BOEKBESPREKING

Parenting School-Age Twins and Multiples
Christina Baglivi Tinglof, auteur van Double Duty is
Amerikaanse en moeder van een tweeling. In haar boek
geeft ze praktische tips over hoe je jouw kinderen door de
schooljaren heen kan begeleiden, vanaf de kleuterschool
tot de examenklas van de middelbare school.
Ze combineert informatie uit de wetenschappelijke
literatuur met informatie uit interviews met meer dan
veertig families en haar eigen ervaringen als moeder
van drie kinderen, waarvan één tweeling. Kwesties die
aan bod komen zijn onder meer hoe je omgaat met de
situatie waarin een van de twee gehandicapt is, er een
zich sneller ontwikkelt, of makkelijker vrienden maakt.

mensen in de buurt op school
en grootouders en andere
familieleden in gesprek kunt
gaan, of kunt corrigeren als
zij opmerkingen maken die
niet passen in jouw visie voor
een goede opvoeding van
jouw tweeling.

Er is een apart hoofdstuk over identiteit en het aanmoedigen van individualiteit bij de kinderen. Ook gaat een
hoofdstuk over omgaan met competitie en het ontwikkelen van een gezonde onderlinge samenwerking. In het
hoofdstuk over de puberteit bespreekt ze de voordelen
van en de specifieke uitdagingen voor tweelingen in de
puberteit. Het laatste hoofdstuk gaat over het effect van
de komst van een tweeling op de familiedynamiek.

Het boek is 219 pagina’s en
is in een makkelijk leesbare
stijl geschreven. In aparte
kaders staan uitspraken en
ervaringen van ouders die
door de schrijfster zijn geïnterviewd. Wat mij aanspreekt
in het boek is de optimistische toon waarop ze allerlei
opvoedkwesties bespreekt
en de toepasbaarheid van de tips voor ouders. Ze geeft
inspirerende voorbeelden over hoe je in de dagelijkse
routine de tweeling als twee individuen kunt benaderen.

Vanuit haar eigen ervaring schrijft ze over de positie van
een eenling met een oudere tweeling in het gezin. Ze
geeft advies hoe je goede relaties kunt stimuleren tussen
alle kinderen. In elk hoofdstuk komt aan bod hoe je met

Christina Baglivi Tinglof, Parenting School-Age Twins and
Multiples, uitgegeven door McGraw-Hill books. Ook in
eBook verkrijgbaar.
Hester van Wingerden
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