
Op weg naar een betekenisvol ouderschap  
 
De traditionele wijze in Nederland van kinderen groot brengen was gebaseerd op 
kinderen sterk en strak sturen.  
Maar in hoeverre ouders en kinderen echte banden creëren was wel bespreekbaar.  
Om een zo gezond en beschermend mogelijke groeiomgeving te creëren is het 
belangrijk dat ouders vanaf het begin, vanaf de geboorte, een sterke band met het 
eigen kind creëren, waarin hij of zij zich duidelijk veilig en gekoesterd voelt.  
Een kind heeft behoefte aan lichamelijk contact en veiligheid. Aanraking voorziet in al 
deze behoeftes. Daarbij bewust letten op signalen van het kind is belangrijk, zodat 
ouders snel handelen en het kind zich snel weer veilig voelt. Huilen is op jonge leeftijd 
een manier van aandacht vragen voor iets dat niet goed voelt, dus goed opletten. Er zit 
altijd een betekenis achter. 
Behoefte aan vertrouwen, genegenheid en empathie moet duidelijk worden vervuld.  
Dat is liefdevolle zorg en helpen bij de ontwikkeling van het kind en dat is een goede 
manier van opvoeden. Hierbij hoort ook ongewenst gedrag op een duidelijke, 
geweldloze en positieve manier corrigeren, waardoor het kind respect en empathie 
ontwikkelt. Coherentie in de regels en limieten is ook nodig. Positief opvoeden betekent 
ook dat de kinderen behoefte hebben aan een vast ritme, discipline, regels, structuur 
en organisatie in het gezin. Ze hebben dat allemaal nodig, maar ook plezier, liefde en 
tijd van hun ouders. Veel spelen en knuffelen is waardevol. 
Het kind heeft duidelijkheid, regelmaat en liefde van zijn ouders en directe omgeving 
nodig.  
En een liefdevolle opvoeding legt de basis voor een succesvolle volwassene, die later 
veilige en duurzame relaties met anderen zal aangaan, en een emotioneel stabiel en 
gelukkig mens.  
Vergeet niet dat de ouders de eerste en ingrijpende voorbeelden zijn in het leven van 
het kind en dat ouders veel overdragen op een stilzwijgende manier.  
Als u zich daar bewust van wordt, zult u zeker beter letten op de manier waarop u 
reageert, uw emoties uit, uw eigen houding, gedrag en mening vorm geeft. En dat is 
goed. Daarom is evenwichtigheid van individuele ouders en evenwicht in het gezin 
belangrijk om op een constructieve en positieve manier vorm te geven aan het 
ouderschap. 
Eigenlijk zijn alle belangrijke ingrediënten voor een bewust en positief ouderschap er. 
Hoe men daarmee omgaat, is aan iedere ouder en ieder gezin. De mogelijkheden zijn 
eindeloos. 
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