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Adventure in parenting 
 
Omdat “parents do matter” doet de NICHD (National Institute od Child Health and Human 
Development) al meer dan 30 jaar lang onderzoek naar ouderschap en ontwikkeling van 
kinderen. Onder andere hebben zij met deskundigen, ouders en kinderen gesproken. 
Als resultaat daarvan kwamen zij tot de RPM3 richtlijnen. 
Dit zijn uitsluitend richtlijnen ter ondersteuning van ouders als ze beslissingen moeten 
nemen over de opvoeding en groot brengen van hun kinderen. 
RPM3 staat voor: responding, preventing, monitoring, mentoring en modeling.  
Met responding bedoelen zij de juiste antwoorden geven aan het kind op een gepaste 
wijze. Met Preventing bedoelen zij een preventieve houding aannemen tegen gevaarlijk 
gedrag en problemen voordat ze ontstaan. 
Monitoring staat voor supervisie van het contact tussen eigen kind en zijn of haar 
omgeving. Mentoring is om ondersteuning en gewenst gedrag te stimuleren. 
En uiteindelijk modeling staat voor de voorbeeldfunctie van de ouders, waarbij wordt 
aangeraden om een consistent en positief voorbeeldgedrag te vertonen tegenover het 
kind. 
Om geen angsten te creëren en het ouderschap op een zo plezierig en positief 
mogelijke manier vorm te geven, is het belangrijk dat men zich er wel van bewust moet 
zijn, dat perfecte ouders niet bestaan. Fouten maken hoort ook bij het ouderschap. 
Met ondersteuning van de RPM3 richtlijnen kunnen ouders: 
- effectief zijn. Dat wil zeggen dat de woorden en acties van de ouders direct invloed 
hebben op het kind en wel precies op de manier die gewenst wordt. 
- consistent zijn. Dat wil zeggen dat de ouders zelf dezelfde principes en praktijken 
gebruiken in woorden en acties, als zij van hun kinderen wensen. 
- actief zijn. Dat betekent dat ouders actief participeren in het leven van het kind. 
- oplettend zijn. Dat wil zeggen dat ouders goed letten op wat gebeurt in het leven van 
het kind. 
Als ouders deze richtlijnen gebruiken in hun dagelijkse activiteiten als ouders, kan het 
alleen maar goed gaan. Een effectieve, consistente, actieve en oplettende ouder 
worden is een keuze, die bij iedere ouder ligt. De kinderen zullen profiteren van een 
dergelijk ouderschap. 
RPM3 kan helpen ouders hun taak succesvol te vervullen. De keus aan de ouders. 
 
Meer informatie bij: 
www.nichd.nih.gov 
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