Kon je de kunst al-
vast afkijken voor later. Tegenwoor-
dig zoekenwe ons eigen ‘dorp’; jonge
ouders zoeken gelijkgestemden op
onlinefora en praten met elkaar op
het schoolplein. Eén goede ervaring
en de halve klas zit binnen mum van
tijd bij dezelfde coach.
Het voorbeeld van de zesjarige

Josefien bewijst dat er ook uitsteken-
de kindercoaches zijn, mensen met
oog voor kinderen en praktische op-
lossingen voor ouders. Zo maakte
Josefien samen met haar coach een
‘durf-nietlijstje’ en een mooi kistje.
Elke keer als ze iets deed waar ze
bang voor was, mocht er een steentje
in. Bij tien steentjes stond er een be-
loning te wachten, bijvoorbeeld het
avondeten kiezen. “Zo simpel, maar
het werkte meteen,” zegt haar moe-
der.
“Voor het merendeel van de kinde-

ren zal een bezoek aan een coachniet
schadelijk zijn, omdat er simpelweg
niet zo veel met ze aan de hand is,”
zegt pedagoog Levering. “Er kunnen
alleen wél grote ongelukken gebeu-
ren als mensen zonder de juiste
papieren zich gaan bemoeien met
kinderen met ernstige problematiek.
Je gaat met een gebroken been ook
niet naar een homeopaat.”

Omprivacyredenen zijn Josefien en
Claire gefingeerde namen.
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‘We trekken alles uit de kast omhet
‘project kind’ succesvol af te ronden’

Vergoeding: psycholoog niet, coachwel

Veelkindercoacheswordenonderhetkop-
je ‘alternatievegeneeswijzen’(gedeelte-
lijk)vergoeddoordezorgverzekering.Dit
geldtnietvooruniversitairgeschoolde
psychologenenorthopedagogenzonder
GZ-registratie(iemanddiedepostdoctora-
leopleidingtotgezondheidszorgpsycho-
looggevolgdheeft).HetNIPzietdatsteeds
meergeregistreerdekinder-en jeugdpsy-
chologenzichnoodgedwongenonderde
noemervanalternatiefhulpverlener laten
vergoeden. “Wehebbenbegripvoorzo’n
soortwater-aan-de-lippenreactie,maar

het isnietdewegdiewezoudenmoeten
gaan,”zegtwoordvoerderAnnaStienstra.
“Tegenhet inzeegaanvanzorgverzeke-
raarsmetdit soort ‘aanvullendeproduc-
ten’kunnenwijhelaasalsberoepsvereni-
gingnietveelmeerdoendanconsequent
onderdeaandachtbrengenhoebelangrijk
het is–zekeralshetgaatomkinderen–
datpsychologischezorgwordtgeboden
doorgekwalificeerdeprofessionals.”
“Voorpsychologenenorthopedagogen is

het jammerdatzijnugeenzorgkunnen
biedenaanoudersdiehetniet kunnenbe-

talen,” zegtpsycholoogSonjaBorgsteede.
Opditmoment richtenBorgsteedeen
haarcompagnonzichmetBuroBloei op
meerbemiddeldeoudersuitOud-Zuid,die
85europeruuruit eigenzakkunnenbeta-
len.Zodrahet financieel kan,willenzeéén
dagperweekproDeowerken.Borgstee-
de: “Natuurlijk ishetgoeddater strikte
kwaliteitseisenzijn,maarhet is kromdat
eencoach,dievaaknietopbasis vanwe-
tenschappelijke inzichtenwerktensoms
maareenpaardageneencursusgevolgd
heeft,wél vergoedwordt.”

Het aantal kindercoaches
groeit. Psychologen en
pedagogen zijn niet
onverdeeld enthousiast over
die ontwikkeling. ‘Ze hebben
niet altijd de juiste papieren.’
ANNEMIEK VERBEEK


