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OMSCHRIJVING

Kinderen en jongeren van nu zijn vrijer en assertiever dan in vorige generaties. Maar de keerzijde van die
`opvoeding is ook steeds duidelijker merkbaar in de samenleving. Aryan van der Leij,
gedragswetenschapper en tevens vader van kinderen in twee generaties, houdt ons een heldere spiegel voor.
De pretparkgeneratie staat model voor de manier waarop we tegenwoordig met elkaar en vooral met
onszelf en onze kinderen omgaan: alles moet leuk zijn, en gericht op een directe bevrediging van de eigen
lust. Dat in tegenstelling tot vroeger, toen juist fatsoen en gemeenschapszin hoog in het vaandel stonden.
Van der Leij laat zien dat in de huidige samenleving de kinderwereld tot model is verheven: egocentrisme
en een beperkte toerekeningsvatbaarheid zijn bij kinderen weliswaar een gegeven, maar kunnen tot
excessen leiden als die op latere leeftijd nog steeds de toon voeren. Ook in zijn minder extreme vormen
ervaart de samenleving echter overlast, zeker nu ouders door internet, mobiele telefonie en de sociale
media steeds minder grip hebben op hun kinderen er dreigt een chronisch gebrek aan opvoeden.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Read "De pretparkgeneratie" by Aryan van der Leij with Rakuten Kobo. Kinderen en jongeren van nu zijn
vrijer en assertiever dan in vorige generaties. Maar de ...

Het lijkt wel een drieluik: in korte tijd kwamen er drie kritische boeken uit over de opvoedkundige
kwaliteiten van de huidige generatie ouders, en de kinderen die ...

De wereld is niet alleen maar lol en leuk, ook niet voor een kind. Pascal Cuijpers hekelt het overmatig
controlegedrag van ouders.
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