
GOED GENOEG? 

WAT FILOSOFIE DE 
SCHIPPERENDE OPVOEDER KAN LEREN

stine jensen



Even voorstellen: 

Tv: Denktank & Dus ik ben jr.

Theatervoorstelling De 
opvoeders

kinderboeken





Noortje de Groot
@Noortje89 21 jun.

#DusIkBen teruggekeken. Weet nu in elk 
geval dat ik later niet wil opvoeden 
zoals @Stine__Jensen... pff wat een 
verwend nest dat kind! 

https://mobile.twitter.com/Noortje89?p=s
https://mobile.twitter.com/Noortje89/status/745193621675212800?p=p


Marianne
post@stinejensen.nl

Ha Stine, goed programma DUS IK BEN!
Tijdens de aflevering met je dochter (prinses) zag ik haar 
achter de TV (dus niet met aandacht voor het eten) kleine 
tomaatjes eten die ze heel in haar mond stopt. Wil je aub 
voortaan de tomaatjes doormidden snijden want zo een 
klein glad tomaatje kan heel gemakkelijk in de luchtpijp 
verdwijnen! Dat is dus niet wat je wil! Succes verder met de 
uitzendingen en neem de regie in huis weer over van je 
dochter want dat kan je heel goed zelf.
Lieve groet van een oude "oppasmoeder" marianne

https://mobile.twitter.com/Noortje89?p=s


Juul Manders
@Juulmanders 19 jun.

Tenenkrommende ouder-kind relatie in 
documentaire Stine Jensen op Ned2. Toch 
maar snel weer voetbal kijken. 

https://mobile.twitter.com/Noortje89?p=s
https://mobile.twitter.com/Noortje89/status/745193621675212800?p=p


-

-schermtijd
-gezond eten
-controleren of juist niet
-meegaan in verbeelding kind
-opa’s en oma’s en hun rol
-kind is gaan roken
-wil geen huiswerk maken
-broers en zussen die ieder eigen aanpak vergen

Opvoedkwesties uit het Opvoedcirus



OMGEKEERD OPVOEDBOEK

problemen van kinderen…:
•Te veel aan het werk
•Altijd op de telefoon
•Vraagt alles aan mij
•De te-lief-ouder
•Denkt dat ik geniaal ben
•Ziet altijd beren op de weg
•Wil altijd alles perfect doen
•2 gezichten ouder: chagrijning thuis

… en nog 12 andere uitdagingen van 
kinderen met hun ouders



Opvoeden 

• Soms ingewikkeld

• Niet altijd ‘leuk’

• Een vat van oordelen! Daardoor de permanente vraag: doe ik het wel 
‘goed genoeg’? Immers: het kan altijd beter! Hoe komen we aan dat 
idee?



perfectie, opvoeden en geluk 
als obsessie en nationale 
wedstrijd

• Happiness Index: meetbaarheid van zaken

• Happiest Children in the World: reputatie in NL

• Maakbare samenleving



Waarom vinden we 

onszelf niet goed 

genoeg?  3 C’s

Compare:  vergelijken

Compete: competitie

Control: controle



Vraag:

Bent u meer streng of luisterend? 



SCHIPPERSYNDROOM



SCHIPPERSYNDROOM

Autoriteit Luisteren

Burgerschap  Persoonlijk geluk

Genderneutraal Meisje/jongetje

Het schippersyndroom





Kant: categorische imperatief

Je moet kunnen willen dat de maxime van je handeling een algemene 
regel zou kunnen zijn



1762



Geluk!
Eudaimonia: Aristoteles



Burgerschap:
Micha de Winter



Simone de Beauvoir (1908 – 1986) 





Lessen van filosofen 

1. Aristoteles: geluk, de juiste emoties bij de juiste situaties
2. Rousseau: geluk door in vrijheid te experimenteren
3. Kant:  ontwikkeling van het morele geweten &  

categorische imperatief
4. De Beauvoir: genderneutraal opvoeden door vrouwen aan het 

werk



SCHIPPERSYNDROOM

Autoriteit  Luisteren

Burgerschap Persoonlijk geluk

Genderneutraal Meisje/jongetje



Luisteren: uitgaan van het kind Autoriteit: regels & discipline

Socrates
Rousseau

Plato
Kant

Dr. Spock / Dr. Dolto Surinaamse papa’s / Chinese 
tijgermoeders / Linda de Mol

Gordon Verhaeghe / De Jong



omarm het schipperen!

Stine Jensen


