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Het aantal kindercoaches
groeit. Psychologen en
pedagogen zijn niet
onverdeeld enthousiast over
die ontwikkeling. ‘Ze hebben
niet altijd de juiste papieren.’
ANNEMIEK VERBEEK
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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 schoolplein 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. Na vier consulten van een uur

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 tientallen 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 problemen: van het aanpakken van verlegenheid 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 lossen.
“Een teken van de tijd,” noemt pedagoog Bas Levering van de Universiteit Utrecht de toename van het aantal kindercoaches. “We zijn meer dan

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

‘We trekken alles uit de kast om het
‘project kind’ succesvol af te ronden’
dan wel mislukken van hun kind,
wordt alles uit de kast getrokken om
het ‘project kind’ succesvol af te ronden. Het is een ongelooflijke overschatting van onze rol als opvoeder,
het geloof in de maakbaarheid van
geluk en succes.”
Steeds meer opleidingen tot kindercoach worden aangeboden, varië-

Vergoeding: psycholoog niet, coach wel
Veel kindercoaches worden onder het kopje ‘alternatieve geneeswijzen’(gedeeltelijk)vergoed door de zorgverzekering. Dit
geldt niet voor universitair geschoolde
psychologen en orthopedagogen zonder
GZ-registratie(iemand die de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog gevolgd heeft). Het NIP ziet dat steeds
meer geregistreerde kinder- en jeugdpsychologen zich noodgedwongen onder de
noemer van alternatief hulpverlener laten
vergoeden. “We hebben begrip voor zo’n
soort water-aan-de-lippenreactie, maar

het is niet de weg die we zouden moeten
gaan,” zegt woordvoerder Anna Stienstra.
“Tegen het in zee gaan van zorgverzekeraars met dit soort ‘aanvullende producten’ kunnen wij helaas als beroepsvereniging niet veel meer doen dan consequent
onder de aandacht brengen hoe belangrijk
het is – zeker als het gaat om kinderen –
dat psychologische zorg wordt geboden
door gekwalificeerde professionals.”
“Voor psychologen en orthopedagogen is
het jammer dat zij nu geen zorg kunnen
bieden aan ouders die het niet kunnen be-

rend van onlinecursussen tot posthbo-studies van anderhalf jaar. De titel ‘coach’ is niet beschermd, iedereen mag het op zijn visitekaartje zetten. Het Nederlands Instituut voor
Psychologen (NIP), de beroepsvereniging waar meer dan dertiendui-

talen,” zegt psycholoog Sonja Borgsteede.
Op dit moment richten Borgsteede en
haar compagnon zich met Buro Bloei op
meer bemiddelde ouders uit Oud-Zuid, die
85 euro per uur uit eigen zak kunnen betalen. Zodra het financieel kan, willen ze één
dag per week pro Deo werken. Borgsteede: “Natuurlijk is het goed dat er strikte
kwaliteitseisen zijn, maar het is krom dat
een coach, die vaak niet op basis van wetenschappelijke inzichten werkt en soms
maar een paar dagen een cursus gevolgd
heeft, wél vergoed wordt.”

zend psychologen bij zijn aangesloten, spreekt van een ‘wildgroei van
kindertherapeuten en kindercoaches’. “Dit is schrijnend, omdat ouders en kinderen daardoor niet weten
of ze adviezen krijgen die gebaseerd
zijn op wetenschappelijke kennis, gegeven door vakbekwame professionals,” zegt NIP-woordvoerder Anna
Stienstra.
“Het gaat hier wel om de zorg aan
kwetsbare kinderen,” zegt psycholoog Sonja Borsteede van het Amsterdamse begeleidingsbureau Buro
Bloei. “Je hoopt dat het goed gaat,
maar zonder duidelijke kwaliteitseisen weet je als ouder eigenlijk niet
waar je aan begint.”
Ook pedagoog Levering maakt zich
zorgen over de kwaliteit van de geleverde zorg: “We vinden het belangrijk
dat de pedagogische zorg op peil
blijft. Dan moet je kritisch kijken naar
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 opvoedadvies van de buurvrouw, een oudere
zus of schoonouders die in dezelfde
straat woonden. In grote families waren er altijd wel baby’s of kleine kinderen in de buurt. Kon je de kunst alvast afkijken voor later. Tegenwoordig zoeken we 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 uitstekende kindercoaches zijn, mensen met
oog voor kinderen en praktische oplossingen 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 beloning te wachten, bijvoorbeeld het
avondeten kiezen. “Zo simpel, maar
het werkte meteen,” zegt haar moeder.
“Voor het merendeel van de kinderen zal een bezoek aan een coach niet
schadelijk zijn, omdat er simpelweg
niet zo veel met ze aan de hand is,”
zegt pedagoog Levering. “Er kunnen
alleen wél grote ongelukken gebeuren 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.”
Om privacyredenen zijn Josefien en
Claire gefingeerde namen.

