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in deze vroeg:
Betekenis vaderrol verdient herwaardering
Van de pedagogische capaciteiten van mannen wordt veel te weinig gebruik gemaakt. 
Jammer, want vaders voegen kwaliteiten toe.
Louis Tavecchio

Vader doet ertoe voor kind 
Weerzin bij moeder of huiselijk geweld is geen reden om een vader buiten de deur te 
houden. Toch gebeurt dit in de hulpverlening aan jonge moeders regelmatig. 
Irene Zwaan

Leren omgaan met sekseverschillen bij jonge kinderen 
De verschillen tussen jongens en meisjes nemen al vanaf de geboorte snel toe. 
De directe omgeving heeft daar in het prille begin al veel invloed op.
Lauk Woltring

De Vroegwerker: Trinette Tjan

Zorgsuites helpen moeder en kind vooruit
Interview met Neonatoloog Anne van Kempen
Jan de Graaf

Hoogbegaafd en ongelukkig
Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen weinig aandacht. Ten onrechte, 
want vroeg signaleren kan bij hen latere leer- en gedragsproblemen voorkomen.
Fanny Cattenstart en Baukje van Dijk 

Martine Delfos: “Miskennen vaderrol werkt foutdiagnoses in de hand”
De rol van mannen is de laatste decennia meer en meer op een zijspoor beland, consta-
teert Martine Delfos. De gevolgen daarvan zijn onder meer zichtbaar in de enorme toe-
name van de foutdiagnoses van onder andere autisme en ADHD de laatste jaren.
Jan de Graaf

Portret van een kleutermeester
Karin de Roos

Ouder aan het woord: Mensen maken het verschil
Jitse is met een schisis geboren. Helaas blijkt er meer aan de hand. In drie jaar tijd krijgt 
hij te maken met vier ziekenhuizen en tientallen professionals. 
Karin de Roos 

Op weg naar vroege herkenning van autisme
Mirjam Pijl, Loes Vinkenvleugel en Iris Oosterling. 

Stel kind centraal in vroeghulp 
Redactie

Koesterende aanraking vormt sociale brein 
Prikkeling door aanraking lijkt een belangrijke rol te spelen bij de ontwikkeling van 
baby’s. Aanraking is dé bouwsteen van ons sociale brein.
Rachel Verweij

Lezen en kijken
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Zoeken naar evenwicht 

De jongens tegen de meisjes. Daar moest ik aan denken bij het persklaar maken van de 

thema-artikelen van dit nummer. Populaire tv-programma's weerspiegelen immers vaak 

maatschappelijke trends. Maar opvoeden is geen spelletje en is zeker niet gebaat bij win-

naars of verliezers. 

Helaas is daar in onze samenleving toch sprake van. Vaders zijn als het om opvoeden 

gaat de afgelopen decennia op een zijspoor beland, uitzonderingen daar gelaten. De 

vrouw bepaalt veelal wat goed is voor een kind. Niet alleen thuis, maar ook op de crè-

che, peuter- en kleuterschool, in het basisonderwijs en – als het ergens aan schort – in de 

zorgsector. De man telt vrijwel niet meer mee. Bij dit laatste heb ik eigenlijk nooit stil 

gestaan. Oké, vrouwen zijn meer dan oververtegenwoordigd in het professionele zorg- 

en onderwijsveld, dat is algemeen bekend. Maar hoeveel beroepsgroepen zijn er niet 

waarin de man voornamelijk de lakens uitdeelt? Eigenlijk wel goed dat die rol in de zorg-

sector is omgedraaid. Dacht ik.

De thema-artikelen hebben mij de ogen geopend. Overheersing van een sekse bij de 

opvoeding van jonge kinderen is gewoon niet goed. Hetzelfde geldt voor het werken met 

kwetsbare jonge kinderen. Laten we ons daar bewust van zijn. Dit kan veel ellende voor-

komen en professionele zorg overbodig maken.

Jan de Graaf,

Eindredacteur Vakblad Vroeg

Van de redactie
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