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Voorwoord van de auteurs
Gezinnen vormen de kern van onze samenleving. Het zijn natuurlijke vangnetten, sociale en
economische groepen waarop elk individu moet kunnen vertrouwen. Maar om deze rol te
kunnen vervullen, moeten zij worden ondersteund. Het welzijn van een kind dat in een gezin
opgroeit, hangt nauw samen met het welzijn van de ouders en het hele gezin.
Een deel van deze verantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de staten en de overheidsstructuren
die de gezinnen moeten ondersteunen bij het vervullen van hun rol door ervoor te zorgen dat
zij toegang hebben tot de nodige middelen, tijdregelingen en kwalitatief goede, op de
gemeenschap gebaseerde diensten. Tot op zekere hoogte onderneemt de Europese Unie
actie om dit te verwezenlijken in het kader van de Europese pijler van sociale rechten, met
name met het Europees kindgarantiestelsel dat dit decennium moet worden uitgevoerd om
kinderen te helpen de cyclus van armoede en sociale uitsluiting te doorbreken. Dit kader
erkent immers de centrale rol van de gezinnen en de ouders in de verwezenlijking hiervan.
Hetzelfde geldt voor de inspanningen die worden geleverd om gezinnen te helpen werk en
gezin te combineren. De steun aan gezinnen en kinderen wordt ook aangevuld door (formeel
en niet-formeel) onderwijs en in dit opzicht is voor het Erasmus+ -programma een cruciale rol
weggelegd om gezinnen te begeleiden in hun opvoedingsdienst.
Als zes organisaties die dagelijks actief zijn op verschillende gebieden van opvoeding en
onderwijs, hebben wij onze krachten gebundeld om bruggen te slaan tussen deze gebieden.
Gezien onze expertise willen wij ouders en gezinnen helpen om de vaardigheden te
ontwikkelen die hen zullen begeleiden op hun opvoedingsreis (en door het leven) om hen te
ondersteunen in hun wens om een verzorgende en veilige omgeving te ontwikkelen voor hun
kinderen om in op te groeien en om zinvolle en zorgzame relaties in hun gezinnen te
bevorderen. Daarom zijn wij samengekomen in het Skills4Parents-project en zijn wij er trots
op hier het eerste op ouders gerichte resultaat te presenteren: De Slills4Parents zelflerende
gids!
Wij hopen dat deze gids als ondersteuning kan dienen voor alle ouders en verzorgers die hun
bestaande vaardigheden willen verbeteren of nieuwe vaardigheden willen aanleren. Deze
gids kan ook gebruikt worden door andere familieleden, ooms, peetmoeders, familievrienden
enz., die nieuwsgierig zijn naar het project en hun kennis over communicatie, empowerment,
probleemoplossing, bemiddeling en digitale vaardigheden willen checken. De leerbundels van
deze gids zijn open en toegankelijk voor iedereen.
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Wat is Skills4Parents?
Skills4Parents is een Erasmus+ project met als doel een innovatief online platform te creëren
om ouders te ondersteunen tijdens het opvoeden. Het Skills4Parents-project, waarin de
expertise van 6 partnerorganisaties uit 5 Europese landen is gebundeld, is gebaseerd op 6
kernwaarden:
o
o
o
o
o
o

Mensenrechten;
Non-discriminatie;
Sociale inclusie;
Gendergelijkheid;
Solidariteit tussen generaties;
Empowerment van ouders, respect voor alle gezinnen.

De Skills4Parents gids is een tussenproject dat alle relevante informatie bevat over de
leerbundels die tegen eind 2022 in het online platform beschikbaar zullen zijn. Tegelijkertijd
wil het tegemoetkomen aan de behoeften van ouders die hun leermateriaal liever in een
downloadformaat beschikbaar hebben, zodat zij offline een overzicht hebben van alles wat
het Skills4Parents-platform te bieden heeft.

Waarom is Skills4Parents ontwikkeld?
Met de snelle ontwikkeling van modern technologieën hebben veel ouders behoefte aan
meer steun, begeleiding en mentorschap bij het aangaan van de dagelijkse uitdagingen in de
opvoeding van hun kinderen. In dit project hebben we deze gemotiveerde ouders die steun
nodig hebben, gedefinieerd als LERENDE OUDERS.
Met jarenlange ervaring in het ondersteunen van lerende ouders, waren de Skills4Parents
projectpartners het eens over de erkenning dat ouders vaak worstelen met
gemeenschappelijke problemen die aanwezig zijn in het dagelijks leven van gezinnen. De
oplossing hiervoor ligt in het “bijscholen” van ouders, wat leidt tot een beter begrip van de
behoeften van kinderen en hun onderlinge relatie, wat verder kan leiden tot een betere
kwaliteit van leven van gezinnen – kinderen maar ook ouders zelf. Er wordt steun verleend
aan ouders, wat kan worden omschreven als het verlenen van diensten die erop gerucht zijn
de vaardigheden en bekwaamheden van ouders te versterken, zodat zij adequaat voor hun
kinderen kunnen zorgen en in hun fysieke, emotionele en sociale behoeften kunnen voorzien.
Alle ouders zullen in een bepaalde fase van hun opvoedingstocht behoefte hebben aan een
of andere vorm van ondersteuning. Hoewel de opstellers van deze gids pleiten voor passende
overheidssteun zodat ouders toegang hebben tot de juiste middelen, tijden en diensten om
hun opvoedende rol in de best mogelijke omgeving te kunnen vervullen, erkennen wij ook de
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noodzaak om ouders educatief materiaal aan te reiken om bepaalde specifieke vaardigheden
te ontwikkelen en dit is de reden waarom wij zijn samengekomen om deze gids op te stellen.

Hoe kan Skills4Parents mij ondersteunen?
Uit steeds meer onderzoek blijkt dat ouders en verzorgers de ontwikkeling van kinderen op
allerlei manieren beïnvloeden. In het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (de
belangrijkste internationale overeenkomst tussen landen op het gebied van kinderrechten)
wordt, naast veel andere juridische en deskundige documenten, erkend dat ouders en het
gezin een beslissende rol spelen bij de opvoeding, het onderwijs en het welzijn van het kind.
De modern preventiewetenschap benadrukt dan ook jet belang van het aannemen van
verschillende positieve opvoedingsvaardigheden als een factor die de kansen van het kind
vergroot om uit te groeien tot een gelukkig, psychologisch gezond en functionerend lid van
de samenleving, terwijl gezonde en bevredigende gezinsrelaties worden onderhouden. Aan
de hand van de verschillende leerbundels in deze gids krijgen ouders en verzorgers een
overzicht van een aantal vaardigheden die hen kunnen helpen bij het creëren van de best
mogelijke gezinsomgeving voor hun kinderen.

Ik ben een ouder
Het Skills4Parents-project gaan uit van een zelflerende aanpak, zodat alle lerende ouders de
inhoud kunnen kiezen die zij nodig hebben om de opvoedingsuitdagingen waarmee zij
worden geconfronteerd in hun eigen tempo aan te pakken. Ouder zijn is geen makkelijke taak.
Er is geen universele methode om een goede ouder te worden… in plaats daarvan zijn er
meerdere methoden! Daarom richt Skills4Parents zicht tot alle ouders, ongeacht hun stijl,
gezinstype, aantal kinderen… al degenen die willen leren, nieuwsgierig zijn naar bepaalde
onderwerpen, inspiratie willen opdoen over hoe ze kunnen werken aan hun relatie met hun
kinderen en hun gezinsleven. Daarom is de gids verdeeld in verschillende hoofdstukken, en
bevat hij uitleg, tips, activiteiten, gesprekspartners om ouders in staat te stellen het
zelflerende programma samen te stellen dat het beste bij hun gezin past. Met deze gids willen
wij u ondersteunen in uw opvoedingsreis, zodat u uw gezinsbanden kunt versterken en met
meer vertrouwen leert omgaan met specifieke situaties.

Ik ben een professional die werkt met ouders
De zelflerende aanpak van Skills4Parents is vanaf het begin bedacht als iets dat gemakkelijk
in trainingen kan worden aangepast. Naast de algemene tips en kennis die de verschillende
leerbundels bieden, kunt u op de Skills4Parents-website een gids voor professionals
downloaden die u ondersteunt bij het uitwerken van de inhoud van de gids tot een training.
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Wat kan ik leren?
De vaardigheden en kennis die in deze gids aan bod komen, zijn geselecteerd na een
zorgvuldig selectieproces. Eerst hebben de partners op basis van hun ervaring met het werken
met ouders en opvoeders van volwassenen en een grondige literatuurstudie een voorselectie
gemaakt van een reeks vaardigheden. Deze lijst werd vervolgens aan een “realiteitstest”
onderworpen toen alle partners focusgroepsessies organiseerden om de vaardigheden om de
vaardigheden in vijf landen te testen. Alle organisaties van het consortium hebben hun taak
volbracht, wat resulteerde in de oprichting van een trans-Europese focusgroep met
verschillende profielen van ouders en opvoeders.
De lerende ouders die deelnamen aan de focusgroepen hadden verschillende achtergronden
en waren allemaal geconfronteerd met verschillende uitdagingen in hun dagelijks leven. Van
gescheiden en alleenstaande ouders, migrantenouders, ouders met speciale behoeften en
slechthorende of slechtziende ouders tot ouders uit grote steden, voorsteden en
plattelandsgebieden. De groep was genderevenwichtig en vertegenwoordigde diverse
gezinsvormen en geografische herkomst. Voor meer informatie over de selectie van de
leerbundels, kunt u ons rapport raadplegen.
De 5 geselecteerde vaardigheden (Communicatie, Empowerment, Bemiddelen,
Probleemoplossend en Digitaal) warden vervolgens uitgesplitst in concrete leerresultaten,
waarbij werd nagegaan welk deel van deze onderwerpen bijzonder relevant zou zijn voor
lerende ouders. Vervolgens gebruikten alle partners hun expertise en kennis om leerbundels
te ontwikkelen voor elke vaardigheden, met theoretische achtergronden (verwijzend naar
bekende opvoedingsexperts zoals D.W. Winnicott en zijn “goed genoeg opvoeden”-theorie,
evenals de “Ouderschapstheorie” van Alice Van Der Pas), casestudy’s en verhalen om de
concepten en adviezen te helpen ontwikkelen en natuurlijk activiteiten en concrete tips om
ze in de praktijk te brengen.
Wij zijn ervan overtuigd dat de vijf hieronder gepresenteerde pakketten voor elke ouder iets
in zich hebben, waardoor zij een mix van nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden krijgen. Kijk
zelf maar eens naar de inhoud:

5
Skills4Parents Handleiding - December 2021

Leerbundel
Communicatie
vaardigheden

-

-

-

-

Empowerment
vaardigheden

Kennis
Het begrip communicatie en
doeltreffende communicatie
omschrijven
De tips en strategieën voor
doeltreffende communicatie
met hun kinderen en tieners
op een rijtje zetten
Hun effectieve
communicatievaardigheden
met hun kinderen en tieners
in de praktijk brengen om
gevoelige onderwerpen in het
dagelijks gezinsleven aan te
pakken
Hun
onderhandelingsvaardigheden
met hun kinderen en tieners
in de praktijk brengen

Leren over en begrijpen van:
- Positieve
opvoedingspraktijken en
effectieve manieren om met
hun kind om te gaan
- De behoeften van hun kind
- Het gedrag van hun kind, in
het bijzonder uitdagend
gedrag
- Hoe ze psychologische
veerkracht kunnen opbouwen
bij hun kind door het gebruik
van
empowermentvaardigheden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bemiddelingsvaardigheden

-

Grenzen leren stellen
Alle fasen van bemiddeling
begrijpen

-

Vaardigheden
Ineffectieve of agressieve
communicatie herkennen
en voorkomen
Hun
communicatievaardigheden
verbeteren en op die
manier
de
communicatievaardigheden
van hun tieners positief
beïnvloeden
Gezonde
communicatiekanalen met
hun kinderen en tieners
opbouwen
Begrijpen en een duidelijk
beeld hebben van wat hun
kinderen willen en nodig
hebben
De behoeften van hun kind
beter te begrijpen en erop
in te spelen
Effectief omgaan met een
veel breder scala van
problemen en situaties als
ouder
Een
niet-oordelende
houding aan te nemen en
de
authentieke
standpunten en meningen
van het kind te respecteren
Psychologische veerkracht
in het dagelijkse leven van
hun kind op te bouwen
Een goede, koesterende,
warme en begripvolle
relatie met het kind te
onderhouden
De participatie van het kind
in zaken die voor hem van
belang zijn, vergroten
Bemiddelen tussen
kinderen wanneer nodig
Hun eigen gedrag onder
controle houden en geen
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-

-

Probleemoplossend
vermogen en het stellen
van doelen

-

-

Weten hoe je je het beste
kunt gedragen als kinderen in
conflict zijn
De verschillende acties
begrijpen en op een rijtje
zetten wanneer je te maken
krijgt met kinderen die nonstop ruzie maken
Het
concept
van
probleemoplossing en het
stellen van doelen beschrijven
De
fasen
van
probleemoplossing opnoemen
De termen met betrekking tot
het onderwerp definiëren
De verschillende soorten
probleemoplossing opnoemen

-

-

-

Digitale vaardigheden

-

negatieve gevoelens op
hun kinderen projecteren
Alle fasen van bemiddeling
toepassen
Toepassen van de
methoden voor het
oplossen van conflicten
tussen broers en zussen
Een probleemsituatie
identificeren
Oplossingen toepassen
volgens de
probleemoplossende
aanpak
Een sterke betrokkenheid
creëren met hun
familieleden
Problemen herkennen en
voorkomen
Het gevoel hebben dat ze
als een team werken
Vaststellen of hun kind
wordt blootgesteld aan
buitensporig
schermgebruik
Oplossingen toepassen om
de schermtijd van hun kind
te beheren
Technologie gebruiken om
de ontwikkeling van hun
kind te verbeteren
Sterke wachtwoorden
maken
Cyberveiligheidsaanvallen
herkennen en voorkomen

Het concept van digital
ouderschap beschrijven
- De tekenen en gevolgen van
overmatig gebruik van
schermtijd opnoemen
- De voordelen beschrijven die
technologie kan hebben voor
gezinnen
- Weten op welke manieren
ondersteunende technologie
het leven van kinderen met
een handicap of
leermoeilijkheden kan
verbeteren
- De termen cyberveiligheid,
malware en phishing
definiëren en de verschillende
soorten malware opnoemen
Nu is het aan jou om uw eigen programma te maken en het beste te nemen dat
Skills4Parents u kan bieden! Wij wensen u een prettige leerreis door onze handleiding. ☺
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COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN
Leerbundel 1

Leerinhoud
Introductie

•

Over
communicatievaardigheden

•
•

Concrete
toepassingsactiviteiten en
belangrijke tip

•

Zelfevaluatie

•

•

Overzicht van de inhoud van het lespakket, de
doelgroep en de leerresultaten.
Het belang van doeltreffende communicatie: Wat is
communicatie?
Categorieën van communicatie.
Hoe te werken aan verbale
communicatievaardigheden met uw gezin.
Hoe non-verbale communicatievaardigheden met
uw gezin te verbeteren
Quiz om de leerresultaten van het pakket te testen.
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INTRODUCTIE
Het Lespakket Communicatievaardigheden is bedoeld voor ouders die hun kennis en
vaardigheden op get gebied van effectieve communicatie willen verrijken. Met dit pakket
kunnen ouders signalen herkennen die wijzen op ineffectieve communicatie en krijgen ze tips
over hoe ze de communicatie tussen gezinsleden kunnen verbeteren. Bovendien zullen ze
leren hoe ze gevoelige onderwerpen kunnen aanpakken en hoe ze de verbale en non-verbale
communicatie met hun kinderen kunnen verbeten.
Leerresultaten

Kennis
Vaardigheden
Na het doorlopen van het leerbundel Na het leerbundel moet de ouder
zullen ouders in staat zijn om:
in staat zijn om:
- Het concept van
- Ineffectieve of agressieve
communicatie en effectieve
communicatie te
communicatie te beschrijven;
identificeren en te
- De tips en strategieën voor
voorkomen;
effectieve communicatie met
- Hun
hun kinderen en tieners op
communicatievaardigheden
een rijtje zetten;
te verbeteren en op die
- Hun effectieve
manier de
communicatievaardigheden
communicatievaardigheden
met hun kinderen en tieners
van hun tiener positief te
in de praktijk brengen om
beïnvloeden;
gevoelige onderwerpen in het
- Gezonde
dagelijkse gezinsleven aan te
communicatiekanalen met
snijden;
hun kinderen en tieners op
- Hun
te bouwen;
onderhandelingsvaardigheden
- Begrijpen en een duidelijk
met hun kinderen en tieners
beeld hebben van wat hun
in de praktijk te brengen.
kinderen willen en nodig
hebben.
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OVER COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN
Het belang van effectieve commnicatie
Communicatie is een proces waardoor betekenissen worden gecreëerd in alle menselijke
relaties. Het is de handeling of het proces waarbij woorden, geluiden, tekens of gedragingen
worden gebruikt om informatie uit te drukken of uit te wisselen of om uiting te geven aan uw
ideeën, gedachten of gevoelens. Wij communiceren allemaal en de manier waarom wij
communiceren kan van invloed zijn op onze relaties, ook binnen ons gezin. De ouder-kind
relatie speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van een kind. We communiceren dagelijks
met andere mensen om vele redenen. Kinderen beginnen te communiceren vanaf het
moment dat ze worden geboren, en laten hun moeder weten dat ze zijn aangekomen met
hun eerste huil. “Als kinderen betrouwbare, consistente en stabiele relaties met hun ouders
hebben, hebben ze een veilige basis van waaruit ze met hun wereld kunnen verkennen en
ervaren, wat leidt tot gezonde groei en ontwikkeling”. Zuigelingen communiceren door
geluiden te maken en te brabbelen. Communicatie is een belangrijke levensvaardigheid die
we vanaf de eerste dag van ons leven oefenen, zonder dat we het beseffen.

Source: Photo by William Fortunato from Pexel
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Er zijn verschillende soorten communicatie die kunnen worden gebruikt om ideeën en
emoties over te brengen en gesprekken te voeren. Niet alle vormen van communicatie zijn
voor iedereen toegankelijk, dus de manier waarop we communiceren is gebaseerd op onze
voorkeur.

Communicatie kan worden onderverdeeld in verschillende
soorten 1 :
→ Verbale communicatie: wordt het in dit pakket gedefinieerd als
mondelinge communicatie. Het is wanneer je je boodschap overbrengt
door middel van gesproken woorden. Je geeft woorden aan je gevoel,
mening en drukt ze uit. Dit wordt gebruikt in mondelinge gesprekken.

→ Non-verbale communicatie: het is alle informatie die je op een andere
manier dan met woorden overbrengt. Bijvoorbeeld je gebaren,
lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen.
→ Geschreven communicatie: is een vorm van verbale communicatie,
het is de informatie die je in woorden opschrijft. Dit is niet de focus
van dit leerbundel, maar sommige van de hieronder opgenomen tips
kunnen worden toegepast op geschreven conversatie.

Vaak kunnen we problemen in familierelaties terugvoeren op communicatieproblemen,
ofwel het gebrek daaraan, ofwel ineffectieve communicatie. Ouders kunnen het gevoel
hebben dat hun kinderen niet luisteren naar wat ze zeggen, terwijl kinderen het gevoel
hebben dat hun ouders hen niet begrijpen of nooit de tijd nemen om te luisteren. In plaats
van harder te werken om te communiceren, stoppen ouders en kinderen dan vaak helemaal
met communiceren, wat leidt tot boosheid, verdriet en andere uitdagende emoties. Met dit
leerbundel proberen we ouders manieren aan te reiken om hun communicatievaardigheden
te verbeteren, zodat ze hun kinderen kunnen laten zien hoe ze effectief kunnen
communiceren met behulp van hun verbale en non-verbale vaardigheden! Alle tips in dit
leerbundel zijn van toepassing op alle geslachten en gezinnen en worden geïntroduceerd als
een suggestie voor effectieve communicatie. Er is geen fout of goed in opvoeden!

1Definitions

adapted from: https://cloviscenter.libguides.com/Communication/VerbalVSNonverbal
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CONCRETE APPLICATIES
Hoe te werken aan verbale communicatievaardigheden binnen
jouw gezin
Effectieve communicatie is de basis voor een gezonde relatie van ouders met hun kinderen.
Het is belangrijk dat ouders de tijd nemen om effectieve communicatievaardigheden op te
bouwen door middel van activiteiten zoals deze:
→ Bouw teen gezonde en waardevolle relatie op;
→ Helpt het gevoel van eigenwaarde van de kinderen op te bouwen, omdat zij zich
belangrijk of gewaardeerd voelen;
→ Geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid;
→ Helpt de kinderen communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en emotionele
intelligentie te verwerven.
Zelfs wanneer ouders hun geduld verliezen en boos worden, kunnen ze nog steeds respectvol
communiceren. Zonder je kind de schuld te geven of te beschuldigen kun je hem of haar
betrekken in het gesprek en in het vinden van de oplossing. Meer tips over hoe te
communiceren met je kinderen in uitdagende situaties vind je in de EMPOWERMENT,
BEMIDDELING en PROBLEEMOPLOSSING VAARDIGHEDEN LESPAKKETTEN.

Het is belangrijk op te merken dat ouders verschillend communiceren met baby's, kinderen
en tieners. Wat alle leeftijden gemeen hebben zijn de 8 basisprincipes van communicatie zoals
gedefinieerd volgens Stanfield 20172:

1

Empathie voor luisteren en respect
Bij empathische communicatie gaat het erom met je volle aandacht te
luisteren om de gevoelens en het perspectief van een ander te begrijpen.
Wanneer je iemand het gevoel geeft gezien, gehoord en gerespecteerd te
worden, ontstaat er een emotionele band.

2

2

Pauzeren om beter te luisteren
Het toestaan van korte stiltes tijdens communicatie nodigt de andere
partij uit om te pauzeren, de boodschap in zich op te nemen en betrokken
te blijven bij de spreker. Pauzes geven de ander ook het signaal dat er een
nieuwe gedachte of idee aankomt en geven hem de tijd om zich voor te
bereiden op de ontvangst ervan en geven duidelijkheid aan het gesprek.

2

https://positivepsychology.com/communication-activities-adults-students/
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3

Zelfreflectie3 om zelfinzicht te verbeteren
De uitdrukking "Daar moet ik over nadenken" beschrijft wat introspectie
wordt genoemd. Introspectie is wanneer je nadenkt over je emoties,
motivaties, gedachten en gedragingen. Het is een geweldige manier om
je bewust te worden van jezelf, wat je motivatie is en hoe je de wereld
om je heen ziet.

4

Om de beurt om zelfregulatievaardigheden te verbeteren
De deelnemers aan het gesprek worden aangemoedigd om mogelijke
oplossingen voor te stellen en er vervolgens een te kiezen die voor beide
partijen aanvaardbaar en haalbaar is, en zo de aandacht te richten op de
toekomst en op de verwezenlijking van de doelstellingen van beide
partijen.

5

Vastgestelde procedures4 die non-verbale communicatie
omvatten
→ Vereenvoudig en blijf bij de boodschap.
→ Betrek uw luisteraars of lezers.
→ Neem de tijd om te reageren.
→ Zorg ervoor dat u begrepen wordt.
→ Luister actief.
→ Integreer lichaamstaal.
→ Houd oogcontact.
→ Respecteer uw publiek.

6

Conversatievaardigheden voor een productief gesprek
→ Conversatie is tweerichtingsverkeer.
→ Wees vriendelijk en beleefd.
→ Reageer op wat de ander zegt.
→ Gebruik signalen om de ander te helpen.
→ Creëer emotionele verbindingen.

3
4

https://study.com/academy/lesson/introspection-definition-lesson-quiz.html
https://garfinkleexecutivecoaching.com/articles/improve-your-communication-skills/9-tips-for-improving-your-communications-skills

14
Skills4Parents Handleiding - December 2021

7

Respectvolle taalgebruik om verhitte gesprekken te vermijden
Respectvol taalgebruik verbetert de communicatie op vele manieren door
misverstanden en conflicten te voorkomen. Het is een essentieel
onderdeel van de handeling om goed te luisteren en vriendelijk te
reageren op anderen, zelfs als we het niet met hen eens zijn.

8

Oefenen in een natuurlijke omgeving om vertrouwen te
kweken voor verschillende situaties
"Oefening baart kunst", zoals sommigen wellicht zeggen. Hoe meer u uw
communicatievaardigheden oefent, hoe comfortabeler u zich voelt om
verschillende dialogen, situaties en gesprekken aan te gaan en erop te reageren.

Zoals u ziet zijn sommige van deze stappen breder dan alleen letten op het woord en de
toon die u gebruikt. Een goede communicator zijn, betekent ook een goede luisteraar zijn.

Source: Photo by Ketut Subiyanto from Pexels
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Actief Luisteren
Actief luisteren is het vermogen om precies waar te nemen wat de ander doormaakt en hem
feedback te geven over wat we hebben opgemerkt. Waarnemen betekent herhalen wat we
hebben gehoord, uitleggen wat we hebben begrepen en nagaan in hoeverre dat
overeenstemt met wat de persoon ons wil vertellen en uitleggen. Dit stelt ons in staat te
proberen de andere persoon, in dit geval ons kind, echt te begrijpen, maar geeft ook de zeer
belangrijke boodschap dat wij proberen te begrijpen hoe het is om in hun schoenen te staan
en samen tot de beste oplossing te komen.

Wat houdt actief luisteren in?
•

Luisteren
o Onderbreek niet en trek geen conclusies!
o Gebruik verbale communicatie zoals: “Ja, ik begrijp het”
o Focus op wat de andere person op het moment zelf zegt, niet
op wat ze hebben gezegd of wat er nog gezegd gaat worden.

•

Samenvatten
o Zeg in je eigen woorden wat je hebt begrepen en check of
dat is wat de andere person bedoelt: “Je vriend heft je
uitgelachen, dat klinkt alsof dat je boos heeft gemaakt, klopt
dat?”

•

Empathie
o Gebruik spiegelen, zoals: “Je klinkt wat overstuur”.

•

Stel vragen
o “Wat is er toen gebeurd?”, “Wat zou je willen doen?”
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Belangrijke tips voor ouders om communicatie met kinderen te verbeteren 5
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Geef uw volledige aandacht.
Moedig uw kind aan om over zijn gevoelens, perspectief en gedachten te praten.
Luister naar en reageer op zowel goed als slecht nieuws.
Maak tijd vrij om met uw kinderen te praten.
Vermijd afleiding (gebruik uw telefoon niet als u met uw kinderen praat).
Praat over alledaagse dingen.
Wees open over alle soorten gevoelens (woede, vreugde, angst...).
Betrek uw kind bij gesprekken en vraag naar zijn mening.
✓ Wees bereid om te stoppen met wat je aan het doen bent om naar je kind te
luisteren. Soms kun je niet voorspellen wanneer je kind over iets belangrijks zal
beginnen te praten.

Activiteiten om de verbale communicatie met uw kinderen te
verbeteren:
Jonge kinderen helpen hun emoties te herkennen en te uiten

Emoties kunnen moeilijk
over te brengen en te
herkennen zijn, zelfs voor
volwassenen! Toch is het
belangrijk om van jongs af
aan te leren hoe je
verschillende
emoties
kunt herkennen en uiten,
en dit is een hulpmiddel
voor het leven. U kunt een
speciale ruimte voor
kinderen inrichten om
deze gevoelens uit te
drukken, waarin een
afdruk
van
een
emotieschema te zien is,
zoals op het voorbeeld.
Deze activiteit is vooral geschikt voor jongere kinderen.

5

https://raisingchildren.net.au/toddlers/connecting-communicating/communicating/communicating-well-with-children
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Oefenen van beschrijvingsvaardigheden.
Raad het voorwerp: Dit is een leuk spel voor kinderen om hun communicatievaardigheden te
oefenen. Knip een gat in een doos dat groot genoeg is voor hun handen. Zorg ervoor dat ze
begrijpen dat ze niet in het gat mogen kijken. Leg een voorwerp in de doos. Laat het kind
beschrijven hoe het voorwerp aanvoelt en laat hem raden wat het is. U kunt een voorbeeld
zien in de video hieronder!!
Under the Sea | What's in the Box | HiHo Kids:
https://www.youtube.com/watch?v=EjHTlRAA39g

Belangrijkste tips voor ouders
Effectieve communicatie met tieners
✓ Laat uw tiener zijn gedachten afmaken, en oefen actief luisteren: luister op een
niet-oordelende manier en probeer hun punt te begrijpen, vast samen wat ze
zeggen om te laten zien dat u luistert.
✓ Aarzel niet om een pauze te nemen als de gemoederen verhit raken. Als ouder is
het normaal dat je je emoties niet altijd onder controle hebt.
✓ Wees oprecht geïnteresseerd in het leven van uw tiener en stel af en toe vragen.
✓ Ga gevoelige onderwerpen als seksuele geaardheid en relaties niet uit de weg –
intieme gesprekken als deze tonen kwetsbaarheid en scheppen vertrouwen.
✓ Gebruik “Deur openers”
→ Moedigt je gesprekpartner aan om openlijk te praten.
“Vertel me wat er gebeurd is.” “Wat denk je dat het juiste is om te doen?”
“Wat gebeurde er daarna?” “Dat is een goede vraag.”

In plaats van “Deur sluiters”
→Zorgt er voor dat je gesprekspartner gesloten raakt.
"Ik wil dat soort praatjes niet horen." "Nou en?" "Ik zal je zeggen wat je
moet doen..." "Waarom vraag je dat aan mij?" "Kom niet bij me uithuilen
als je in de problemen zit."
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Verder lezen:
→ 39 Communicatie Spellen en Activiteiten voor Kinderen, Tieners, en Studenten,
Positieve Psychologie artikel: https://positivepsychology.com/communicationactivities-adults-students/

Extra bronnen:
→ Actief Luisteren: Hoe effectief te communiceren, Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=BW82k7lwI_U

Source : Stock Image Families
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Hoe communiceer je met je kinderen over meer gevoelige onderwerpen
“Dit is wat ik doe voor de kost, en ik heb nog steeds moeite om dit soort gesprekken te voeren
met mijn eigen kind" zegt Nadine Thornhill, een Toronto gevestigde seksuele opvoeder en
moeder van een 11-jarige. Er zijn onderwerpen die we liever vermijden omdat ze ons
ongemakkelijk maken. Dat betekent echter niet dat deze onderwerpen niet belangrijk zijn of
dat ze als taboe moeten worden behandeld. Communicatie gaat ook over praten over deze
onderwerpen. Als ouders over deze onderwerpen kunnen praten, dan kun je over alles praten
met je kinderen!
Door oprecht, eerlijk en recht door zee te zijn tegen je kinderen, krijgen ze het gevoel dat ze
antwoorden kunnen krijgen door gewoon met jou te praten. Je hebt misschien niet alle
antwoorden, maar door te laten zien dat je luistert, open je het gesprekskanaal. Door
gevoelige onderwerpen in het gezin te integreren, bouwt u sterke communicatiekanalen op
en verbetert u de relaties binnen uw gezin.

Source: Photo Ron Lach by Pexels.

20
Skills4Parents Handleiding - December 2021

Het belangrijkste om te begrijpen als je gevoelige onderwerpen binnen het gezin aansnijdt, is
dat het niet een eenmalige gebeurtenis hoeft te zijn. Er is geen "juiste" leeftijd om met je
kinderen te praten over menstruatie, seks, seksuele geaardheid, echtscheiding, adoptie, dood
of andere gevoelige onderwerpen - ze maken allemaal deel uit van het leven. Het integreren
van dergelijke gesprekken kan al beginnen vanaf de peuterleeftijd! Wanneer en hoe je het
gesprek aangaat, hangt af van de leeftijd, de mate van rijpheid en de interesses van je kind.
De beste benadering is als een doorlopend gesprek. Als ouder moet u erkennen dat u niet de
expert bent, maar u kunt wel helpen: als uw kind een vraag heeft die u niet kunt
beantwoorden, kunt u advies en informatie vragen aan andere mensen die u kunnen helpen
(andere ouders, de kinderarts van uw kind, leerkrachten, therapeuten, enz.)
Het aansnijden van een gevoelig onderwerp is een delicaat evenwicht dat kinderen
aanmoedigt te communiceren, een evenwicht tussen vermijding en confrontatie. Dit
evenwicht kan een uitdaging zijn om te bereiken. De volgende tips kunnen helpen, en u vindt
ook nuttige hulpmiddelen in het LEERBUNDEL EMPOWERMENT VAARDIGHEDEN:

Belangrijkste tips voor ouders6:
→ Probeer gevoelig te zijn voor de wens van kinderen om te communiceren als ze er
klaar voor zijn.
→ Een open houding handhaven die de pogingen van kinderen om te communiceren
aanmoedigt.
→ Luister en accepter de gevoelens van kinderen.
→ Geef kinderen eerlijke uitleg en wees waarheidsgetrouw.
→ Beantwoord vragen in eenvoudige taal, aangepast aan de leeftijd van het kind.
→ Probeer korte, eenvoudige en aan de leeftijd aangepaste antwoorden te vinden die
hen niet overdonderen met te veel woorden.
→ Misschien wel het moeilijkst van alles is, je eigen gevoelens en overtuigingen te
onderzoeken om op een natuurlijke manier met je kinderen te praten als de
gelegenheid zich voordoet.

Verder lezen:
→ Hoe praat je met je kinderen over seks: Een gids per leeftijd
https://www.todaysparent.com/family/parenting/age-by-age-guide-to-talking-tokids-about-sex/

6

https://www.mbfpreventioneducation.org/sensitive-topics/
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Extra bronnen:
Video resources example: Kids Learn About Periods | Parents Explain:
https://www.youtube.com/watch?v=VIgOu1KZ-bI
Parents Explain #MeToo (sexual assault) to kids:
https://www.youtube.com/watch?v=TklXOw1W0yw
Parents Explain Gender to kids: https://www.youtube.com/watch?v=oTP4okl0gUk
Parents Explain Childbirth to kids: https://www.youtube.com/watch?v=mqk4-qkFbck
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Hoe u uw non-verbale communicatievaardigheden binnen het gezin
kunt verbeteren
Non-verbale communicatie met kinderen
Non-verbale communicatie is het overbrengen van uw boodschap doormiddel van gebaren,
houdingen, signalen, of aanwijzingen. Mensen geven en ontvangen elke dag talloze nonverbale aanwijzingen. Non-verbale communicatie wordt meestal gebruikt op hetzelfde
moment als verbale communicatie. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor
uw non-verbale communicatie. Het kan uw relaties binnen het gezin verbeteren. Het is ook
zeer nuttig (en soms essentieel) wanneer u communiceert met pre-verbale en non-verbale
kinderen. Net als mondelinge communicatie is non-verbale communicatie belangrijk voor uw
kinderen en een belangrijke vaardigheid om als gezin te verbeteren, omdat het helpt om beter
met andere mensen om te gaan, ze beter te begrijpen en uiteindelijk met ze om te gaan! De
juiste non-verbale communicatie kan versterken wat er gezegd wordt. Door bijvoorbeeld te
glimlachen als je 'Goedemorgen' zegt, laat je weten dat je blij bent je kind te zien. Maar als
uw non-verbale communicatie niet overeenkomt met uw woorden, kan uw kind zich richten
op de non-verbale communicatie..

Source: Canva free pictures

Non-verbale communicatie en kinderen met extra behoeften
Kinderen met extra behoeften kunnen te maken krijgen met belemmeringen in de communicatie,
verbaal of non-verbaal. Sommige kinderen hebben ook zintuiglijke gevoeligheden en vinden
lichamelijk contact zoals knuffelen moeilijk. Deze kinderen voelen zich misschien meer op hun gemak
met andere uitingen van warmte of goedkeuring. Er is geen algemene regel, denk na over het soort
non-verbale communicatie dat uw kind het prettigst vindt!
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Lichaamstaal en toon
Je kunt veel meer begrijpen als je de lichaamstaal van je kind observeert. Als u zich
concentreert op de lichaamstaal van uw kind, kunt u misschien begrijpen wat het probeert te
zeggen! Let bijvoorbeeld op kleine signalen, zoals oogcontact. Oogcontact tussen mensen die
een gesprek voeren is gebruikelijk in de communicatie; als uw kind oogcontact vermijdt, kan
er iets aan de hand zijn - of het is gewoon druk met zijn speelgoed!
Maar uw lichaamstaal is even belangrijk, oogcontact houden kan een manier zijn om
belangstelling te tonen voor wat de andere persoon zegt. U kunt alle middelen die
lichaamstaal biedt gebruiken om te laten zien dat u geïnteresseerd bent in wat uw kind met
u probeert te delen. Draai uw gezicht naar hen toe, knik, glimlach en kijk hen aan. Probeer
ook positieve gezichtsuitdrukkingen te gebruiken, want die kunnen uw boodschap kracht
bijzetten en ook van invloed zijn op hoe uw kinderen op een boodschap reageren.
De toon van uw stem brengt ook een boodschap over, en als die niet overeenkomt met de
woorden die u zegt, kan dat verwarrend zijn voor uw kind. We hebben vaak de neiging om
meer aandacht te besteden aan de woorden die we zeggen dan aan de manier waarop we ze
zeggen, maar zowel verbale als non-verbale gesprekken zijn belangrijk en als ouders moet je
op beide letten als je effectief met je kinderen wilt communiceren!

Source: Photo by Kamaji Ogino from Pexels
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Gebarentaal
Gebarentaal wordt het meest gebruikt in de dovengemeenschap, hoewel niet alle doven
gebarentaal gebruiken en begrijpen! Hoewel er een internationale gebarentaal bestaat,
heeft elk land zijn eigen taal, de variëteit is immens, vergelijkbaar met verbale taal! Zelfs als
uw kind of u geen gehoorbeperking heeft, kan het gebruik van gebarentaal van pas komen.

Extra bronnen:
→ InSign bevordert inclusief onderwijs via International Sign, EU project:
https://www.uni-siegen.de/zew/insign/insign/index.html.en?lang=en
→ International Sign language, European union of the Deaf:https://www.eud.eu/aboutus/eud-position-paper/international-sign-guidelines/
→ Makaton gebarentaal is een gebarentaal die wordt gebruikt met niet-verbale
personen, naast spreken. Makaton maakt gebruik van tekens en symbolen en is
gemakkelijk aan te passen aan verschillende behoeften en communicatieniveaus.
Deze gebarentaal kan worden gebruikt met preverbale of non-verbale kinderen.7

Woordenlijst:

Pre-Verbale kinderen: Het zijn meestal jongere kinderen - van 2 tot 4 jaar. Zij begrijpen
communicatie en kunnen opzettelijk communiceren, maar gebruiken nog niet
noodzakelijk woorden om te communiceren.
Non-verbale kinderen: Deze term verwijst naar kinderen (gewoonlijk tot de leeftijd van
10 jaar) die geen gebruik maken van spraak als een manier van communiceren of die een
opkomende of vertraagde verbale vaardigheid hebben - op korte of lange termijn.

Activiteiten om de non-verbale communicatie met uw kinderen te verbeteren
Hieronder ziet u andere activiteiten die gemakkelijk in de dagelijkse gezinsmomenten kunnen
worden geïntegreerd. Deze activiteiten zijn suggesties om de non-verbale communicatie
tussen gezinsleden en vooral de kinderen te verbeteren. U kunt de activiteiten aanpassen aan
de zintuiglijke voorkeuren van uw kinderen.
→ Kijk naar een tv-programma met het geluid uit. Kijk of u en uw kind kunnen
ontdekken wat er gebeurt.

7

https://www.verywellfamily.com/communicating-with-a-nonverbal-child-4177579
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→ Doe samen activiteiten: Ga wandelen, geniet van een ijsje, ga samen naar een
workshop, doe aan sport, zing, dans of speel met poppen. Al deze activiteiten kunnen
leuke manieren zijn om de non-verbale communicatie met uw kind te oefenen.
De Disneyfilm Inside Out kan kinderen helpen om gevoelens te begrijpen en erover te
praten, en hoe we ze uitdrukken zonder woorden. Je kunt hem als gezin kijken en er
daarna over praten.
Een voorbeeld:
Inside Out: Guessing the feelings, YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs
→ Activiteiten kunnen zelfs worden aangepast aan de zintuiglijke voorkeur van uw
kinderen, wat interessant kan zijn voor ouders met kinderen met extra behoeften.
o Beweging → Rood licht Groen licht spel: https://www.playworks.org/gamelibrary/red-light-green-light/

o Springen → samen rondspringen of op en neer springen op een liedje
o Draaien → Ring-Around-the-Rosie (Volg gewoon de tekst):
https://www.youtube.com/watch?v=k2KMnpD46jI

o Schommelen → Een deken schommelen, kan een leuke, makkelijke sensorischmotorische
activiteit
zijn
voor
u
en
uw
kind:
https://www.brightconnectionsot.com/bcot-blog-resources/blanket-swinging-a-funeasy-sensory-motor-activity-for-you-and-your-child

Belangrijke tips voor ouders
Non-Verbale Communicatie met je tieners
✓ Zelfs als ze opgroeien en zelfstandige jonge volwassenen worden, hebben ze nog
steeds behoefte aan genegenheid. Zelfs als dit het geval is, is het ook goed om
kinderen door ons gedrag te leren dat ze grenzen kunnen stellen.

✓ Doe dingen samen: Doe samen activiteiten die jullie allebei leuk vinden zonder dat
jullie per se over iets persoonlijks hoeven te praten, bijvoorbeeld samen films kijken.

Extra bronnen:
→ Hoe je de lichaamstaal van je kind kan ontcijferen, ouders:
https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/behavioral/how-todecode-your-kids-body-language/
→ Non-verbale communicatie: lichaamstaal en toon van de stem:
https://raisingchildren.net.au/toddlers/connectingcommunicating/communicating/nonverbal-communication
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ZELFEVALUATIE
Wat zijn de drie belangrijkste manieren van communicatie?
a) Schrijven, Lezen, Praten
b) Verbaal, Non-verbaal, Geschreven
Communicatie is een belangrijke levensvaardigheid
a) Waar
b) Niet waar
Het is beter om “deur sluiters” te gebruiken om tot effectieve communicatie te komen
c) Waar
d) Niet waar
Om tot een betere communicatie tussen gezinsleden te komen, is het belangrijk om
gevoelige onderwerpen in het dagelijkse gezinsleven op te nemen
e) Waar
f) Niet waar
Welke van de volgende handelingen is een non-verbale communicatie?
g)
h)
i)
j)
k)

Wandelen
Een bordspel met je kinderen spelen
Lachen
Knikken
Alles hierboven

Antwoorden zijn te vinden in de bijlage

27
Skills4Parents Handleiding - December 2021

EMPOWERMENT VAARDIGHEDEN
LEERBUDNEL 2

Leerinhoud
Introductie

•

Over Empowerment
vaardigheden

•

•
•

Overzicht van de inhoud van de leerbundel, de
doelgroep en de leerresultaten
Het belang van empowerment van ouders –
waarom werken aan je opvoedingsvaardigheden?
Hoe kunt u aan uw opvoedingsvaardigheden
werken – waarom kiezen voor hechtingsgedrag?
Empowermentvaardigheden – een opstap naar
hechting.
De uitdagingen van ouderschap.
Tips voor ouders.

•

Quiz om de leerresultaten van het pakket te testen.

•
•
Concrete toepassingen
Laatste belangrijke tips
voor ouders
Zelfreflectie
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INTRODUCTIE

De leerbundel Empowerment vaardigheden is bedoeld voor lerende ouders die hun kennis
over positief en op hechting gebaseerd ouderschap willen verbreden. Dit kan hun vermogen
om het als ouder goed te doen vergroten en het ouderschap gemakkelijker en effectiever
maken.
Vaak komen ouders onverwachte situaties tegen met hun kinderen en maken ze zich zorgen
dat ze het als ouder niet goed genoeg doen. Het goede nieuws is dat er waardevolle praktijken
zijn om te leren en te gebruiken, zoals hechtingsgedrag, leiding geven en grenzen stellen,
actief luisteren, verschillende manieren van vragen stellen, geen oordeel vellen,
bemoedigende woorden gebruiken en nog veel meer, die ouders kunnen helpen om een
voedende band met hun kinderen te ontwikkelen en een gezinsomgeving te bieden voor een
gezonde ontwikkeling van kinderen. En al deze vaardigheden worden in deze gids ontwikkeld.
Het doel van de leerbundel "Empowerment vaardigheden" is de ouders te helpen hun
competentie en zelfvertrouwen te vergroten door hen te helpen kennis en vaardigheden te
verwerven die zowel de persoonlijke ontwikkeling van hun kind als die van henzelf ten
goede komen. Bijgevolg zal dit bijdragen tot diepere, sterkere, stabielere en meer op
samenwerking gebaseerde ouder-kindrelaties, en bijgevolg tot een veiliger en zekerder
gezinsomgeving, gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen van de leden ervan.
De kennis van deze leerbundel kan worden toegepast op een breed scala van vraagstukken
en situaties, aangezien het voorziet in praktische suggesties, tips en begeleiding over hoe
ouders en verzorgers positiever en doeltreffender met hun kinderen kunnen omgaan in veel
verschillende situaties.
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Leerresultaten Kennis

Vaardigheden

Na het doorlopen van deze leerbundel
Empowermentvaardigheden zullen
ouders het volgende leren en
begrijpen :

Na het doorlopen van de
leerbundel
Empowermentvaardigheden zullen
ouders in staat zijn om :

-

Positieve opvoedingspraktijken
en doeltreffende manieren om
met hun kind om te gaan;

-

De behoeften van hun kind
beter te herkennen en er
beter op in te spelen;

-

De behoeften van hun kind;

-

-

Het gedrag van hun kind, in het
bijzonder uitdagend gedrag;

Effectief omgaan met een
veel breder scala van
problemen en situaties als
ouder;

-

Hoe kunnen ze psychologische
veerkracht bij hun kind
opbouwen door het gebruik
van
empowermentvaardigheden.

-

Een niet-oordelende
houding aan te nemen en
de authentieke
standpunten en meningen
van het kind te
respecteren;

-

In het dagelijks leven
psychologische veerkracht
bij hun kind op te bouwen;

-

Een goede, koesterende,
warme en begripvolle
relatie met het kind te
onderhouden;

-

De participatie van het kind
in zaken die voor hem van
belang zijn, vergroten.
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Over Empowerment vaardigheden
Het belang van empowerment van ouders - waarom werken aan je
opvoedingsvaardigheden?
Zoals in de inleiding van de gids is benadrukt,
blijkt uit steeds meer onderzoek dat ouders en
Er is geen scherpere openbaring van de ziel
verzorgers de ontwikkeling van kinderen op
van een samenleving dan de manier waarop
het zijn kinderen behandelt.
velerlei manieren beïnvloeden. Naast vele
juridische en deskundige documenten wordt in
- Nelson Mandela
het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind
als de belangrijkste overeenkomst inzake kinderrechten erkend dat ouders en het gezin een
beslissende rol spelen in de opvoeding, het onderwijs en het welzijn van het kind. De moderne
preventiewetenschap benadrukt dan ook het belang van het aanleren van verschillende
positieve opvoedingsvaardigheden als factor die de kansen van het kind vergroot om uit te
groeien tot een gelukkig, psychologisch gezond en goed functionerend lid van de
samenleving.
Dus, dit in overweging nemend, hoe benaderen en behandelen wij, als ouders en verzorgers,
onze kinderen in onze dagelijkse interacties? Misschien wilt u een paar momenten bewust
nemen en nadenken over het volgende:
VRAAG JEZELF
•

- Voelt mijn kind zich veilig om zijn emoties bij mij te tonen?

•

- Leef ik met mijn kind mee en kan ik me in zijn of haar situatie verplaatsen?

•

- Vindt mijn kind het prettig om openlijk met mij te praten?

•

- Als mijn kind tegen mij praat, luister ik dan met volledige aandacht?

•

- Maak ik mijn behoeften kenbaar als ik in een goede bui ben, of doe ik dat vaker als ik
moe ben en "genoeg heb van alles"?

•

- Houd ik rekening met de behoeften en verlangens van mijn kind bij het nemen van
belangrijke of alledaagse beslissingen?

•

- Toon ik waardering voor de mening van mijn kind? Moedig ik mijn kind aan om mij in
vertrouwen te nemen?

•

- Ben ik in staat om mijn kind effectief discipline bij te brengen? Hoe ga ik daarmee om?

•

- Verhef ik ooit mijn stem tegen mijn kind, bedreig of straf ik het?

31
Skills4Parents Handleiding - December 2021

Alle kinderen hebben behoefte aan zorgzame
relaties met hun ouders en verzorgers die hun
positieve gezondheid en algeheel welzijn
bevorderen. Zij hebben behoefte aan positieve
en respectvolle dagelijkse interacties binnen
het gezin en in een omgeving waarin met
toewijding naar hen wordt geluisterd en waarin
zij serieus worden genomen, waarin zij vrijelijk
kunnen communiceren en hun meningen en
standpunten kenbaar kunnen maken, en waarin
zij en hun behoeften nauwkeurig worden
begrepen en op een respectvolle manier op hen
wordt ingespeeld.
Hoewel er mensen zijn die van nature beter zijn
in communicatie, die zich gemakkelijker inleven
of die minder vaak voor bestraffende methodes
kiezen, zal de overgrote meerderheid van de
verzorgers er baat bij hebben om meer over
deze onderwerpen te leren. Communicatie is
een vaardigheid die belangrijk is in het leven, bekijk het COMMUNICATIE Vaardigheden Leer
Pakket om meer te leren.
Source: Photo by Kampus Production from Pexels.com
Dit wordt nog versterkt door de eisen van de moderne samenleving en nog eens extra
benadrukt door de wereldwijde Covid-19 pandemie. Ouders hebben dagelijks te maken met
veel stressvolle situaties om hun gezin te onderhouden. Uit een overvloed aan onderzoek
en empirisch bewijs blijkt dat de stress van ouders een negatieve invloed heeft op het kind,
op zijn ontwikkeling en een risicofactor is voor het ontwikkelen van geestelijke
gezondheidsproblemen bij het kind later in het leven. Dit benadrukt de noodzaak voor
ouders om niet alleen aanvullende vaardigheden te verwerven om hun kinderen beter te
ondersteunen, maar ook om zichzelf beter te.
Met de leerbundel Empowermentvaardigheden hopen we je zowel de instrumenten als een
impuls te geven voor een verbreding van je opvoedingspraktijken die je zullen helpen een
zelfverzekerdere ouder te zijn die in staat is de bredere reikwijdte van de kennis,
standpunten en perspectieven van je kind te respecteren en te omarmen. Op deze manier
zal je kind zich meer gehoord, erkend, begrepen en gerespecteerd voelen, gewaardeerd en
gewaardeerd om wie het werkelijk is, en het belangrijkste is dat het zich geliefd zal voelen en
dat er voor hem of haar wordt gezorgd, zelfs in tijden waarin je heel hard je best doet om aan
alle eisen te voldoen en niet op je best bent.
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Door de volgende empowermentvaardigheden in je ouderschap te integreren, zul je in staat
zijn om gemakkelijker een voedende gezinsomgeving te creëren en te koesteren waarin jij en
je kinderen zich meer gesterkt zullen voelen en zullen gedijen.

Hoe werk je aan je opvoedingsvaardigheden - waarom kies je
hechtingsgedrag?
De belangrijkste vraag die wij ons als ouders kunnen stellen is: wat willen wij bereiken met de
opvoeding van onze kinderen? Waarschijnlijk kan iedere ouder het erover eens zijn dat hij wil
dat zijn kind een verantwoordelijk, onafhankelijk, zelfverzekerd persoon wordt die zinvolle
relaties aanknoopt en op zichzelf kan vertrouwen. De opvoeding die tot zo'n resultaat leidt,
is zonder twijfel het gevolg van doordacht en geduldig ouderschap met langetermijndoelen
in het vizier, en dat alles terwijl een kwaliteitsrelatie met het kind als basis wordt opgebouwd!
En dit vergt werk.

Source: Photo by Anthony Shkraba from Pexels

De meeste ouders hebben op een bepaald moment gedragingen toegepast die in bepaalde
situaties met hun kinderen niet altijd de beste oplossing zijn. Dit betekent niet dat ze slechte
mensen zijn, noch dat ze slechte ouders zijn, maar heel eenvoudig - dat ze menselijk zijn.
Perfectie eisen van ouders is onrealistisch en kan extra stress veroorzaken, zoals wordt
benadrukt in de "Goed genoeg ouderschap" theorie die u kunt bekijken in het
PROBLEEMOPLOSSING LEERBUNDEL. Maar ons bewust worden van onze eigen
gedragspatronen in verschillende situaties kan ons in staat stellen om te verbeteren en, op
de lange termijn, te kiezen om te handelen op de manier die het beste is voor ons kind (en
voor onszelf).

33
Skills4Parents Handleiding - December 2021

De keuze voor positief, bindend gedrag (lof, aanmoediging), in plaats van angst voor
gevolgen (straf) werkt het best als stimulans voor het gewenste gedrag van kinderen. Hier
zijn enkele voorbeelden van hechtingsgedrag dat de ouder-kind relatie versterkt:

Belangrijkste tips voor ouders

VOORBEELDEN VAN BINDINGSGEDRAG
✓ Vermijd beslissingen te nemen op basis van de huidige stemming: behoeften en verlangens
worden geuit wanneer we in een goede bui zijn, regels worden van tevoren vastgesteld, en
beslissingen worden genomen in overeenstemming met al het bovenstaande. Zorg er zelf
voor dat je je aan de afgesproken regels houdt.
✓ Ga geen machtsstrijd aan met je kind: Het is niet moeilijk om ze te winnen als het kind
letterlijk levenslang van ons afhankelijk is, maar ze leiden vaak tot een verstoorde relatie.
Vraag jezelf af - wat triggert deze behoefte om te winnen in mij, wat zou je helpen en wat, als
een volwassen volwassene, kun je doen om jezelf te helpen. Jouw reacties zijn nooit de schuld
of verantwoordelijkheid van je kind.
✓ Communiceer met het kind met respect: Luister actief naar hen, toon vertrouwen, begrip en
aanvaarding van hun gedachten en gevoelens. Maak wat ze gezegd hebben niet belachelijk,
kleineer het niet en gebruik het niet tegen hen. Zorg voor een blijvende goede relatie en een
gevoel bij het kind dat het echt openlijk over alles met u kan praten.
✓ Jezelf leiden door technieken van positieve discipline en de natuurlijke gevolgen van
gedrag: Dit leert uw kind persoonlijke verantwoordelijkheid, bouwt en onderhoudt
zelfvertrouwen en bevordert positief gedrag op een respectvolle manier..
✓ Vermijd elke vorm van agressie: schreeuw, duw of sla uw kind niet.
✓ Probeer geduldig te zijn en geef het kind verantwoordelijkheid in overeenstemming met de
leeftijd: hoewel dit soms langer duurt en rommeliger uitpakt.
✓ Steun en moedig uw kind en zijn inspanningen aan: Bied je kind een veilige ruimte om te
proberen, fouten te maken en ervan te leren. Zorg ervoor dat je kind weet dat je van hem
houdt, ook als je zijn gedrag afkeurt.
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Empowerment vaardigheden – een opstapje naar binding
Wij noemen de volgende vaardigheden die het hechtingsgedrag kunnen verbeteren en
ouders in staat kunnen stellen om in het belang van het kind te handelen.

Emotionele toegankelijkheid
Dit punt bestaat uit twee elementen - emotionele warmte en emoties ondersteunen.
Het is van cruciaal belang voor de geestelijke gezondheid van het kind dat het van jongs af
aan een warme, hechte en constante band voelt met de verzorger. Op die manier zal de
goede emotionele ontwikkeling van het kind worden bevorderd.
Anderzijds moeten kinderen, naarmate ze ouder worden, een aantal vaardigheden
verwerven. Ze leren lopen, communiceren en zelfstandig de wereld om hen heen verkennen.
Zij leren ook emoties te herkennen, uit te drukken en te beheersen. Mettertijd beginnen ze
de emoties van anderen te begrijpen en ontwikkelen ze empathie.
Het accepteren en uiten van emoties is uiterst belangrijk voor onze geestelijke gezondheid
- en dit wordt een kind van jongs af aan door een ouder voorgehouden.
Dit kan een uitdaging zijn omdat het niet altijd gemakkelijk is om met de moeilijke emoties
van een kind om te gaan. Kinderen van wie de ouders empathisch reageren op gevoelens als
angst en verdriet, uiten hun gevoelens openlijk en zonder schaamte, en hebben meer
medeleven met anderen. Steun van de ouders op momenten van emotionele onrust geeft
het kind kracht en maakt het gemakkelijker om eigen strategieën te ontwikkelen om met
emoties om te gaan.

Source: Photo by Alexandr Podvalny from Pexels

35
Skills4Parents Handleiding - December 2021

HOE WERKT DIT IN DE REALITEIT:
Stelt u zich uw 6-jarige zoon op een feestje voor. Iedereen heeft het erg naar zijn zin - er is
taart, ballonnen, een clown en feestartikelen. Het is tijd om naar huis te gaan, hij is moe maar
opgewonden om zijn kleine cadeautje en een chocolaatje te krijgen. Terwijl hij naar huis loopt,
komt hij zijn vriend Karl tegen en uw kind realiseert zich dat Karl twee chocolaatjes heeft
gekregen. Hij was de laatste die wegging, en de moeder van de jarige heeft hem er een
gegeven voor zijn zusje thuis. Uw zoon is erg boos - het zusje van Karl is klein en eet geen
chocolade, dus Karl heeft gewoon twee chocolaatjes voor zichzelf gekregen, en uw zoon wil
dezelfde.

Belangrijke tips voor ouders
Hier volgen enkele tips die u kunnen helpen uw kind met emoties te helpen omgaan. Dit zijn
voorbeelden van gedrag dat je kunt aannemen en wat je kunt zeggen of hoe je steun kunt
betuigen in de hierboven genoemde situatie. U hoeft deze tips niet in een bepaalde volgorde
te volgen.
✓ Erken het recht van het kind om boos, verdrietig of bang te zijn en help het kind om dit te
verbinden met een situatie die het veroorzaakt heeft:
"Ik begrijp dat je boos bent omdat Karl 2 chocolaatjes kreeg, en jij maar 1.”
✓ Laat het kind weten dat alle emoties normaal zijn, dat iedereen ze heeft en dat ze niet
gevaarlijk zijn, alleen soms onaangenaam:
“Ik word soms ook boos. Het kan heel moeilijk zijn om met deze gevoelens om te gaan, maar
ze zijn volkomen normaal.”
✓ Help hen emoties op een aanvaardbare manier te uiten:
“Ook al heb je het recht om boos te zijn, Karl's chocolaatjes afpakken was niet OK. Er zijn
andere manieren om dit uit te werken.”
✓ Het kind moet ervan bewust worden gemaakt dat zijn gevoelens de relatie met u niet in
gevaar zullen brengen - door woorden, maar ook door daden:
“Je kunt je grote emoties bij mij kwijt”
✓ Begrijp de emoties van het kind, zelfs wanneer ze tegen u gericht zijn:
“Ik begrijp dat je ook boos op me bent omdat ik niet meer chocolade voor je haal.
Dat is ook OK.”
✓ Communiceer beleefd en respectvol, in overeenstemming met de leeftijd, zonder spot of
dwang:
“Het is belangrijk om met mate te snoepen om onze tanden gezond te houden. Wat kunnen
we doen om dit beter te maken?"
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Positieve discipline
Begeleiding en het stellen van grenzen zijn noodzakelijk in het proces van opgroeien.
Positieve, geweldloze methoden van disciplineren en leiding geven met veel liefde en begrip,
helpen bij kinderen zelfbeheersing en mededogen voor anderen te ontwikkelen. Om meer te
leren over grenzen stellen, lees het MEDIATION SKILLS LEARNING PAKKET.
Om discipline beter te begrijpen, zullen we beginnen met uit te leggen wat een straf is, en
waarom het niet werkt. Straf is een vorm van reactief gedrag dat bedoeld is om ongewenst
gedrag bij een kind te beheersen. Er zijn vier soorten straf: lichamelijk (slaan, smakken en
dergelijke), verbaal (aan de schandpaal nagelen, belachelijk maken of wrede woorden
gebruiken), het ontzeggen van beloningen (zoals telefoon- of tv-privileges voor slechte cijfers)
en straffen (met "time out”).
Als we teruggaan naar wat het hoofddoel van opvoeding is, moeten we ons afvragen zijn dit
de boodschappen en lessen die we willen doorgeven? Of willen we de ontwikkeling van
zelfdiscipline en (zelf)mededogen bij onze kinderen aanmoedigen en tegelijkertijd positieve
ouder-kind relaties onderhouden. Dat kunnen we doen door discipline.

Source: Photo by RODNAE Productions from Pexels

37
Skills4Parents Handleiding - December 2021

Discipline is het aanleren en leiden van een kind in de richting van positief gedrag. Positieve
begeleiding moedigt het kind aan na te denken alvorens te handelen en zelf het juiste
gedrag te kiezen. Het bouwt zelfbeheersing op en versterkt de vaardigheden van het kind om
samen te leven met andere mensen.
Discipline vereist denkwerk, planning en geduld, zowel bij kinderen als bij ouders, en is een
proces van denken en proberen (opnieuw).

Hoe legt u discipline op zonder te straffen
→ Stel duidelijke familieregels en grenzen . Stel ze op een
participatieve manier op en zorg ervoor dat de kinderen ze begrijpen
en dat jullie het er allemaal over eens zijn.
→ Handhaaf positieve discipline . Vertel het kind wat het wel mag doen,
in plaats van wat het niet mag doen. Geef uw kind het goede
voorbeeld, en wees een goede .
→ Laat het kind kennismaken met de natuurlijke gevolgen van gedrag .
Als een kind bijvoorbeeld speelgoed buitenshuis laat liggen en het
wordt vernield of gestolen - koop dan geen vervangend speelgoed.
Leer kinderen, indien nodig en veilig, dat elk gedrag gevolgen heeft .
→ Concentreer je altijd op de situatie, veroordeel het kind nooit . Dit is
zeer belangrijk omdat het zelfvertrouwen van het kind behouden blijft
en het een duidelijk idee krijgt van wat het de volgende keer beter kan
doen.
→ Plan vooruit. U kunt proberen onaanvaardbaar gedrag te voorkomen
door situaties die dat gedrag gewoonlijk uitlokken te heroverwegen.
Probeer bijvoorbeeld naar de supermarkt te gaan als de kinderen
gevoed en uitgerust zijn. .

→ Blijf kalm. Luister rustig naar de uitleg van het kind over het probleem
- schreeuw niet en dreig niet. Bespreek manieren om het probleem op
te lossen. Bedenk samen een oplossing die zowel voor het kind als voor
u aanvaardbaar is - deze aanpak helpt het kind verantwoordelijkheid
te leren nemen voor zijn daden.8

8
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Tot slot willen we een positieve noot laten horen - neem het jezelf niet kwalijk als je soms
"wegglijdt in” reactief gedrag. Zoals we al zeiden, we zijn allemaal mensen en soms hebben
we gewoon een lange en zware dag achter de rug. Het punt is dat we moeten erkennen dat
we fouten maken, dat we ons moeten verontschuldigen en dat we elke dag moeten proberen
om beter gedrag te kiezen - want zelfs dat leert ons kind iets dat de moeite waard is.

Woordenlijst
Reactief gedrag: wanneer je gevoelens afhangen van een externe gebeurtenis die je niet
in de hand hebt. Bijvoorbeeld, u had een slechte dag op het werk en u bent in een slechte
bui. Wanneer u thuiskomt, zijn uw reacties op uw kinderen of partner het resultaat van
wat u die dag op het werk hebt gevoeld en u hebt niet het gevoel dat u uw reacties kunt
beheersen..
Proactief gedrag: in tegenstelling tot reactief gedrag, wanneer je verantwoordelijkheid
neemt voor jezelf, ben je de baas over je reacties en kies je hoe je over bepaalde situaties
denkt.
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CONCRETE TOEPASSINGEN
Hoe kunnen de empowermentvaardigheden in de praktijk
worden gebracht om enkele van de uitdagingen van het
ouderschap aan te pakken?
In dit deel zullen we u laten zien hoe u de vaardigheden die we in dit pakket hebben
beschreven, kunt toepassen in voorbeelden uit het echte leven, aan de hand van alledaagse
gezinssituaties waarmee u zich kunt identificeren. Aan de hand van de verhalen zullen we
concrete tips en aanwijzingen ontwikkelen om je te helpen je een beeld te vormen van hoe
het toepassen van deze vaardigheden kan leiden tot een positieve opvoedingservaring voor
het hele gezin. Hoewel, het kan een goed idee zijn om een deskundige te raadplegen als u
niet zeker weet hoe u een specifieke kwestie moet aanpakken.

Actief luisteren, empowerment en het stimuleren van veerkracht
Piotr (7 jaar) heeft slechte resultaten geboekt bij zijn laatste volleybaltraining. Na de training
kwam Peter thuis en vertelde boos aan zijn ouders dat hij niet meer naar de training zou gaan,
dat het hem niet meer interesseerde, dat de jongens van volleybal dom zijn en dat hij de coach
niet meer mocht. Zijn ouders waren verbaasd omdat hij tot nu toe geen tekenen vertoonde
dat hij wilde stoppen. Piotr heeft soms moeite met hoge verwachtingen van zichzelf op school,
bij de trainingen of op andere gebieden.

Voor een ouder is het moeilijk om zijn kind te zien worstelen op school, in de sport of op welk
ander gebied dan ook, vooral als het kind erg veel geeft om het resultaat en de resultaten en
op dat gebied goed wil zijn.
Hoe gaan we nu verder??
Inzicht in de omstandigheden. In dit soort situaties is het goed om te beginnen met
het kaderen van de situatie. Doe dit door vragen te stellen en actief te luisteren - zie
het COMMUNICATIEVAARDIGHEIDSLUISTERPAKKET voor meer tips over actief
luisteren. Aarzel niet om wat u begrepen hebt te herformuleren en uw kind te vragen of het
juist is. Op die manier tonen ouders oprechte belangstelling en begrip.
“Dus, als ik het goed begrijp, ging de praktijk niet zo goed als je gehoopt had? Dat maakte je
erg boos, heb ik gelijk? “
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Normaliseer gevoelens, toon empathie. Ouders zijn er om te laten zien dat fouten
maken normaal is, net zoals het hebben van ongemakkelijke gevoelens daarbij ook
normaal is. Met empathie en een ondersteunend gesprek kan een ouder Piotr in staat stellen
zich goed te voelen over zichzelf, ongeacht zijn prestaties.
“Ik voel me ook slecht als ik niet tevreden ben met hoe goed het resultaat van mijn werk is
afgelopen. Zeker als ik maanden aan het resultaat heb gewerkt.
Een ander perspectief bieden, vertrouwen aanmoedigen. Het is de taak van de ouder om
Piotr te laten zien dat hij, ook al presteert hij niet altijd goed, toch plezier kan beleven aan
deze activiteit of aan de training. Een ouder kan uitleggen dat we soms willen opgeven als iets
moeilijk voor ons is, en dat dat oké kan zijn. Aan de andere kant kan een ouder Piotr leren om
zijn eigenwaarde niet af te meten aan zijn prestaties, wat helpt bij het opbouwen van
inherente gevoelens van eigenwaarde. Dit kan ook helpen bij het opbouwen van
psychologische veerkracht door een kind te leren niet op te geven bij een eerste teken van
ongemak, maar het opnieuw te proberen.
“Als je echt wilt stoppen met volleybal, vind ik dat goed. Maar ik wil dat we er eerst over
praten, en ik wil dat je er goed over nadenkt. Want soms als deze moeilijke gevoelens naar
boven komen, willen we gewoon wegrennen en ons verstoppen. Maar als je erover nadenkt,
als je gewoonlijk van je trainingen geniet en goed met je team overweg kunt, is het
misschien de moeite waard om nog eens te proberen en te zien of je je de volgende keer
beter voelt - want dat is genoeg. Je hoeft niet te winnen om van een activiteit te
genieten.”

Een leuke "deal" maken”. Een ouder kan een "deal" maken met Piotr om:
→ Kies een nieuwe activiteit waar hij niets van weet.
→ Probeer iets te doen wat hij eerder heeft geprobeerd en leuk vond, maar waarvan hij
dacht dat hij er niet goed in was.
→ Observeer wat er leuk en vreugdevol is aan die activiteit.
Wat u bijvoorbeeld kunt zeggen:
“Misschien kunnen we volgend weekend go-karting proberen, maar met een kleine
opdracht. Je hebt nog nooit gekart, dus je kunt niet verwachten dat je als een pro rijdt, toch?
Ik wil dat je ziet hoe je nog steeds plezier kan hebben, zelfs als je leert. Hoe klinkt dat?”

41
Skills4Parents Handleiding - December 2021

Extra bronnen:
Video voor jongere kinderen over het benoemen van emoties
https://www.youtube.com/watch?v=wyKg6oMLSvc
Video over zelfvertrouwen: https://www.youtube.com/watch?v=pdjaxS4ME2A
Ongezonde denkstijlen, Becks cognitief model:
https://www.psychologytools.com/articles/unhelpful-thinking-styles-cognitivedistortions-in-cbt/
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Actief luisteren, parafraseren, grenzen stellen

Claire (13 jaar) komt op school en ontdekt dat alle klassen vaderdagactiviteiten aan het
plannen zijn door leuke workshops en spelletjes voor hele gezinnen te organiseren. Claire
voelde een sterke golf van ongemak in zich, haar ogen vulden zich met tranen en haar hart
klopte snel. Toen de les voorbij was, kwam haar beste vriendin naar haar toe en vroeg hoe ze
zich voelde. Dit maakte Claire nog meer van streek, ze voelde een opvlieger en getrommel in
haar hoofd terwijl ze zei: "Laat me met rust!" en haar vriendin opzij duwde voordat ze de klas
uit rende. Ze was de hele dag boos op school en wilde met niemand praten. Aan het eind van
de dag, toen ze thuiskwam, rende ze naar haar kamer. Haar moeder vroeg haar wat er was
gebeurd, maar Claire was niet in de stemming om te praten. Haar moeder vermoedde dat ze
misschien een slecht cijfer had gehaald, dus zei ze terwijl ze voor de deur stond: "Heb je een
slecht cijfer gehaald voor dat proefwerk wiskunde?" Claire vroeg haar boos en huilend haar
kamer te verlaten. Haar moeder besefte op dat moment dat er iets aan de hand was en dat
dit geen normaal gedrag was na een slecht cijfer. Ze stapte op haar af en zei dat wat het ook
was, ze er met haar over kon praten wanneer ze wilde en dat als het makkelijker voor haar
zou zijn, ze gewoon naast haar kon zitten en stil kon zijn. Die reactie maakte Claire nog harder
aan het huilen, waarna ze toegaf dat ze vandaag in de klas erg overstuur was geraakt toen ze
hoorde hoe er vaderdagactiviteiten werden gepland. Claires vader was een paar maanden
geleden verhuisd en had geen contact meer. Claire was bang dat hij was vertrokken vanwege
iets wat zij had gedaan, maar durfde het niet aan haar moeder te vragen. Toen ze in de klas
begon te huilen, vond ze het niet leuk dat iedereen haar zag en nu wist dat er iets mis was..
Wees geduldig en respecteer grenzen. Wij willen wijzen op één ding dat de moeder van
Claire al goed deed en dat de hele gang van zaken veranderde. In dit voorbeeld liet zij zien
dat het niet altijd wenselijk is om veel vragen te stellen omdat een kind misschien nog niet
klaar is om te praten. Soms kunnen we een situatie verergeren door te veel vragen te stellen.
Een beschuldigende vraag over slechte cijfers zorgde er alleen maar voor dat Claire
dichtklapte en nog meer van streek raakte. Ook al is het moeilijk om geduldig te zijn en te
wachten tot een kind zich openstelt als het ergens mee zit, in deze situatie zorgde de
openheid van de moeder om het uit te praten en in stilte steun te bieden ervoor dat Claire
zich op haar eigen tempo en op haar eigen moment openstelde. Op deze manier respecteerde
ze Claire's grenzen en gaf ze ruimte aan haar gevoelens..
Parafraseer en benoem gevoelens. Door in onze eigen woorden te herhalen, en ervoor te
zorgen dat we begrepen wat het kind bedoelde, kan een ouder beter begrijpen wat precies
het probleem is.
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"Als ik het goed begrijp, voelde je je verdrietig toen je besefte dat je niet je hele familie kon
meebrengen naar deze evenementen? En toen maakte het je nog meer overstuur toen Carole
je benaderde? Het lijkt mij dat je je daardoor schaamde - voor je situatie en het huilen, dus je
duwde haar weg?"
Normaliseer gevoelens, probeer ze uit te leggen en toon empathie. De moeder kan de
emoties die ze ziet erkennen door te zeggen:
“Het is normaal dat je in deze situatie allerlei gevoelens hebt. Soms kun je je verdrietig
voelen, en andere keren schaam je je of ben je boos. Deze gevoelens kunnen heel groot en
heel moeilijk zijn, maar komen heel vaak voor. Iedereen voelt ze wel eens, ik ook.”
De moeder kan dit moment ook gebruiken om Claire uit te leggen dat de scheiding niets met
haar te maken heeft - en dat niets wat zij heeft gedaan de scheiding heeft veroorzaakt. Hun
relatie was die van henzelf, en zij zijn de enigen die verantwoordelijk zijn voor hoe die is
verlopen en geëindigd. Deze uitleg varieert per situatie en het kan nuttig zijn om met een
deskundige te overleggen over de informatie waar een kind baat bij kan hebben.
Grenzen stellen, probleemoplossing aanmoedigen. Nadat Claire gekalmeerd is, kan een
ouder uitleggen dat niet alle reacties op onaangename emoties aanvaardbaar zijn.
“Verdriet, schaamte en woede kunnen heel moeilijk zijn en dat kan ons
beoordelingsvermogen soms vertroebelen - het is dus belangrijk om je tijd te nemen en na te
denken voor je handelt. Carole wegduwen was niet oké - als je alleen wilde zijn, had je haar
dat op een andere manier kunnen zeggen. Heb je sindsdien nog met haar gesproken? Wat
zou je een vriendin adviseren als ze in deze situatie zat??”
De vraag "Wat zou je een vriendin adviseren als ze zich in deze situatie bevond?" stimuleert
zelfcompassie bij Claire, omdat ze ervan uitgaat dat we altijd aardige en troostende dingen
zullen vinden om tegen onze vrienden te zeggen. Deze vraag is ook een goed uitgangspunt
voor Claire om een manier te bedenken waarop ze Carole de hand kan reiken, maar ook een
manier om met sterke gevoelens om te gaan als die weer de kop opsteken. Om meer te leren
over probleemoplossingstechnieken kunt u het PROBLEEM OPLOSSDENDE VAARDIGHEDEN
PAKKET raadplegen.

Extra bronnen:
→ Gids om ouders te ondersteunen https://www.youngminds.org.uk/parent/a-zguide/anger/
→ Actief luisteren tips https://www.youtube.com/watch?v=oWe_ogA5YCU
→ Veerkracht bij kinderen https://www.apa.org/monitor/2017/09/cover-resilience
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Laatste belangrijke tips voor ouders
✓ Hou familiebijeenkomsten. Koester deze gezamenlijke tijd om te praten van jongs af aan.
Luister naar iedereen en neem ieders mening in overweging. U als ouders neemt het laatste
woord, maar zo leren kinderen dat ze gehoord en gewaardeerd worden..
✓ Denk na over de boodschap die je je kind op lange termijn wilt geven. Doe dit vooral als
je kind iets heeft gedaan wat niet mocht of als je weinig energie hebt..
✓ Erken hun ervaring en emotie. Toon empathie. Probeer je in hun schoenen te verplaatsen,
en bedenk altijd hoeveel minder levenservaring zij hebben.
✓ Oefen actieve luistervaardigheden en leer uw kind over emoties. Het kan in het begin een
beetje vreemd lijken, maar het zal steeds natuurlijker worden.
✓ Wees niet bang om grenzen te stellen met degenen om je heen, vooral degenen die je
liefhebt. Hoe meer je voor jezelf zorgt, hoe meer energie je op de lange termijn hebt en
hoe meer je in staat bent om te luisteren, je in te leven en op een kwaliteitsvolle manier
tijd door te brengen.
✓ Probeer positieve discipline. Het kost meer tijd en moeite, maar de voordelen zijn op de
lange termijn. Op deze manier integreert een kind een gezonde manier van zelfregulatie.
✓ Praat over jezelf. Creëer een sfeer van openheid en delen zonder te oordelen. Het zal uw
kinderen leren om ook te delen. Hou het aangepast aan de leeftijd.
✓ Gezamenlijke activiteiten doen. Gedeelde leuke ervaringen versterken jullie band, maar
zijn ook een stimulans voor een kind om zich open te stellen.
✓ Neem contact op met een expert. Heb niet het gevoel dat je alles alleen moet weten en
doen. Er zijn mensen die u kunnen helpen de beste oplossing voor uw gezin te vinden,
vooral als het om moeilijke onderwerpen en situaties gaat.
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ZELFEVALUATIE
Als kinderen sterke gevoelens tonen, hebben ze het volgende nodig:
a) naar hun kamer gaan om rustig te worden
b) gestraft te worden omdat ze te luidruchtig zijn
c) acceptatie en ondersteuning
Wanneer u naar uw kind luistert, dient u:
a) te anticiperen wat ze gaan zeggen
b) te controleren of u ze goed begrijpt
c) een oplossing te bieden
Grenzen stellen:
a) Is goed voor onze mentale gezondheid
b) Moet niet worden gedaan met familieleden
c) Is minder belangrijk dan ze respecteren
Straffen:
a) Leert uw kind een les
b) Is nooit schadelijk
c) Kan onbedoelde gevolgen hebben
Wanneer u uw kind disciplineert, moet u altijd:
a) Uw stem verheffen
b) Uitleggen wat gepast gedrag is
c) Aandacht hebben voor hun karakter, in plaats van hun gedrag

Antwoorden zijn te vinden in de bijlage
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BEMIDDELINGSVAARDIGHEDEN
LEERBUNDEL 3

LEERINHOUD
Introductie

•

Over
bemiddelingsvaardigheden
Concrete toepassingen

•

Belangrijkste tips of
aanwijzingen
Zelfreflectie

•
•
•
•
•

Overzicht van de inhoud van de leerbundel, de
doelgroep en de leerresultaten.
Artikel: Ouderbemiddeling voor het oplossen van
conflicten tussen broers en zussen
Houd controle over de geschillen van uw kinderen.
De connectie tussen ouder en kind.
Persoonlijke grenzen stellen en respecteren.
Bemiddelen tussen kinderen.
Omgaan met “non-stop ruziënde” kinderen.

•

Quiz om de leerresultaten van het pakket te testen.
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INTRODUCTIE
Het Bemiddelingsvaardigheden lespakket is voor ouders die hun kennis over
bemiddelingsvaardigheden tussen kinderen en ouders, en tussen kinderen onderling, willen
verrijken. Die vaardigheden omvatten duidelijke taal, goede communicatie en kritisch
denkvermogen. Ouder-kind bemiddeling is bedoeld om geschillen in het gezin op te lossen
of te beheersen en het functioneren van het gezin te verbeteren. Door middel van dit pakket
zullen ouders in staat zijn om na te denken over hun bemiddelingsvaardigheden in conflicten
tussen hun kinderen (en leeftijdsgenoten). Om deze leerbundel te ondersteunen, hebben we
gewerkt met een interessante theorie: "Parenting Theory" van Alice Van der Pas, die we
verder toelichten in deze leerbundel. Wat dat betreft kan de "Good Enough Parenting"
theorie ook van pas komen - om meer over deze theorie te leren, bekijk het PROBLEM
SOLVING SKILLS LEERBUNDEL.

Leerresultaten

Kennis
Na het doorlopen van deze leerbundel
zullen ouders in staat zijn om :

Vaardigheden
Na het lespakket moeten de
ouders in staat zijn om :

-

- Leren grenzen te stellen;

-

-

- Alle fasen van bemiddeling te
begrijpen;

- Bemiddelen tussen
kinderen wanneer nodig;

-

- Controle over eigen
gedrag om geen eigen
negatieve gevoelens op
hun kinderen te
projecteren;

-

- Alle fasen van
bemiddeling toepassen;
- Toepassen van de
methoden voor het
oplossen van conflicten
tussen broers en zussen.

-

-

- Weten hoe je je het beste kunt
gedragen als kinderen in conflict
zijn;
- De verschillende handelingen
begrijpen en op een rijtje zetten
wanneer men te maken krijgt
met kinderen die non-stop ruzie
maken.

-
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OVER BEMIDDELINGSVAARDIGHEDEN
Ouderbemiddeling voor het oplossen van conflicten tussen broers en
zussen
“Voordat ik kinderen had, wist ik niet dat een koekje
splijten tot een vechtpartij kon leiden. Maar als ouder
heb ik geleerd dat zelfs de kleinste dingen een oorlog
kunnen veroorzaken." - Jackie Goldschneider

Ouderschap kan moeilijk zijn en er is geen
universele methode, gezinsmanagement
is niet iets dat in het formele onderwijs
wordt onderwezen

“Hij ademt op me" of "ze heeft de zender veranderd"
zijn enkele van de kreten die op een willekeurige dag
- Parent (S4P focus group)
door mijn huis galmen. En mijn reacties op hun ruzies
variëren van het schreeuwen van "STOP" tot het uit
elkaar halen van mijn kinderen en zelfs het opsluiten van mezelf in de badkamer. Als ik naar
andere ouders ga, knikken ze bijna altijd instemmend en laten ze me weten dat ik niet de
enige ben.”9

Als je bent opgegroeid met broers en zussen, herinner je je misschien ten minste één
spectaculair meningsverschil met hen dat eindigde met je ouders die je uit elkaar haalden,
consequenties oplegden en excuses afdwongen - of
een soortgelijk scenario. Dergelijke interventies
kunnen op het moment zelf nodig zijn, maar uit
Als je weet hoe je op de juiste manier moet
bemiddelen, kun je zowel
onderzoek blijkt dat ouders een veel grotere rol
kortetermijnproblemen als
kunnen spelen als het gaat om geschillen tussen
langetermijnproblemen oplossen
kinderen: bemiddelaar. 10
- Parent (S4P focus group)

“Bemiddeling stelt de partijen in staat conflicten
onderling op te lossen", aldus Hildy S. Ross en Marysia J. Lazinski. "Wanneer
ouders deelnemen, moedigen zij de kinderen aan om hun eigen belangen en de belangrijke
emotionele gevolgen van hun geschillen onder woorden te brengen. Tegelijkertijd stellen zij
de kinderen in staat om de toekomstgerichte planning te maken die hen in staat zal stellen
om hun geschillen op te lossen. Op die manier verheffen de ouders de vaardigheden van hun
kinderen om conflicten op te lossen, maar de kinderen leren door hun eigen deelname en die
van hun broers en zussen.”11
Een van de discussies in de literatuur gaat over de vraag of ouders moeten ingrijpen als hun
kinderen ruzie maken. Dreikurs (1964) stelde bijvoorbeeld voor dat ouders zich niet zouden
9

https://eu.northjersey.com/story/entertainment/2018/04/06/parenting-how-mediate-when-your-kids-fight/489019002/
https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-education/resource/msed-course-insight-parent-mediation-for-siblingconflict-resolution
11 Idem
10
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bemoeien met de conflicten van hun kinderen, zodat kinderen de kans krijgen om hun eigen
vaardigheden in het oplossen van conflicten te ontwikkelen. Hij geloofde dat het vechten van
kinderen uiteindelijk een vraag om
aandacht is, in stand gehouden door
Conflicthantering kan stressvol zijn, maar kan
ouderbetrokkenheid, en drong er bij
ook cruciale momenten creëren om de
ouders op aan zich te verzetten tegen de
teamgeest tussen de ouders en de kinderen te
pogingen van hun kinderen om hun
bevorderen
steun te winnen, een overtuiging die
- Parent (S4P focus group)
vandaag de dag nog steeds standhoudt.
Herrera en Dunn
(1997) stelden daarentegen dat ouders, door in te grijpen in
broederconflicten, hun kinderen een conflictoplossingsmodel aanreiken waarvan kinderen de
nodige vaardigheden en constructieve oplossingsstrategieën kunnen leren.
In het verleden zijn vele studies verricht om uit te vinden wat de meest doeltreffende
manieren zijn om conflicten tussen kinderen op te lossen. Met of zonder ouderlijke
betrokkenheid? Onderzoek toonde aan dat broers en zussen agressiever met elkaar omgaan
als hun moeder aanwezig is, en dat conflicten langer duren. Hoewel de conflicten vrij intens
zijn wanneer de ouders erbij betrokken zijn, ontdekten de onderzoekers dat kinderen in deze
gezinnen meer verzoenend gedrag vertoonden. Anderzijds, wanneer kinderen op zichzelf
worden gelaten bij het hanteren van conflicten, winnen de oudere kinderen het vaakst deze
geschillen. Het lijkt erop dat enige ouderlijke tussenkomst bij conflicten tussen kinderen, geen
kwaad kan.

Source: Canva

Mediation kan worden gebruikt als een heilzaam opvoedingsinstrument met kinderen
vanaf 5 jaar. In deze gevallen is het bemiddelingsproces speciaal aangepast voor gebruik in
de gezinssituatie. Bij bemiddeling controleren de ouders het onderhandelingsproces en
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vergemakkelijken zij het gesprek over de emotionele toestand en de belangen van hun
kinderen, terwijl zij hen tegelijkertijd in staat stellen hun eigen oplossingen voor hun
meningsverschillen te bedenken.
Uit eerdere studies naar ouderbemiddeling is gebleken dat jonge
kinderen door ouderbemiddeling een beter begrip krijgen van de
standpunten van hun broers en zussen en aangemoedigd worden
om constructievere strategieën voor conflictoplossing te gebruiken,
waaronder rustig spreken, hun standpunten delen, naar hun broers
en zussen luisteren, hun daden uitleggen, zich verontschuldigen en
oplossingen voorstellen. Bemiddelende ouders en kinderen
bespreken vaker de emoties en redeneringen van de kinderen, en
ouders vertellen de kinderen minder vaak dan controlerende ouders
hoe ze hun problemen moeten oplossen. Bemiddelende ouders
richten de discussie eerder op de belangen en emoties van hun
kinderen en begeleiden hen bij het oplossen van hun
meningsverschillen zonder zelf suggesties aan te reiken.

Bron: Irmler, D. (2020). Siblings hugging [digital
image]. Verkregen van Unsplash

Wanneer ouders bemiddelen, zijn jongere broers en zussen beter in staat gebruik te maken
van dergelijke constructieve oplossingsstrategieën, zoals het voorstellen van oplossingen, en
is het minder waarschijnlijk dat oudere broers en zussen de discussie domineren. Dergelijke
bemiddelingsprocessen blijken jongere broers en zussen meer macht te geven.
Leer hoe het bemiddelingsproces werkt, en help u vooruit als 21-eeuwse ouder en/of
opvoeder, en lees de volgende pagina's.

Verder lezen:
→ - Algemene bemiddelingstips en -trucs en verdere bronnen over bemiddeling tussen
kinderen www.mediate.com
→ - Omgaan met conflicten tussen oudere kinderen:
https://www.counselorkeri.com/2019/03/04/teach-kids-conflict-resolution/
→ - 7 manieren om kinderen te leren hun eigen conflicten te beheersen:
https://www.edutopia.org/article/7-ways-teach-kids-manage-their-own-conflicts

Woordenlijst:

Bemiddeling: Ouder-kindbemiddeling is bedoeld om gezinsconflicten op te lossen of te
beheersen en het functioneren van het gezin te verbeteren. Bemiddeling is een vrijwillige
methode van geschillenbeslechting waarbij een neutrale derde partij personen die met
elkaar in conflict zijn, helpt om tot een vergelijk te komen.
Skills4Parents Handleiding - December 2021
Ouderbetrokkenheid: Een proces waarbij individuen meesterschap en controle over hun
leven krijgen en een beter begrip van hun omgeving.
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CONCRETE TOEPASSINGEN
Houd controle over de geschillen van uw kinderen
« CONFLICT MANAGEMENT wordt door de ouders als belangrijk beschouwd omdat het
onvermijdelijk is dat, wanneer zij als verantwoordelijke volwassenen beslissingen nemen en daarbij
het welzijn van de kinderen op lange termijn voor ogen houden, de kinderen dat niet altijd leuk
zullen vinden en er soms meningsverschillen zullen ontstaan. Naar hun mening, Is dit waar
MEDIATISCHE VAARDIGHEDEN helpen als een manier om allianties te bevorderen en gezonde
grenzen te stellen op een manier die respect toont voor kinderen»

- Comparative report, Skills4Parents, 2021
Bemiddeling is een procedure waarbij de partijen hun geschillen bespreken en tot een
gemeenschappelijke regeling komen. Ouders zijn van mening dat het in verband met dit
proces belangrijk is om luistervaardigheden, positieve communicatie, zelfreflectie en
empathie te ontwikkelen. Om meer te lezen over effectieve communicatievaardigheden,
verwijzen we naar de leereenheid over "COMMUNICATIE" & "EMPOWERMENT SKILLS". Het
is ook essentieel om grenzen te stellen om te voorkomen dat geschillen uit de hand lopen. Bij
het stellen van grenzen erken je het belang om de gevoelens van je kinderen te respecteren,
maar ook om ervoor te zorgen dat jij als ouder ook wordt gerespecteerd. Dit wordt misschien
vergeten tijdens de bemiddeling, maar is alleen maar gunstig voor alle partijen.

Persoonlijke grenzen stellen en respecteren
We kunnen ons persoonlijke grenzen voorstellen als onzichtbare hekken (met poorten) die
ons emotioneel en fysiek scheiden van de mensen om ons heen. Deze grenzen zijn de regels
en beperkingen die we stellen in onze relaties met andere mensen - en ze zijn idealiter waar
we ze zelf stellen.
Grenzen stellen betekent dat je jezelf kent - wat je leuk vindt en wat niet, wat acceptabel
voor je is en wat niet - en ook de vaardigheden hebt om dat allemaal te communiceren.
Soms zullen je grenzen zachter zijn, soms steviger, soms zul je ja zeggen, en soms resoluut
nee. Soms zal je die deur openzetten, en soms zal je ze op slot doen. Het enige dat telt is dat
wat je ook doet - het is jouw beslissing.
Er zijn een aantal basisregels voor het stellen van grenzen. Hieronder staan die regels die je
als ouder voor je kinderen kunt stellen:
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1. Noem elkaar geen namen. Oneens zijn of boos zijn is ok, maar kwetsende woorden
of gedrag zijn dat niet.
2. Respecteer elkaar. Uw kinderen maken tenslotte deel uit van hetzelfde gezin en zelfs
als er meningsverschillen zijn tussen uw kinderen en hun leeftijdsgenoten, moet
respect de basis zijn van elk conflict. Zorg ervoor dat je kinderen begrijpen dat ze
anderen moeten behandelen zoals ze zelf behandeld willen worden.
3. Zeg rustig wat je van streek maakt en waarom. Zorg ervoor dat uw kinderen rustig
kunnen zeggen wat hen dwars zit en waarom, zodat er duidelijkheid is voor de
oplossingsfase.
4. Luister zonder te onderbreken. Net zoals uw kinderen willen dat er naar hen
geluisterd wordt, moet u hen duidelijk maken dat ze ook naar elkaar moeten luisteren
als ze ruzie hebben, om zo tot een gemeenschappelijke oplossing te komen.12
HOE WERKT DIT IN DE REALITEIT:
DENK AAN DE VOLGENDE SITUATIES
✓ Met een kind: U bent moe na een hele dag werken en wilt naar huis, maar uw kind wil nog
wat langer in het park blijven.
✓ Met je partner: Je hebt een hekel aan het in- en uitruimen van de vaatwasser, maar op de
een of andere manier ben je toch de enige die het doet.

✓ Met een grootouder: U probeert de hoeveelheid snoepjes voor uw kind te beperken, maar
opa en oma bieden ze uw kind bij elk bezoek aan.
HOE HET STELLEN VAN GRENZEN ERUIT KAN ZIEN
✓ Tegen een kind: “Ik zie dat je boos op me bent omdat ik van het park naar huis wil, maar ik
ben erg moe en moet ons nog naar huis rijden.”
✓ Tegen een partner: “Ik voel me niet op mijn gemak met het vullen en legen van de
vaatwasser. Wil je hem alsjeblieft leegmaken voordat je naar je werk gaat?"
✓ Tegen een grootouder: “We proberen de hoeveelheid snoep die de kinderen eten te
beperken. Geef ze alsjeblieft geen chocolade elke keer als we langskomen. Kunnen we ons
beperken tot het weekend??”

Naast het stellen van persoonlijke grenzen die onze geestelijke gezondheid in stand houden,
is het belangrijk kinderen te leren hun eigen grenzen te stellen en deze vervolgens te
respecteren.
HOE HET RESPECTEREN VAN GRENZEN ERUIT KAN ZIEN
12

Lowell, 2021. Conflict Resolution: 5 Rules From a Mom to Resolve Conflicts at Home. Verkregen op 30 of November 2021 van
https://www.lifehack.org/503608/conflict-resolution-5-rules-from-mom-resolve-conflicts-home
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✓ Onze baby's uitleggen waarom we ze dragen of verschonen.
✓ Het "NEE!" van onze peuters respecteren.
✓ Respectvol uitleggen waarom we toch iets moeten doen.
✓ Het niet lezen van berichten op de telefoon van onze tienerdochter.

Persoonlijke grenzen respecteren is niet hetzelfde als desinteresse en nalatigheid integendeel. Het is de overtuiging dat we met hechtingstechnieken een goede relatie hebben
opgebouwd, zodat het kind ons vanzelf zal vertellen wanneer er iets belangrijks aan de hand
is - en niet dat we er door speurwerk achter moeten komen.

Bemiddelen tussen kinderen
We kunnen ze naar hun kamer sturen voor een time-out, waar ze ongetwijfeld de tijd zullen
gebruiken om wraak te nemen. We kunnen ze in aparte kamers zetten en heen en weer
pendelen om ze ervan te overtuigen eerlijk of redelijk te zijn. We kunnen ze privileges
ontnemen, zoals computertijd of bezoekjes aan vrienden. We kunnen ook beloningen geven
voor goed gedrag, dat is positieve discipline, tegenovergesteld aan de eerder genoemde
straffen en die effectiever is. U kunt het EMPOWERMENT SKILLS LEARNING PACKAGE
raadplegen om te zien hoe u positieve discipline kunt gebruiken en waarom het beter is dan
straffen.
Als ouders willen we alleen maar rust en stilte. We willen gewoon dat onze kinderen met
elkaar kunnen opschieten. Dus, hoe kunnen we hen helpen hun geschillen snel en effectief
op te lossen-voor hun bestwil en de onze?
Eerst is het belangrijk de verschillende fasen van bemiddeling te begrijpen, die in de volgende
tabel worden uitgelegd. Dit bemiddelingsmodel kan u helpen uw kinderen met succes door
conflictoplossing te loodsen.
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Source: Canva

Fases van bemiddeling13

Stel basisregels
Bemiddelaars moeten eerst basisregels (zie vorige pagina over grenzen)
en gedragsrichtlijnen opstellen die escalaties tot een minimum beperken
en de kans op escalatie en de vijandigheid/boosheid tussen de partijen die
bemiddeling nodig hebben, bijvoorbeeld twee broers en zussen,
verkleinen.

Ruimte voor verschillende perspectieven
Vervolgens worden de problemen vastgesteld en bespreken de partijen
hun eigen standpunten. Hierdoor kan de bemiddeling worden gericht op
het vinden van een oplossing die aan de zorgen van elke partij voldoet,
aangezien familieleden in discussies over het oplossen van
familieproblemen vaak tegenstrijdige opvattingen hebben over wat het
probleem is.

Bouwen aan empathie en begrip
Vervolgens bouwen bemiddelaars aan empathie en begrip tussen de
geschilpunten. Dit is een belangrijke stap omdat wederzijds begrip tijdens
conflicten zelden vanzelf ontstaat, en een gebrek aan begrip maakt het
moeilijk om conflicten op te lossen, waardoor meestal één partij
ontevreden of verbitterd achterblijft. Door te erkennen en te begrijpen
hoe het broertje of zusje zich tijdens het conflict voelde, kunnen beide
kinderen verder gaan op de weg naar een verzoenende oplossing. In de
bemiddeling vragen de ouders aan elk kind om te herhalen wat de ander
heeft gezegd, om zo begrip te kweken.

Voorstellen en kiezen van oplossingen
Tenslotte worden de disputanten aangemoedigd om mogelijke
oplossingen voor te stellen en er dan één te kiezen die voor beide partijen
aanvaardbaar en haalbaar is, zodat de aandacht op de toekomst en de
verwezenlijking van de doelstellingen van beide partijen wordt gericht.

13

https://www.waldenu.edu/online-masters-programs/ms-in-education/resource/msed-course-insight-parent-mediation-for-siblingconflict-resolution
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Het is bewezen dat het begeleiden van kinderen tijdens hun conflicten effectief is, mits het
op de juiste manier gebeurt. Het doel van het proces is niet om kinderen voor te schrijven
hoe zij hun probleem moeten oplossen, maar om hen te helpen zelf een oplossing te vinden.
U speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van de ontwikkeling van de sociale
vaardigheden van uw kind. Kinderen tussen 3 en 10 jaar hebben behoefte aan positieve
sociale interacties die geven en nemen. Ze hebben minilessen nodig over hoe ze positieve
interacties tussen zichzelf en anderen in hun sociale netwerken kunnen cultiveren. Denk
tijdens de ontwikkeling van de eerder genoemde fasen na over de voorbeeldfunctie die u als
ouder hebt en de houding die u op de ruziënde kinderen overbrengt.
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Belangrijke aandachtspunten bij de bemiddeling tussen kinderen
in geschillen 14
→ Fysiek contact: In sommige gevallen is het belangrijk om de
kinderen vast te houden. U kunt hun ruggen wrijven tijdens de
interactie, afhankelijk van de intensiteit van het conflict, de
situatie en de leeftijd van de kinderen. Probeer uw kinderen van
tevoren te vragen of ze dat prettig zouden vinden.
→ Zorg ervoor dat iedereen wordt gehoord: Vraag, "Wat is hier
gebeurd?" Zorg ervoor dat elk kind ononderbroken tijd krijgt om
zijn visie op de situatie uit te leggen, binnen de grenzen .
→ Het draait om de kinderen: Accepteer en versterk de oplossing
waarover de kinderen het eens zijn geworden. Het is misschien
niet logisch voor u, maar probeer u in de situatie van uw
kinderen te verplaatsen en u voor te stellen waarom hun
oplossing voor hen zou kunnen werken. Als er een bedreiging is
voor de gezondheid of het geestelijk welzijn van de kinderen,
moet hun oplossing natuurlijk niet door u als ouder worden
aanvaard..

→ Blijf rustig: Blijf te allen tijde kalm tijdens het proces. Gebruik
eenvoudige, concrete taal. Parafraseer taal die kwetsend is .

→ Stel open vragen: Eindig met een vraag met een open einde.
Voorbeeld: "Geen van jullie beiden krijgt wat je wilt. Wat kunnen
we doen om dit probleem op te lossen?" Geef de kinderen veel
tijd om hun gedachten te vormen en te spreken. Een vraag die
met ja of nee kan worden beantwoord, is geen vraag met een
open einde..

Extra bronnen:
→ Kinderen leren hoe ze met conflicten moeten omgaan:
https://childmind.org/article/teaching-kids-how-to-deal-with-conflict/
→ Conflictoplossing voor kinderen: https://www.counselorkeri.com/2019/03/04/teachkids-conflict-resolution/
14

https://extensionpublications.unl.edu/assets/pdf/g2014.pdf
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→ Eenvoudige bemiddelingsmethoden: https://www.mediate.com/articles/langM2.cfm
→ Waarom ouders moeten bemiddelen: https://www.eurekalert.org/newsreleases/519019
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The connectie tussen ouder en kind
Soms, raken ouders in een neerwaartse spiraal tijdens de dagelijkse gang van zaken, waar ze
soms niet uit kunnen komen. Deze neerwaartse spiraal heeft een negatief effect op het
zelfvertrouwen en probleemoplossingsgerichtheid en de opvoeding van de kinderen. De
omgeving wordt daardoor slechter en lijkt het er op dat dit zich elke dag herhaalt. Hier kan
de theorie van Alice van der Pas op worden toegepast.

Alice van der Pas
(1934 – 2017)
Dr. Alice van der Pas (1934-2017) werkte dertig jaar als Nederlandse
ouderbegeleider en gezinstherapeut in de AGGZ voor jeugdigen,
waarvan drie jaar in de Verenigde Staten. Vanaf 1992 was zij fulltime
auteur en redacteur.
In 2003 promoveerde zij op een studie van de wetenschappelijke
literatuur over opvoeding: Een ernstig geval van verwaarlozing: de
ouderlijke ervaring van de opvoeding van kinderen.Picture:
https://www.swpbook.com/auteur/4/alice-van-der-pas

Het zou voor ouders geweldig zijn om te weten wat de grondslagen van deze theorie zijn,
zodat het probleem bij de kern kan worden aangepakt. Laten we daarom de basisprincipes
van opvoeden uitleggen, volgens de zogenaamde "Ouderschapstheorie" van Alice van der
Pas, die gebruikt kan worden als een geweldige hoeksteen in bemiddelingsprocessen; Er is
ook een andere theorie die van pas kan komen, namelijk de "Goed Genoeg Theorie",
waarover u kunt lezen in het PROBLEEMOPLOSSINGSMOGELIJKHEDEN PAKKET.
Je comfortabel voelen in het ouderschap is belangrijk voor de gezonde en veilige groei van
kinderen en bij het bemiddelen in hun conflicten. Onder ouderschap verstaan wij:
→ Het welzijn van de ouders
Als ouders, weet je dat je verantwoordelijk bent en in de kern, wil je altijd het beste
voor je kinderen.
→ Het zelfvertrouwen van de ouders
Ouderschap kan je onzeker en kwetsbaar maken.
De ervaring van de ouders
Je hebt te maken met ouderschap, in goede en slechte tijden. Het is een baan voor
het leven.
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Source: Parents play game with kids from Unsplash

Dus... hoe voel je je comfortabel in het ouderschap?
Het eerste citaat dat opduikt is: “Een gelukkige ouder, is een gelukkig kind”! En daar is een
reden voor! Als u zich prettig en kalm voelt, kunt u bijna elke situatie aan, ook de conflicten
van uw kinderen. Probeer de perfecte omstandigheden te creëren waarin u gemakkelijk van
de ene naar de andere kant kunt overschakelen. Vraag je vrienden om hulp, stel je buren in
staat om je te steunen wanneer ze kunnen, zorg ervoor dat je werk-privé balans in orde is, los
persoonlijke problemen op en los ze op voordat je je tot je kinderen wendt. Het maakt dat u
gemakkelijker adem kunt halen en de tijd hebt om u open te stellen voor uw kinderen.
Probeer opnieuw contact met hen te maken en breng positieve invloeden in hun leven.
Luister naar hen, praat met hen en probeer erachter te komen wat het is dat ze echt willen.
Probeer ook je eigen gevoelens en humeur niet op je
kinderen te projecteren. Denk eraan, als je net een zeer
stressvolle dag op je werk achter de rug hebt en je moet je
kinderen van school of de crèche halen, boodschappen
doen, eten maken en tegelijkertijd van je kinderen
verwachten dat ze zich zonder weerstand gedragen en
gehoorzamen... dan verwacht je het onmogelijke. Je
kinderen hebben ook een lange dag gehad en zijn net als jij
moe als ze weer thuis zijn. Empathie is hier het
sleutelwoord. Probeer een stapje terug te doen, haal adem,
verplaats jezelf in de situatie van je kinderen en maak het
beste van je dag!

Source: Mother and daughter arguing
Karolina Grabowska - Pexels
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Praat met anderen! Begin gesprekken met vrienden die ook kinderen hebben. Vraag hoe
het met hen gaat en zoek uit waar jij doorheen gaat. Misschien ontdek je dat je het niet zo
slecht doet als je dacht en dat andere ouders het ook moeilijk hebben! Blijf met hen praten
en vraag hen om advies - je kunt veel van elkaar leren.

Source: Monkey Business Images. (n.d.). Mother Talking With Teenage Daughter on Sofa [digital image]. www.canva.com

Als je in die neerwaartse spiraal terechtkomt en je vindt geen uitweg... denk dan aan alle
positieve ervaringen in het verleden die te maken hadden met je opvoedingsmethoden. De
vele keren dat u genoot van de aanwezigheid van uw kinderen, dat u spelletjes speelde en
moest lachen om hun flauwe grapjes. Probeer deze positieve ervaringen op te pikken, bouw
hierop voort en vind je weg terug naar een positief ouderschap.
Meer over het bovenstaande kun je vinden in Empowerment vaardigheden leerbundel.

Extra bronnen:
→ Academisch onderzoek naar ouder-kind conflicten:
https://www.researchgate.net/publication/236833642_Resolution_of_parentchild_conflicts_in_the_adolescence
→ 9 manieren om te stoppen met ruzie maken met je kind:
https://www.empoweringparents.com/article/how-to-stop-arguing-with-your-child/
→ Stop met vechten met je kind: https://www.empoweringparents.com/article/howto-stop-fighting-with-your-child-do-you-feel-like-the-enemy/
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Bemiddeling bij conflicten tussen broers en zussen
Angela heeft twee kinderen, Bella, die vier jaar oud is en Fin, die twee is. Bella wil de
bouwblokken hebben waar Fin mee speelt om haar kleine dorp af te maken. Angela komt
tussenbeide en zegt tegen haar dochter dat ze met de blokken mag spelen, maar pas als Fin
er klaar mee is, maar Bella wordt razend. Als ze gekalmeerd is, biedt ze Fin een deal aan:
ruilen van speelgoed, wat Fin accepteert. Maar na 10 minuten wil Bella meer blokken en
biedt haar broertje weer een ruil aan, maar nu wil Fin zijn blokken niet ruilen. Bella barst in
tranen uit en roept dat Fin de gemeenste broer ooit is, waarna Fin ook moet huilen.

De hierboven beschreven situatie
wordt waarschijnlijk door heel wat
ouders herkend en het is vaak heel
verleidelijk om tegen Bella te
zeggen dat ze niet zo tegen haar
kleine broertje moet praten. Dit
zou echter hoogstwaarschijnlijk
haar wrok tegen Fin alleen maar
aanwakkeren en tot meer
conflicten leiden, of het nu nu is of
in de toekomst. Dit komt omdat de
meeste kinderen deze interventie
niet positief zullen interpreteren,
Bron: vitapix by Getty Images. (n.d.). Siblings fighting in the bedroom [digital image].
alsof je alleen maar om haar
Verkregen van Canva
broertje geeft. Er zijn andere
manieren om ervoor te zorgen dat uw kind de oplossing die u voorstelt aanvaardt. U zou uw
beide kinderen kunnen voorstellen om beurten te nemen en hun beurten te timen, zodat het
voor uw beide kinderen eerlijk is en voelt. Natuurlijk is een slim steekpenningetje of
dreigement, zodat je peuter deelt, ook een manier, maar wil je dat in de toekomst bij je
kinderen aanmoedigen? Een andere manier om bovenstaande kwestie op te lossen, is Bella
te vragen om te vergeven, te vergeten en sorry te zeggen, maar ook Fin te vragen om netjes
te delen met zijn zusje.
Dit zijn voorbeelden om het conflict op korte termijn op te lossen, maar op lange termijn zal
het complexer zijn om alle conflicten op te lossen met deze voorgestelde maatregelen.
Wat werkt op de lange termijn? Empathie is hier het sleutelwoord. In dit geval zou je
kunnen zeggen:
“Het lijkt erop dat je echt gefrustreerd
bent, je wilde die blokken echt, nietwaar?"
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Empathie helpt de kinderen om zich erkend te voelen. Dit laat zien dat je het probleem
begrepen hebt en dit zal je, in eerste instantie gefrustreerde kind, uitnodigen om meer te
delen. Het ontvangen van empathie zorgt ervoor dat de kinderen empathie willen geven.
Natuurlijk met een disclaimer, dat ze niet volledig overladen mogen zijn met hun frustratie
op dit moment. Dit zou een meer onmiddellijke actie vereisen. 15
Er zullen situaties zijn waarin empathie het conflict niet zal oplossen, dan kunnen de vijf
stappen van probleemoplossing uit het PROBLEEMOPLOSSINGSVAARDIGHEDEN
LEERBUNDEL, inclusief gespreksstarters, van pas komen. Als u nog steeds een beroep doet
op uw empathie, kunt u hier stap voor stap zien hoe een oplossing eruit kan zien:

Vijf stappen voor probleemoplossing
➔ Analyseer de situatie en definieer het probleem.
“Kan je mij vertellen waarom je ongelukkig bent?”
➔ Verhelder wat iedereen wil en denk na over oplossingen.
“Wat is je ideale oplossing?”
“Hoe kunnen we dit voor jullie beide oplossen?”
➔ Evalueer oplossingen en kies er één.
“Laten we kijken welke oplossingen zouden werken voor jullie beide en er
dan één uitkiezen.”
➔ Kies samen één oplossing en probeer die uit. Pas desnoods iets aan als
dat nodig is.
“Laten we samen proberen dit probleem op te lossen op deze manier.
Maak je geen zorgen, als het niet werkt, kunnen we altijd iets anders
proberen.”
➔ Beoordeel de oplossing. Geef feedback.
“Dit werkt toch?”
“Werkt deze oplossing voor jullie beide?”

15

Simperingham, G. (2021). The peaceful parenting approach to kid’s conflicts. Verkregen op 10 september 2021 van
https://www.peacefulparent.com/the-peaceful-parenting-approach-to-kids-conflicts/
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Bemiddelen bij conflicten tussen uw kinderen en hun leeftijdsgenoten
Een ander scenario waarin ouderlijke bemiddeling kan worden toegepast, is dat van Julie
(13) en Alice (14). Alice heeft haar boek aan Julie uitgeleend, dat beschadigd is als Julie het
aan Alice teruggeeft. Alice is op zijn zachtst gezegd niet geamuseerd en wil dat Julie een
nieuw boek voor haar koopt. Julie weigert een nieuw boek voor Alice te kopen, omdat het
beschadigde boek per ongeluk zo is geëindigd. Beide meisjes zijn boos op elkaar en maken de
hele tijd ruzie over de kwestie.
Wanneer uw kind ruzie heeft met
leeftijdsgenootjes, is dat natuurlijk
geen prettige situatie. Ook jij als
ouder kunt bemiddelen tijdens
dergelijke situaties met behulp van
de tips en adviezen die je hier hebt
gezien. Er zijn een paar acties die u
kunt ondernemen om dit te doen
door middel van een aantal
stappen:
1. Zorg er voordat zowel uw kind
Bron: Fernandez, O. (2020.). Teens fighting [digital image]. Verkregen
als diens vriend/vriendin rustig blijft. U kunt
van Unsplash
voorstellen om allebei diep in te ademen of tot
10 te tellen.
2. Focus er op dat zowel uw kind als diens leeftijdsgenoot hun eigen gevoelens kunnen
uiten, maar ook luisteren naar die van de ander. Het is vaak zo dat wanneer kinderen
moe of verdrietig zijn, het niet werkt om over het probleem te praten. Meestal is het
beter om te wachten tot de kinderen rustig zijn.
3. Stel aan beide kinderen voor om met oplossingen te komen die beide helpen.
Benadruk dat er geen domme of dwaze ideeën zijn om het conflict op te lossen.
4. Als niets anders werkt, kunt u uw kind altijd leren weg te lopen en zich tot u (of andere
vertrouwde volwassenen) te wenden als het voelt dat het probleem niet kan worden
opgelost.16
Als je kijkt vanuit het perspectief van de Ouderschapstheorie van Alice van der Pas, vergeet
hier dan niet om je eigen gevoelens van frustratie en slecht humeur niet te projecteren op je
kind als je die zelf ervaart. Als u het rolmodel bent voor uw kinderen en hun leeftijdgenoten,

16

Burnett, C. (2021). 8 Tips for Helping Your Child Resolve Conflict and Be A Good Friend. Verkregen op 8 november 2021 van
https://childhood101.com/8-tips-for-helping-your-child-resolve-conflict-and-be-a-good-friend/
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bouwt u voort op uw ouderlijke ervaring. Dit betekent dat u ook ervaring opdoet met de
conflicten die uw kinderen met hun vriendjes hebben..

Belangrijke tips voor ouders
OMGAAN MET KINDEREN DIE NON-STOP RUZIE MAKEN
 Denk na voordat u iets doet. Die kan worden toegepast in beide situaties als ruzie
maken met je kinderen of het stoppen van de ruzie tussen je kinderen. Stop met
handelen vanuit je eerste ingeving, denk na en doorbreek je 'normale' gewoontes.
 Reflecteer op uw eigen gedrag. U bent een rolmodel voor uw kinderen. Wees de
volwassene en laat zien hoe het werkt.
 Wees bewust van uw eigen valkuilen. Begin te evalueren waar het fout gaat en je
begint tegen je kinderen te schreeuwen. Is het de stress die je de hele dag van je werk
had? Ben je verdrietig vanwege andere familiezaken?
 Leer uw kinderen om te gaan met geschillen. Toon en vertel hen dat ze kalm moeten
blijven en moeten beginnen praten. Volg de stappen voor bemiddeling tussen uw
kinderen.
 Connectie is de sleutel! Zorg voor een positieve band met je kinderen. Het zal je dag
opvrolijken! Hoe? Lees de "Ouderschapstheorie" van Alice van der Pas.
 Toon empathie. Plaats jezelf in de schoenen van je kinderen. Hebben ze een zware
dag gehad? Hoe voelen ze zich? Zijn ze moe? Praat met ze!
 Zorg eerst voor jezelf. Het zal helpen om ook voor anderen te kunnen zorgen!
 Beslis niet voor je kinderen. Laat ze falen wanneer ze kunnen. Het zal hen doen
groeien!
 Voel je op je gemak in het ouderschap. Zorg voor uw eigen welzijn, probeer uw
opvoedingsstijl te weerspiegelen en bedenk hoe het leuk kan zijn. Praat over je
positieve ervaringen, dat zal je nieuwe, goede voornemens een boost geven.
 Praat met anderen! Zij worstelen waarschijnlijk ook met dezelfde problemen of
hebben ermee geworsteld.

Source: Dinner with friends, from www.canva.com
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ZELFEVALUATIE
Bij geschillen tussen kinderen kunnen ouders een veel invloedrijkere rol spelen:
bemiddelaar.
a)
b)

Waar
Niet waar

Bemiddeling kan worden gebruikt als een heilzaam opvoedingsinstrument met kinderen
zo jong als:
a)
b)
c)
d)

5 jaar
10 jaar
15 jaar
alle bovenstaande

Het vaststellen van verschillende regels is een van de fasen van de bemiddeling.
a)
b)

Waar
Niet waar

Wat is een van de regels voor het stellen van grenzen?
a)
b)
c)
d)

Luister zonder te onderbreken
Schrijf je grenzen op
Focus op een specifieke situatie wanneer je grenzen stelt
Vertel je grenzen tegen zoveel mogelijk mensen

Wat zijn Alice van der Pas haar drie elementen om jezelf comfortabel in ouderschap te
voelen?
a)
Het welzijn van de ouder, een goede financiele situatie van de ouder en ouderlijke
ervaring.
b)
Het welzijn van de ouder, het zelfvertrouwen en ouderlijke ervaring.
c)
Een goede relatie met de partner, het zelfvertrouwen van de ouder en ouderlijke
ervaring
d)
Het welzijn van de ouder, het zelfvertrouwen en een goede carriére
Wat werkt op de lange termijn als je kinderen een conflict hebben?
a)
Empathie
b)
Duidelijke regels en grenzen
c)
Elk kind om beurten laten doen wat het wil en de tijd erop laten zetten om het
eerlijk te laten verlopen
d)
Je kinderen zeggen dat ze niet gemeen tegen elkaar mogen doen
Wat is de eerste stap wanneer je bemiddelt in een conflict tussen je kind en diens
vriendjes?
a)

Vraag de vriendjes over hun thuissituatie
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b)
c)
d)

Zorg ervoor dat zowel jouw kind als diens vriendje rustig zijn
Neem ieder apart om te praten over hun perspectief
Stel voor dat beide kinderen met mogelijke oplossingen komen

Wat is een van de effectieve acties wanneer je te maken hebt met non-stop ruziemakende
kinderen?
a)
Breng je kinderen naar hun eigen kamer, wanneer het conflict te heftig wordt
b)
Bel een volwassene voor advies
c)
Maak duidelijk wat de consequenties zijn als de kinderen niet stoppen met
ruziemaken
d)
Maak een positieve connective met je kinderen
Het doel van het process is niet om de kinderen te vertellen hoe ze het probleem moeten
oplossen, maar om ze te helpen onderzoeken hoe ze dat zelf kunnen doen.
a)
b)

Waar
Niet waar

Wanneer je bemiddelt tussen twee ruziemakende kinderen, is het belangrijk om zelf rustig
te blijven.
a)
b)

Waar
Niet waar

Antwoorden staan in de bijlage
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PROBLEEM OPLOSSING & DOELEN
STELLEN
LEERBUNDEL 4

Leerinhoud
Introductie

•

Over probleem
oplossing & doelen
stellen
Concrete
toepassingen

•

Laatste tip voor
ouders
Zelfreflectie

•
•
•
•
•

Overzicht van de inhoud van de leerbundel, de doelgroep
en de leerresultaten
Het gezin als team: samen doelen stellen en problemen
aanpakken.
Doelen stellen: een sleutelvaardigheid voor gelukkige
gezinnen.
De strijd tussen ouders en kinderen: hoe navigeer je die?
Problemen oplossen: wat is het en hoe doe je het?
Afdrukbaar material om met uw kinderen en andere
familieleden te gebruiken als gespreksstof.
Quiz om de leerresultaten van het pakket te testen.
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INTRODUCTIE
Deze Leerbundel probleemoplossing en vaardigheden voor het stellen van doelen is
samengesteld voor ouders die hun kennis over het oplossen van problemen en het stellen van
doelen in situaties van het dagelijks leven willen ontwikkelen en verbeteren. Door middel van
dit pakket zullen ouders in staat zijn om de fasen en situaties van het oplossen van problemen
te identificeren en te herkennen, oplossingen toe te passen volgens deze aanpak en conflicten
in het dagelijks leven aan te pakken met behulp van een alternatieve en functionele
communicatiestructuur.
Als ouders is het beheren van problemen en het stellen van doelen voor problemen in het
dagelijks leven essentieel voor een goed en gezond gezinsleven en het beïnvloedt je kinderen
en je relatie met hen. Daarom helpt het positief en constructief omgaan met problemen u en
uw kinderen om zich op de best mogelijke manier te ontwikkelen. Bovendien zal het zichtbaar
maken van uw probleemoplossende strategieën en uw vaardigheden om doelen te stellen uw
kind helpen om te gaan met hun eigen problemen in het echte leven, omdat ze een positief
model hebben om te volgen en te kopiëren. Het kan hen belangrijke vaardigheden voor het
leven bijbrengen. Bovendien kan het u zelfvertrouwen geven om problemen aan te pakken in
plaats van ze uit de weg te gaan, terwijl u de leden van uw gezin kunt begeleiden in een juiste
vorm van communicatie..

Leerresultaten

Kennis
Na het doorlopen van deze leerbundel
zullen ouders in staat zijn om :
-

Beschrijf het concept van
Probleemoplossing en het
stellen van doelen;

-

De fasen van het oplossen van
problemen opnoemen;

-

Definieer de termen met
betrekking tot het onderwerp ;
Noem de verschillende soorten
van probleemoplossing.

-

Vaardigheden
Na deze leerbundel moet de
ouder in staat zijn om :
-

Identificeer een
probleem-situatie;

-

Oplossingen toepassen
volgens de
probleemoplossende
aanpak;

-

Een sterke
betrokkenheid creëren
met hun familieleden;

-

Herkennen en
voorkomen problemen;
Het gevoel hebben dat
ze als een team werken.

-
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OVER PROBLEEM OPLOSSING & DOELEN STELLEN
Het gezin als team: samen doelen stellen en problemen aanpakken.
Wetenschappelijke literatuur en onderzoek tonen aan dat alternatieve benaderingen
(gerichte oudertrainingsprogramma's om bijvoorbeeld probleemoplossende vaardigheden te
ontwikkelen) om het storende gedrag van kinderen of andere problemen waarmee zij te
maken kunnen krijgen, zoals pesten, conflicten met vrienden, enz. te beheersen, resulteren
in een betere samenwerking van de kant van de kinderen, zij zijn ontvankelijker. Doelen
stellen, probleemoplossingsstrategieën, duidelijke verwachtingen en grenzen stellen zijn
voorbeelden van enkele van de vaardigheden die in deze programma's worden aangeleerd
en die een gunstig effect kunnen hebben op de reacties van kinderen en op het hele gezin.17
Wat de specifieke kwestie van het oplossen van problemen betreft, zijn er reeds beproefde
voorbeelden van efficiënte opvoedingsmethoden. Sommige daarvan zijn gebaseerd op
emotieregulatie, andere leggen de nadruk op onderliggende cognitieve vaardigheden die
nodig zijn voor het oplossen van problemen, terwijl weer andere rekening houden met ouderen kindfactoren die kunnen leiden tot functionele of disfunctionele ouder-kindinteracties en
volgzaam of niet volgzaam gedrag bij kinderen. In deze leerbundel zullen we ons richten op
de interacties tussen ouders en kinderen. Daarom is het relevant om een goed overzicht te
hebben van de verschillende situaties die een ouder kan gebruiken om deze vaardigheden
toe te passen in verschillende situaties van het dagelijks leven.
Wat het stellen van doelen betreft,
hebben mensen die doelbenaderingen
Soms ontwikkelt het ouderschap zich niet op de manier die je
voor
ogen had, maar het kind zal altijd verbonden blijven met
nastreven, d.w.z. die een gewenst
zijn ouders. Dat betekent dat ouders hun weg moeten vinden
resultaat nastreven dat moet worden
in goed ouderschap, beslissingen moeten nemen en de
bereikt, meer kans om hun doelen te
kwetsbaarheid die daarbij hoort moeten accepteren.
bereiken
dan
mensen
die
- Adult educator (S4P focus group)
vermijdingsdoelen nastreven, d.w.z.
mensen die zich richten op ongewenste
uitkomsten die moeten worden voorkomen.18 Wat het ouderschap betreft, hebben studies
echter ook aangetoond dat het stellen van doelen niet altijd volstaat om het gewenste
resultaat te bereiken en dat dit soms moet worden versterkt en gecombineerd met
probleemoplossende vaardigheden om het best mogelijke resultaat en een goede relatie
tussen kind en ouder te garanderen. Vandaar dat in dit pakket zowel doelen stellen als
problemen oplossen worden behandeld!
Enkele studies van de afgelopen jaren hebben zich gericht op de vraag hoe gezinnen omgaan
met het stellen van grenzen (zie voor meer informatie het BEMIDDELINGSVAARDIGHEDEN
17

Oliver, P. H., Guerin, D. W., & Coffman, J. K. (2009). Big five parental personality traits, parenting behaviors, and adolescent behavior
problems: A mediation model. Personality and Individual Differences, 47(6), 631-636.
18 Van Aar, J., Leijten, P., Overbeek, G., Thomaes, S., & Rothman, A. J. (2021). Does Setting Goals Enhance Parenting Intervention Effects? A
Field Experiment. Behavior Therapy, 52(2), 418-429.
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LEERBUNDEL) en het bepalen van regels en probleem oplossende vaardigheden voor jonge
familieleden laten enkele verschillen zien tussen ouders die een gezaghebbende
opvoedingsstijl hebben versus autoritaire
Maar welk type ouder je ook bent, uit onderzoek blijkt dat ouders meer succes hebben bij het
oplossen van problemen en het stellen van doelen als ze zelf hun basisvaardigheden op dit
gebied hebben uitgebreid, bereid zijn te onderhandelen (over het gebruik van internet
bijvoorbeeld, kijk voor advies hierover eens naar het DIGITALE Vaardigheden LEERBUNDEL),
en zich bewust zijn van hoe genderstereotypen de opvoedingsaanpak kunnen beïnvloeden.
(Ouders hebben bijvoorbeeld de neiging hun zonen minder beperkingen op te leggen bij het
uitgaan 's avonds of verwachten van hun dochters dat zij meer gevoelens en emoties tonen
dan jongens).

Source: Photo by RODNAE Productions from Pexels

Zelfs als men zich van dit alles bewust is en getraind is in opvoedingsvaardigheden, garandeert
dat nog niet dat er geen fouten zullen worden gemaakt; we zijn allemaal mensen! Dit is wat
Winicott uitlegt in zijn "goed genoeg opvoeden"-theorie. Hij stelt dat het nutteloos en
onrealistisch is om perfectie van ouders te eisen, en definieert opvoeden eerder als een
proces dat adequaat tegemoetkomt aan de behoeften van het kind, volgens variabele
culturele normen en de vaardigheden van de ouder. Wat hij probeerde te zeggen is dat het
normaal is om fouten te maken, en dat die niet noodzakelijk tot onomkeerbare trauma's
leiden. Het is onmogelijk om de hele tijd toegankelijk, assertief en empathisch te zijn. In feite
is het prima om het grootste deel van de tijd "goed genoeg" te zijn. Deze bewustwording zal
de relatie tussen u en uw kinderen versterken!

Doelen stellen of alleen problemen oplossen is niet altijd genoeg om het gewenste
resultaat na te streven, vooral in de opvoeding. Daarom is een gemengde en
gecombineerde aanpak tussen probleemoplossende strategieën en het stellen van doelen
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altijd een goede praktijk om het beste resultaat en een goede ouder-kind interactie te

Woordenlijst:

Probleemoplossing is het definiëren van een probleem; het vaststellen van de oorzaken van het
probleem; het vaststellen van oplossingen, het stellen van prioriteiten, het selecteren van
alternatieven en het implementeren van een oplossing. Dit betekent dat het niet om één enkele
handeling gaat, maar om een stapsgewijze procedure die verschillende handelingen omvat.
Volgzaam: Bereid zijn om te doen wat je gevraagd of bevolen wordt te doen. Instemmen met een
reeks regels, normen, of vereisten. Niet-compliant is het tegenovergestelde.
Gezaghebbende opvoedingsstijl vs. autoritaire ouders: Deze twee opvoedingsstijlen in de
psychologie impliceren beide autoriteit. Autoritaire stijl impliceert een gebrek aan positieve
bekrachtiging en aanmoediging. Autoritaire opvoedingsstrategieën omvatten strenge regels en
hoge verwachtingen, terwijl een gezaghebbende opvoedingsstijl gevoeligheid, positieve
bekrachtiging en transparantie omvat. Het omvat het uitleggen van de redenering achter
beslissingen en regels. Het maakt gebruik van open communicatie en moedigt discussie aan.
Doelen stellen is het ontwikkelen van een actieplan om een persoon of een groep te motiveren en
naar een doel te leiden. Dit betekent dat je, om een doel te bereiken, een stap-voor-stap
procedure moet ontwerpen die leidt tot het gewenste resultaat
verzekeren..
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CONCRETE TOEPASSINGEN
Doelen stellen: Een sleutelvaardigheid voor gelukkige gezinnen
Weten hoe je doelen moet stellen is een belangrijke persoonlijke vaardigheid, maar kan ook
zeer waardevol zijn voor ouders. Om je gezin als een team te laten werken, is het goed om
doelen en doelstellingen te hebben die verschillende individuen kunnen motiveren en
betrekken. Hier leer je over de algemene theorie van doelen stellen, maar zie je ook aan de
hand van een concreet voorbeeld hoe het op het gezinsleven kan worden toegepast:

VIJF STAPPEN VAN DOELEN STELLEN

1

➔ De huidige situatie in kaart brengen en de

verwachtingen bepalen

2

➔

3

➔ Verwerk de doelen: de dingen die we goed moeten

Bepaal het doel dat u wenst te bereiken

doen om goed te presteren

4
5

➔ Vaststellen van bewijs en duurzaamheidscontrole

➔ Feedback, opsporen en verwijderen van blokkades

Casestudy: Wanneer kinderen thuis niet helpen
Het volgende verhaal is een eerste voorbeeld van een alledaagse levenssituatie waarmee elk
gezin te maken kan krijgen. U krijgt concrete acties om te ondernemen, voorbeelden van goed
gedrag om aan te nemen en voor de leeftijd geschikte gespreksstarters. Dit zal u helpen om
uw vaardigheden op het gebied van doelen stellen te verbeteren. Vergeet niet dat u en uw
kinderen probleemoplossers zijn en dat er verschillende manieren kunnen zijn om problemen
op te lossen. Houd hier rekening mee bij het lezen van de casestudy.
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Rossi familie verhaal
Sylvia en Francesca zijn gescheiden en hebben vier kinderen: drie jongens (Andrea van 5,
Antonio van 6, Albert van 11) en een meisje (Anna van 9). De kinderen wonen bij Sylvia in een
geschikt, maar vrij klein appartement in het centrum van een kleine stad. Francesca komt vaak
langs om de zorg en het gezinsleven mee te leiden (avondeten, lunch, kinderen naar school
brengen, enz.) maar het huishouden wordt volledig overgelaten aan Sylvia, die onderwijzeres
is en niet altijd thuis is. Het probleem is dat de kinderen niet deelnemen aan de huishoudelijke
taken, waardoor het onmogelijk is om het huis schoon en efficiënt te houden.

1

De huidige situatie in kaart brengen en de verwachtingen bepalen

De eerste stap naar succes is door er de beste omgeving voor te scheppen door juist te
denken. Alles in deze wereld wordt twee keer gecreëerd, eerst in de geest en dan door actie.
19

Verzamelen van de meningen van alle familieleden, proberen elke uitspraak te evalueren en
feedback te geven over wat er gemeld wordt.
Om te beginnen zou Sylvia alle kinderen (en eventueel ook Francesca) bij elkaar kunnen
brengen en een gesprek kunnen beginnen over huishoudelijke taken, en vragen wat zij
vinden van de huidige stand van zaken en wat hun ideale situatie zou zijn. Dit zou een goed
uitgangspunt kunnen zijn en inzicht kunnen geven in het perspectief van elk gezinslid: zij
zouden bijvoorbeeld het volgende kunnen zeggen:

“Dus, wat vind je van het huis en het schoonmaken in dit huis? Is er nog meer te
doen? Vind je dat de keuken in orde is?"
"Nou, nou... Ik vind dat het tijd wordt dat we het over ons mooie huis hebben, vind je
niet? Het moet goed behandeld worden omdat we hier wonen en omdat het fijn is
om thuis te komen in een schoon huis. Wat denk je??”

19

Schwartz, A. (2001). Goal Setting: Target Your Achievement. Waverly: Schwartz & Associates.
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2

Bepaal het doel dat u wenst te bereiken

Dit mag duidelijk klinken, maar door expliciet te bepalen welke doelen worden
nagestreefd (en welke niet) wordt een push-factor gecreëerd en wordt alle energie op de
gewenste resultaten gericht en niet op andere, niet gezamenlijk overeengekomen doelen.
Communiceer duidelijk met je gezin over wat je wilt en wees bereid om wat zij zeggen te
bekrachtigen. Nadat je hebt besloten wat haalbaar is, zorg je ervoor dat iedereen het ermee
eens is en dat je enthousiast bent over je doel. Deze verandering van mentaliteit helpt bij het
bereiken van de doelen die je stelt. Zorg er ook voor dat iedereen weet HOE de doelen
geïmplementeerd moeten worden:

“Ok, je hebt me verteld wat je wenst voor het huis. Welk doel gaan we afspreken?"
"Ik zie dat we veel mogelijkheden hebben om ons huishouden te verbeteren. Waar moeten
we ons eerst op richten?"

3

Verwerk de doelen: de dingen die we goed moeten doen om goed te
presteren

Wees bereid om hiervoor wat controle weg te geven. In feite is een van de belangrijkste
acties om te slagen in het stellen van doelen niet alleen beslissen, maar een gezamenlijk
besluit nemen en afspreken. Dit zorgt voor een goede motivatie en legt de basis voor het
bereiken van doelen. Een goede strategie is om uw doelen en de stappen om ze te bereiken
te documenteren.
Het proces van het vaststellen van je doel doet een aantal zeer positieve dingen voor je. Het
zorgt ervoor dat je je concentreert op wat je doel precies is, en niet slechts een algemeen
gevoel van wat het is, en het is een permanente registratie van je doel, zodat je consequent
dat ene doel nastreeft. Je hebt een toekomstig verslag waartegen je je vooruitgang kunt
afzetten. Het proces van het omzetten van je doel van gedachte naar woorden betrekt meer
van je hersenen en verduidelijkt de instructies die je geeft aan je onbewuste geest.

“Anna is altijd vroeg wakker. Misschien is zij de beste om 's morgens de tafel te dekken. Wat
denk jij?"
"We kunnen proberen een weekkalender te maken voor de huishoudelijke taken. Andrea, wil
jij voor ons een kalender tekenen waarop we schrijven wie welke activiteit doet?"
"Wat zijn de dingen die we moeten doen? Waar kunnen we die opschrijven om ze te
onthouden?"
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4

Vaststellen van bewijs en duurzaamheidscontrole

Zorg ervoor dat het bereiken van je doel in je leven past en dat de kosten voor het bereiken
van je doel niet te hoog zijn voor het voordeel dat je ermee bereikt. Zorg er bovendien voor
dat je markers hebt om op de een of andere manier te laten zien wanneer je doel is bereikt.
Dit is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat je doel wordt bereikt. Als verwachtingen en
realiteit niet op elkaar aansluiten, zal het onmogelijk zijn uw doelen te bereiken. Zoals: elke
dag zal het huis volledig worden gestofzuigd en alle oppervlakken gebleekt.
Het hele gezin beslist over de oplossing die het beste past bij ieders behoeften, ze kunnen
de voorgestelde oplossingen aanpassen en mixen om het te creëren.

“Nu we weten wat we moeten doen en hoe de taken verdeeld zijn, zou het niet geweldig zijn
om vast te stellen hoe we weten dat alles goed gaat?"
"Is iedereen tevreden met dit takenpakket? Lukt het je om op tijd wakker te worden om je
bed op te maken en op tijd op school te zijn?

5

Feedback, opsporen en verwijderen van blokkades

Na enige tijd is het belangrijk om alle positieve uitkomsten van het stellen van doelen te
versterken en uit te werken wat niet goed werkte. Geef niemand de schuld van het niet
bereiken van bepaalde doelen, maar probeer te redeneren en te brainstormen om te
begrijpen waarom iets niet lukte.
Een goede truc is ook om een
aanvoerder aan te stellen (zie
kenmerken van een goede aanvoerder
in het volgende hoofdstuk), om de
vorderingen te volgen en ze te
bewerken. Een krachtige aanvoerder
kan een team inspireren om ver boven
zijn gewicht uit te steken en kan u
belangrijke feedback geven over wat er
gaande is.
Natuurlijk zijn, zoals in de inleiding
gezegd, conflicten en problemen soms
Source : Photo by fauxels from Pexels
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onvermijdelijk, zelfs met de best mogelijke doelen en opvolgplannen. In het volgende
hoofdstuk leest u hoe u uw weg kunt vinden wanneer de relatie met uw kinderen gespannen
raakt en hoe u conflicten kunt oplossen wanneer ze zich voordoen.

Verder lezen :
→
→
→
→
→

Some hints for parent goal setting that makes Better Parents (reallifecounseling.us)
8 Effective Parenting Goals To Make Your Life Easier (messymotherhood.com)
How to Set (and Achieve!) Your Parenting Goals (imperfectfamilies.com)
The Importance of Setting Parenting Goals (vbpsychology.com)
Parenting Goals You Should Be Pursuing and How to Measure Them Well
(mamaduck.com)

De strijd tussen ouders en kinderen: Hoe kan je het navigeren?
Laten we proberen concreet te zijn: Lijkt het alsof er een oorlog woedt in uw gezin - met u/uw
partner/grootouder aan de ene kant, en uw kinderen aan de andere? Veel ouders hebben het
gevoel dat ze midden in een strijdgebied leven en dat ze elk Ouders voelen zich "geboyld"
moment op een landmijn kunnen stappen. Misschien heb je een door hun eigen kinderen.
tiener die geen respect toont en onbeschofte en beledigende
-Debbie Pincus
dingen zegt tegen familieleden. Misschien wil je tiener overal
het laatste woord over hebben en kleineert hij je familielid de hele tijd.
Hier zijn een paar tips voor u om een uitweg te vinden uit deze uitdaging en in de richting van
een probleemoplossende aanpak binnen uw eigen gezin:

1

2

Schijn een lichtje op jezelf, in plaats van op je kind Onthoud dat zelfs in tijden van
grote stress, hoe onaangenaam het gedrag van je kind ook is, je een kalme,
standvastige leider moet blijven. Concentreer je op je sterke kanten, niet op het
beschuldigen van je kind.
Geef uw kind de vrijheid om zijn eigen fouten te maken en ervan te leren
Zolang er geen risico's voor de gezondheid, de veiligheid of andere gevaren zijn,
moet u uw kind zijn eigen fouten laten maken en het vervolgens de natuurlijke en
logische gevolgen van zijn daden laten ondervinden. Door hen niet in de weg te
lopen, kunnen ze groeien.

77
Skills4Parents Guide- December 2021

3

Sta altijd aan de kant van je kind
Onthoud dat u in het team van uw kind zit, niet in dat van de tegenpartij. Word niet
hun tegenstander. Jij bent hun coach en grenssteller, niet iemand die de
volwassenen nodig heeft om een strijd te "winnen" om te bewijzen dat jij de baas
bent. Meestal bewijs je het tegendeel (dat je niet de baas bent).

Kenmerken van een sterke leider Sterke leiders richten zich op het behoud van hun eigen
integriteit. Ze zijn bereid verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen emotionele welzijn en
proberen andere mensen niet gelukkig te "maken" door hun karakter te veranderen. Een sterke
leider zijn is een kwaliteit die je kind zal helpen om door jou geleid te worden, in plaats van
tegen je te strijden.

Dus, wat zijn de belangrijke dingen die je moet onthouden als je een ruzie van je
partner/ouders/andere familieleden met je kinderen wilt bijleggen?
Uiteraard mogen beide ruziënde partijen hun eigen gevoelens en argumenten uiten. Maar
met ruziën bedoelen we het voortdurende proces van eindeloos ruziën met je kind, zonder
enig vooruitzicht op verbetering of leren. Deze ruzies worden een 'normale' manier van
communiceren als ze willen dat er iets in hun voordeel gebeurt. Hoe kunt u deze gewoonten
doorbreken, en thuis weer een vreedzame sfeer brengen?
De negen stappen die hieronder worden aangegeven, kunnen u helpen om dingen rond het
huis te veranderen. Dit zijn de stappen die u kunt doornemen met een andere volwassene
die ruzie maakt met uw kind(eren), om de conflicten nu en in de toekomst te beperken.
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Begrijp wat je triggert - Wat
je gemakkelijk op de
zenuwen werkt?

Begin met kleine stappen
- Alle grote dingen beginnen
met kleine stappen

Experimenteer met
verschillende manieren van
communicatie- dit kan grote
gevolgen hebben!

Begrijp welke patronen tot
een discussie leiden- Stop
waar het mis gaat

Toon hetzelfde gedrag wat
je ook van je kind wil zienyou are the role model for
your child!

Neem het niet persoonlijk
op- kinderen zijn niet altijd
tactvol en denken aan
winnen in plaats van
gevoelens

Plan om de patronen die tot
ruzies leiden te veranderenals je deze patronen begint
te erkennen, kun je die
veranderen

Laat uw kind weten dat u
veranderingen aanbrengtBereid ze voor op
verschillende reacties

Accepteer hulp van
buitenaf- het is goed om te
weten dat je niet alleen bent

Conflicten en problemen kunnen echter niet altijd worden vermeden en daarom is het
belangrijk om als ouders probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen.
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Problemen oplossen: wat is het en hoe doe je het?
Het is duidelijk dat niet iedereen hetzelfde is en dat ieder van ons zijn eigen manier heeft om
met situaties om te gaan. Elke situatie is dus niet alleen zwart of wit en elke persoon kan zich
meer tot de ene of de andere aanpak verhouden, afhankelijk van zijn eigen karakter of
situatie. Dus niet alleen jij hebt een neiging tot een specifieke probleemoplossingsstijl, maar
ook je kind. Er is een grote onderverdeling als we het hebben over probleemoplossende
persoonlijkheden of stijlen: interne en veroveraars aan de ene kant en externe en venters aan
de andere kant

Innerlijk/Overwinning

Extern/Probleemoplossend

Zij lossen problemen liever zelf op en
hebben de neiging om niet over hun
gevoelens te praten. Misschien merk je dat
hen iets dwars zit, maar willen ze er niet
over praten.

Zij geven er de voorkeur aan met iemand over
hun problemen te praten en hebben behoefte
aan steun. Vaak hebben zij behoefte aan een
reality-check. Zij zijn meestal prima in staat
het probleem op te lossen, maar vinden het
alleen nuttig om steun te krijgen.

Mogelijke strategieën als uw kind een
interne probleemoplosser is:

Mogelijke strategieën als uw kind een externe
probleemoplosser is:

✓ Laat ze gewoon weten dat je er
bent als ze erover willen praten.
✓ Bespreek hun gevoelens lang
genoeg om empathie te tonen en
ervoor te zorgen dat er geen sprake
is van ontkenning of vermijding.
✓ Als ze de neiging hebben te veel
na te denken, probeer dan
suggesties aan te reiken die ze zelf
kunnen gebruiken. Schrijf in een
dagboek of maak een lijst van
mogelijke oplossingen en de vooren nadelen van elke oplossing..

✓ Behandel hen zoals zij in staat zijn
om het probleem op te lossen en
vermijd het geven van advies.
✓ Probeer het probleem niet voor hen
op te lossen. Luister aandachtig en
vraag uitleg over de redenering van
de voorgestelde oplossingen.
✓ Als je als ouder een venter bent,
probeer dan aan de luisteraar te vragen
om de tijd te nemen om naar je
bezorgdheid te luisteren.

Ongeacht de stijl zijn de probleemoplossingsstrategieën dezelfde en het is nog steeds
een goed idee om elke stap van het probleemoplossingsproces te doorlopen, de stappen
zijn:
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VIJF STAPPEN VAN PROBLEMEN OPLOSSEN

1

➔ Analyseer de scène en definieer het probleem .

2

➔ Verduidelijk wat ieder wil en brainstorm voor
oplossingen .

3

➔ Evalueer de oplossingen en kies er een.

4

➔ Probeer de gekozen optie uit. Pas het enigszins aan indien
nodig.

5

➔ Herzie de oplossing. Geef feedback .

Case study: Wanneer kinderen niet bellen dat ze laat zijn
Het volgende verhaal is een alledaagse levenssituatie waarmee u en uw gezin te maken
kunnen krijgen. U zult ontdekken op welke signalen u moet letten om de situatie te
beoordelen en wat er voor kinderen in deze situatie op het spel staat. Bovendien krijgt u
concrete acties die u kunt ondernemen volgens de uitgelegde stappen, voorbeelden van te
volgen gedrag en aan de leeftijd aangepaste gespreksstarters. Dit zal u helpen om uw
vaardigheden op het gebied van probleemoplossing en het stellen van grenzen te verbeteren.
Vergeet niet dat u en uw kinderen probleemoplossers zijn en dat beiden verschillende
manieren kunnen hebben om problemen op te lossen. Houd hier rekening mee bij het lezen
van de casestudy en het verhaal van Sam en zijn zoon Dante, voor elke stap zullen we een
manier voorstellen voor Sam om met de situatie om te gaan en wat hij zou moeten vermijden.
Sam’s verhaal
Sam heeft een kind, Dante van 14. Hij is een tiener die niet met zijn ouders praat, nogal
introvert is en zich niet aan regels wil houden. De laatste tijd gaat hij uit met vrienden maar
komt laat thuis zonder zijn vader te waarschuwen, die bezorgd is omdat hij niet weet waar
zijn zoon heengaat en wanneer hij thuis zal komen.
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1

Analyseer de situatie en kijk naar wat het probleem is.

Vermijd: handelen voordat je het weet, zoals hem uitschelden, je stem verheffen, de situatie
negeren etc…
Mogelijke oplossingen: Sam observeert de routine en het gedrag van Dante voor en nadat
hij uitgaat. Sam probeert een duidelijk beeld van de situatie te krijgen, waarbij hij zich niet
alleen concentreert op hun bezorgdheid, maar ook op andere factoren waarbij de tiener
betrokken zou kunnen zijn. Voor een duidelijker begrip zou hij het volgende kunnen vragen:

"Ik zie dat je de laatste weken uitgaat. Kun je me er meer over vertellen?"
"Ik heb het gevoel dat er hier iets met ons aan de hand is. Kun je me vertellen wat je denkt?"

Dante reageert zoals gewoonlijk en ontwijkt de vragen, legt niet uit waarom hij altijd te laat
is en zegt niet waar hij heen gaat. Maar zegt ook dat hij het gevoel had dat er de laatste tijd
iets vreemds was tussen hem en zijn vader en dat hij graag met vrienden uitgaat.

2

Verduidelijk wat ieder wil en brainstorm voor oplossingen

Vermijden: oplossingen voorstellen, het probleem alleen oplossen, de kinderen uitsluiten bij
het oplossen van het probleem.
Mogelijke oplossingen: Sam verandert de setting van de situatie, vraagt Dante misschien
om op het bed te gaan zitten of verandert van kamer en gaat op de bank zitten. Sam moet
proberen een neutrale en positieve omgeving te creëren en moet uitkijken naar eventuele
signalen van vijandigheid en proberen een escalatie van slechte gevoelens te voorkomen.
Dan zou Sam kunnen het kunnen antwoorden:

“Oké, ik begrijp het. Ik zou graag met u willen bespreken hoe we deze situatie het
beste kunnen aanpakken."
"Het zou geweldig zijn als we samen konden bepalen hoe we de situatie kunnen
beheren, want ik moet weten waar je bent en wanneer je terugkomt. Laten we proberen
samen een oplossing te vinden. Wat zouden we kunnen doen?"

Dante probeert de mogelijke oplossingen op te sommen die hij op de situatie zou willen
toepassen, bijvoorbeeld het sturen van boodschappen omdat hij oud genoeg is en de hele
nacht kan wegblijven, een avondklok die de wensen van de ouder respecteert en ook zijn
behoefte om weg te blijven. Dit is echter geen universele techniek en alle kinderen zijn
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verschillend. Als uw kind niet meewerkt, bekijk dan de technieken en tips uit de andere
leerbundels en probeer enkele communicatie- of bemiddelingsstrategieën uit de andere
leerbundels toe te passen die helpen om een gesprek te starten.

3

Evalueer mogelijke olplossingen en kies er een

Vermijden: van bij het begin bepaalde oplossingen uitsluiten op basis van een prioriteit of
de oplossingen te beoordelen.
Mogelijke oplossingen: Sam helpt de gegeven opties samen te vatten door de voorstellen
te herformuleren, en moedigt andere voorstellen van Dante aan. Sam zou het volgende
kunnen zeggen:

” Je hebt genoeg suggesties gedaan. Vertel me wat voor jou het beste werkt en ik zal
mijn suggesties ook delen."
"Herinner je je onze familieregels? Is er een andere manier waarop we dit probleem
kunnen oplossen?"

Dante en Sam evalueren samen alle opties. Misschien stelt hij een optie voor waar de
ouders nog niet aan gedacht hebben. Ze kunnen een ‘voors en tegens’ lijst maken, of een
prioriteitenlijst opstellen, waarbij de meest favoriete bovenaan komt te staan en de minder
favoriete onderaan.

4

Probeer de gekozen opties uit. Pas ze desnoods aan.

Vermijden: andere oplossingen toevoegen, oplossingen alleen of zonder discussie
verwerpen.
Mogelijke oplossingen: Sam kan beslissingen ondersteunen en bijhouden welke
oplossingen uitgesloten of goedgekeurd zijn. Hij zou het volgende kunnen zeggen:

“Goed, laten we een van je voorstellen proberen." "Wat zullen we dan doen?"
"OK, ik zie dat je deze optie wel/niet ziet zitten. Laten we een van de andere
proberen”

Dante en Sam kiezen de oplossing die het best aan elkaars behoeften beantwoordt. Zij kunnen
ook de voorgestelde oplossing aanpassen, indien nodig, d.w.z. Dante stelt voor een bericht te
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zenden wanneer hij terugkomt en Sam past de oplossing aan om op een bepaald tijdstip een
bericht te zenden.

5

Herzie de oplossing en geef feedback

Vermijden: Het negeren van de follow-up, aangezien de situaties voortdurend veranderen.
Door tijd uit te rekken voor feedback zorgt u ervoor dat u de meest geschikte oplossing
voor uw gezin heeft.
Mogelijke oplossingen: Na een tijdje kan Sam terugkomen bij Dante en beoordelen of de
situatie is veranderd en of het probleem is opgelost. Hij gaat na of het kind tevreden is met
de gekozen oplossing. Sam zou kunnen zeggen:

”I am very happy that we could find a solution, what do you think?”
“I’m not sure that what we decided is really working smoothly. Could we rediscuss it?

Met meer bewuste inspanningen kan
iedereen de probleemoplossende aanpak
in de praktijk brengen. Vraag jezelf eens
af: Hoe zijn we tot deze beslissing
gekomen? Wat voor sort
probleemoplosser ben ik en wat voor sort
is mijn kind? Powitieve
probleemoplossing kan gelukkigere,
gezondere en sterkere familierelaties
creëren. Deze aanpak is effectief voor
ouders om in gesprek te gaan met de
kinderen om hun gevoelens te begrijpen,
uit te zoeken wat er aan de hand is en
relevante vragen te stellen om
probleemoplossende processen makkelijk
te maken. Dit is een belangrijke
vaardigheid voor hun levenslange
ontwikkeling zowel binnen als buiten het
gezin.
Bovendien is de probleemoplossende aanpak niet alleen geschikt voor ouder-kind relaties.
Soms kunnen u en uw partner het oneens zijn over beopaalde onderwerpen, bijvoorbeeld
over de manier waarop u uw kind moet iopvoeden. Het is
Source: Photo Vlada Karpovich from Pexels
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belangrijk om je kind te laten zien dat jullie een team zijn. Gebruik daarom uw vaardigheden
op het gebied van communicatie en probleemoplossing om de strategie te bepalen die het
beste bij uw standpunten past, zodat u op dezelfde lijn zit als het gaat om het oplossen van
problemen met uw kind. Teamwork maakt het ouderschap gemakkelijker en voorkomt
misleidende boodschappen aan uw kind.
Dus nu, zelfs als je niet alles weet, heb je iets gedaan wat de moeite waard is: je hebt je kennis
uitgebreid.
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Verder lezen :
→ Problem-solving for better parenting | Raising Children Network
→ Als u uw kennis van het oplossen van problemen wilt verdiepen:
Problem Solving In Parenting – article for parenting (wordpress.com)
Als je je opvoedingsstrategieën wilt verbeteren: How Do You Teach Children To
Responsibly Solve Their Own Problems?
→ Als u uw probleemoplossende strategieën wilt verbeteren:
10 simple Ways To Improve Your Problem Solving Skills | CMOE
Als u wat strategieën wilt om het gedrag van uw kind te kopiërenThe Obnoxious
Child: When an Audience Makes Behaviour Worse
→ Als u uw kennis wilt verdiepen van de negen stappen van het oplossen van een
gevecht How to Stop Arguing With Your Child: 9 Steps to Take Today

→

Oefen het oplossen van problemen en het stellen van doelen door

middel van activiteiten!

→ Rollenspel: een spel dat bestaat uit het experimenteren met of het ervaren van een
situatie of standpunt door het spelen van een rol, het verbeteren van het
zelfvertrouwen en het experimenteren met scenario's.
→ Escape rooms: verbetering van logica, intuïtie, samenwerking en communicatie.
→ Dansen: het heeft een positieve invloed op neurale verwerking en neurale paden.
→ Puzzles, denk spelletjes en andere brein activerende spellen: verbeteren van logica.
→ Het Ideeënboek: verbeteren van creativiteit en brainstormen.

Bekijk ook dit voorbeeld: Why the Most Successful People Keep an Idea
Journal

Mindmaps gebruiken om het probleem beter te visualiseren
Bekijk dit voorbeeld voor inspiratie: MindMup
Elke vorm van
communicatie/besluitvorming/aanpassingsvermogen/samenwerkingsspelletjes
Bekijk het voorbeeld van het onbewoonde eiland. Deze oefening daagt je uit om
prioriteiten te stellen. Je bent gestrand op een eiland en moet beslissen in welke
volgorde je de overlevingsstappen uitvoert. Het kan zelfs in een rollenspel worden
omgezet ☺
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Onbewoond Eiland Survival Spel
Alle groepsleden moeten het eens zijn over de volgorde van de stappen om te
kunnen overleven. U moet de redenering voor de volgorde van elke stap uitleggen en
de acties rangschikken
Acties: Rusten
- Voedsel zoeken
- Water vinden
- Schuilplaats maken
- Verken het eiland
- Probeer een signaal voor hulp te geven
- Maak wapens voor zelfverdediging
- Bouw een vlot om van het eiland te ontsnappen
- Begin een vuur
- Kies een groepsleider
- Zoek naar andere overlevenden
- Zoek een kat

Source: Photo Fabian Wiktor from Pexels

→
→
→
→
→

Vraag jezelf na dit spel af:
Hoe zijn we tot deze beslissing gekomen?
Wat voor probleemoplossing hebben we gebruikt?
Was de beslissing unaniem?
Wat zijn onze prioriteiten?
Kunnen we een gemeenschappelijke basis vinden?
Er zijn hier geen foute of goede antwoorden, maar dit spel kan helpen om de
besluitvorming en het stellen van doelen als groep te versterken!
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ZELFREFLECTIE
Goed ouderschap is:
a)
b)
c)
d)

Perfectie vanuit de ouders voor hun kinderen
Kinderen die elke situatie aankunnen
Een manier van leven waarin kinderen de regels moeten respecteren
Ervan bewust zijn dat fouten gebeuren en dat doen wat we kunnen genoeg is

Wat kan de opvoedingsaanpak beïnvloeden:
a)
b)
c)
d)

Gender stereotypes
Dieren in huis
Levensverzekering
Aantal elektronische apparaten in huis

Als we het hebben over doelen stellen, is het dan zo dat “feedback” een cruciale stap is
voor een succesvolle aanpak?
a) Ja
b) Nee
Een gezaghebbende opvoedingsstijl betekent:
a)
b)
c)
d)

Geef strenge regels
Cadeautjes kopen
Transparent en open zijn
Hoge verwachtingen

Zal een externe probleemoplosser:
a)
b)
c)
d)

Zijn/haar gevoel bespreken
Aandachtig luisteren en uitleg vragen
Suggesties proberen aan te reiken die zij als oplossingen kunnen gebruiken
Al het bovenstaande

De vijf stappen van een probleem oplossen zijn:
a)
b)
c)
d)

Analyseren, verduidelijken, evalueren, uitproberen, herzien
Verduidelijken, evalueren, analyseren, herzien, uitproberen
Analyseren, evalueren, opties afwijzen, oefenen, veranderen
Geen van bovenstaande

Antwoorden zijn te vinden in de bijlage
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DIGITALE VAARDIGHEDEN
LEERBUNDEL 5

Lesinhoud
Introductie

•

Situatie
Concrete toevoegingen

•
•
•
•
•

Zelfreflectie

•
•

Overzicht van het lespakket, doelgroep en
leerresultaten.
Artikel: opvoeden in het digitale tijdperk.
Te lang achter een scherm zitten: gevolgen en wat
er gedaan kan worden om ze te beheersen en te
verminderen.
De voordelen van technologie in het leven van
families en kinderen.
Toegankelijkheid en digitale technologie.
Manieren waarop het gebruik van
kwaliteitsschermen positief is voor kinderen.
Het belang van online veiligheid.
Quiz om de leerresultaten te testen.
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INTRODUCTIE
Het lespakket Digitale vaardigheden is bedoeld voor ouders die hun kennis willen verrijken
over Digitaal ouderschap, Overmatige blootstelling aan schermtijd, toegankelijke
technologieën en cyberveiligheid. Met dit packet kunnen ouders de signalen van overmatig
schermgebruik herkennen en tips krijgen over hoe ze het effect ervan kunnen beperken,
terwijl ze ook leren om het volledige potentieel van digitale technologieën voor hun gezin te
benutten. Bovendien leren ze hoe ze cyberaanvallen voor het hele gezin kunnen herkennen
en voorkomen.
Leerresultaten

Kennis
Na het doorlopen van het
lespakket, zullen ouders in staat
zijn om:

Vaardigheden
Na deze leerbundel moet de
ouder in staat zijn om:

- Het concept van digitaal
ouderschap te beschrijven;

- Te identificeren of hun kind
wordt blootgesteld aan overmatig
schermgebruik;

- De tekenen en gevolgen van
overmatig gebruik van schermtijd
opnoemen;

- Oplossingen toe te passen om
de schermtijd van hun kind te
beheren;

- De voordelen die technologie
voor gezinnen kan hebben te
beschrijven;

- Technologie te gebruiken om de
ontwikkeling van hun kind te
verbeteren;

- Zich bewust te worden van de
manieren waarop
ondersteunende technologie het
leven van kinderen met een
handicap of leermoeilijkheden
kan verbeteren;

- Cyberveiligheidsaanvallen te
herkennen en te voorkomen.

- De termen cyberveiligheid,
malware en phishing definiëren
en de verschillende soorten
malware opnoemen.
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SITUATIE
Ouderschap in het Digitale Tijdperk
Stom even en kijk weg van dit scherm. Kijk eens naar de mensen om je heen. Of je nu in een
restaurant zit, in een bus, thuis of in een park. De kans is groot dat de meeste mensen die je
kunt zien naar een scherm op een of ander apparaat aan het staren zijn.
Tijdens de snelle ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie neemt het
aantal gebruikers van internet en digitale apparaten met de minuut toe. Volgens het Digital
2020 April Global Statshot Report, is het aantal internetgebruikers wereldwijd tussen april
2019 en april 2020 met 301 miljoen toegenomen en het aantal gebruikers van sociale media
met 304 miljoen. Dit betekent dat er in april
2020
wereldwijd
4,57
miljard
internetgebruikers en 3,81 miljard sociale
Soms zitten mijn kinderen liever op hun
telefoon, in plaats van dat ze met mij
mediagebruikers waren. Sinds het begin van de
willen praten.
pandemie (COVID-19) zijn de aantallen
gestegen en ook in de toekomst zullen die
- Ouder (S4P focus groep)
blijven stijgen. Het gevolg is dat de leeftijd
waarop onze kinderen met het internet en digitale apparaten in aanraking komen, steeds
lager wordt.
Kinderen die in de 21 eeuw worden geboren, worden beschouwd als “digital natives”; zij
kunnen zich kort na hun geboorte aanpassen aan de digitale wereld en opgroeien als zij het
internet en digitale apparaten als vitale elementen van hun leven beschouwen. Het gebruik
van Informatie and Communicatie Technologis (ICT) kan veel voordelen opleveren voor de
ontwikkeling van een kind, maar ouders moeten zich wel bewust zijn van de verschillende
fysiologische en psychologische risico’s
die gepaard gaan met een buitensporige
en ongecontroleerde blootstelling aan
In de Verenigde Staten worden kinderen vanaf
technologie.
Overmatige
en
een maand of vier ondergedompeld in
voortdurende
blootstelling
aan
technologie, en om diverse redenen zijn jonge
kinderen bijzonder kwetsbaar voor de
technologie vanaf jonge leeftijd kan
verlokkingen en verslavende eigenschappen van
leiden tot gezondheidsproblemen zoals
apparaten met aanraakschermen.
gezichts- en houdingsproblemen, maar
ook
tot
mentale/gedragsmatige
-Dimitri Christakis, directeur van het Centrum
voor gezondheid, gedrag en ontwikkeling van
problemen
zoals
kinderen, Seattle Children’s Research Institute
beeldschermafhankelijkheid, depressie
en isolement. De noodzaak om kindeen tegen dergelijke risico’s te beschermen heeft geleid
tot de ontwikkeling van het concept van Digitaal Ouderschap.
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Wat is digitaal ouderschap nu eigenlijk?
Digitaal ouderschap vereist dat ouders
Als ouders kunnen wij niet controleren waar
vaardig gebruik kunnen maken van
onze kiunderen naar kijken, met wie zij via
sociale media communiceren of wat zij op het
informatietechnologieën en het internet,
internet lezen.
zich bewustzijn van de risico’s en
uitdagingen van ICT en een veilige en
- Ouder (S4P focus groep)
gezonde cyberomgeving voor hun kinderen
creëren door voortdurend met hen in contact te blijven. Het is van cruciaal belang dat ouders
zich ervan bewust zijn dat hun kinderen waarschijnlijk zullen reproduceren wat zij doen op
het gebied van ICT-gebruik en -gewoonten, aangezien kinderen de neiging hebben hen te
imiteren, vooral tijdens hun vroege ontwikkelingsjaren. Zoals vermeld in het UNICEF-rapport
The State of the World Children: Children in a Digital World (2017), moeten ouders van de 21
eeuw zelf verantwoordelijke en respectvolle ICT-gebruikers zijn en zich meer bewust van
risico’s in ICT-gebruik zijn dan hun kinderen, maar ook op de hoogte blijven van nieuwe
instrumenten en trends om de ontwikkeling van een digitale kloof tussen ouder en kind te
voorkomen.

Source: Photo by Ketut Subiyanto from Pexels

Het is belangrijk voor ogen te houden dat tijdens de covid-19 pandemie meer dan 1,5 miljard
kinderen veel meer gebruik moesten maken van het internet en hun digitale apparaten omdat
digitaal onderwijs de nieuwe realiteit werd en buitenactiviteiten zeer beperkt waren.
Hierdoor liepen kinderen een groter risico op schermafhankelijkheid, online uitbuiten and
cyberpesten. Dit alles in overweging nemend, is het glashelder dat het verbeteren van de
digitale vaardigheden van ouders essentieel is geworden end at digitaal opvoeden moet
worden beschouwd als een levenslange inspanning.

Ouders zijn zich ervan bewust dat technologie gevaarlijk
kan zijn, maar zij weten niet wat de gevaren zijn
Volwassenen docent - (S4P focus groep)
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Verder lezen:
→ Online gameverslaving bij kinderen en adolescenten: Een overzicht van empirisch
onderzoek:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26166826/
→ Digitaal ouderschap: Het opvoeden en beschermen van kinderen in de mediawereld:
https://www.intechopen.com/books/parenting-studies-by-an-ecocultural-and-transactionalperspective/digital-parenting-raising-and-protecting-children-in-media-world

Woordenlijst:
Informatie en Communicatie Technologie(ICT): heeft betrekking op alle
communicatietechnologieën, met inbegrip van internet, draadloze netwerken, mobiele
telefoons, computers, software, middleware, videoconferenties, sociale netwerken en
andere mediatoepassingen en -diensten die gebruikers in staat stellen om informatie in
digitale vorm te raadplegen, op te vragen, op te slaan, door te geven en te manipuleren. .
Digital natives: Een “digital native” is iemand die geboren is na de wijdverspreide
invoering van digitale technologie. Aangenomen wordt dat digital natives door hun
blootstelling aan technologie in de vroege jaren een grotere vertrouwdheid met en een
beter begrip van technologie hebben dan mensen die zijn geboren voordat deze
technologie wijdverspreid was.
Digitaal ouderschap: Digitaal ouderschap beschrijft de inspanningen en praktijken van
ouders om de activiteiten van kinderen in digitale omgevingen te begrijpen, te
ondersteunen en te reguleren.
Digitale kloof: De digitale kloof verwijst naar de kloof tussen bevolkingsgroepen en regio’s
die toegang hebben tot moderne informatie- en communicatietechnologie en welke dat
niet hebben.
Online uitbuiting: Online-uitbuiting is wanneer iemand online zijn macht gebruikt om een
kind seksuele of criminele dingen te laten doen, online of offline.
Cyberpesten: Het online lastigvallen van iemand door het versturen of plaatsen van
gemene berichten, meestal anoniem.
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CONCRETE TOEVOEGINGEN
Overmatig gebruik van schermtijd: Effecten en wat kan worden
gedaan om ze te beheersen en te verminderen
Nikita’s verhaal:
Nikita is een digitale marketeer en werkt sinds het begin van de Covid-19 pandemie vanuit
huis. Omdat ze zo lang voor een scherm zit, heeft ze slaapproblemen en steeds terugkerende
hoofdpijn. Ze is een alleenstaande moeder van een 9-jarige jongen en een 14-jarige tiener. Ze
merkt dat ze constant toezicht houdt op de schermtijd van haar kinderen: “leg je telefoon
neer”, “Zet je laptop uit”, “Genoeg videogames voor vandaag”. Haar kinderen proberen zich
altijd te verantwoorden: “Ik maak mijn huiswerk online”, “Ik praat met mijn vrienden”, “Zo
ontspan ik me graag na school”, “Je overdrijft”. Het is niet zo gemakkelijk voor haar kinderen
om naar haar te luisteren, aangezien zij ook veel tijd op haar telefoon doorbrengt met haar
werk of met het organiseren van familieactiviteiten, maar ook om zich te ontspannen en
contact te maken met vrienden. De laatste tijd heeft ze gemerkt dat haar tienerdochter zich
isoleert door urenlang op haar kamer met haar laptop bezig te zijn. De leraar van haar zoon
heeft haar vertelt dat hij geen interesse heeft in het ontwikkelen van relaties met
leeftijdsgenoten. Het gezin is uitgeput van het voortdurend onderhandelen over schermtijd.
Nikita wil gewoon haar best doen om haar kinderen op te voeden en wil dat ze een evenwichtig
beeldschermgebruik hebben.

Er is geen twijfel dat velen van ons zich kunnen identificeren met Nikita’s verhaal. We
kennen allemaal het gevoel dat we naar het scherm staren en niet meer kunnen
stoppen. Onze digitale schermapparaten worden letterlijk een verlengstuk van ons
lichaam omdat ze dicteren hoe we zaken doen, hoe we met elkaar omgaan en hoe we
elk aspect van ons leven online regelen.
Schermtijd is een term die wordt gebruikt voor de tijd die wordt doorgebracht en de
activiteiten die worden verricht voor een scherm, zoals tv-kijken, werken op een

Source: Photo by Amina Filkins from Pexels
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computer, videospelletjes spelen, video’s bekijken op een tablet, surfen op sociale
media op je smartphone of chatten en online spelletjes spelen.20

Ouders maken zich zorgen over de hoeveelheid tijd die hun kinderen op het internet
en voor een scherm doorbrengen, vooral omdat ze net als Nikita grote moeite hebben
hen daarvan weg te houden. Ze maken zich terecht zorgen omdat uit onderzoek is
gebleken dat kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar in de VS gemiddeld 4-6 uur per dag
voor een scherm doorbrengen, terwijl tieners een alarmerende 9 uur per dag
doorbrengen. Veel van deze kinderen en vooral tieners, ondervinden problemen om
zichzelf ervan te weerhouden hun apparaten te gebruiken, zelfs voor korte perioden.
Dit afhankelijke gedrag kan worden omschreven als Schermtijd Verslaving.
Terugkomend op Nikita’s situatie kunnen we zien dat technologie en vooral
overmatige schermtijd een negatieve invloed kunnen hebben op zowel volwassenen
als kinderen. Kijk eens naar de volgende signalen die u kunnen helpen vaststellen of
uw kind overmatig achter een scherm zit:

20

Screen time and children. (2021). U.S. National Library of Medicine. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000355.htm
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Hoe kan ik zien of mijn kind overmatig gebruik maakt van schermtijd?

Gedragspatronen21
→ Onmogelijk om schermtijd te beperken.
→ Verlies van interesse in de wereld buiten het
scherm. Het enige wat uw kind motiveert is
tijd doorbrengen op een laptop of een tablet.
→ Toenemend isolement als gevolg van tijd
doorbrengen op het internet en digitale
apparaten.
→ Buitensporige gedragsveranderingen zoals
prikkelbaarheid en agitatie, vooral tijdens
“schermvrije” perioden.
→ Schermapparatuur gebruiken als
stemmingsverkeer. Als uw kind van streek is
en een tv-programma, een online spel of een
ander digitaal iets nodig heeft om zich beter
te voelen of een ontsnapping te bieden.

Psychische
tekenen22
→ Hoofdpijn
→ Rugklachten
→ Veranderingen in gewicht
(aankomen of afvallen)
→ Wazig zicht

→ Slaap problemen
→ Carpal Tunnel Syndroom

→ Euforisch voelen bij het gebruik van een
digitaal apparaat of het internet.
→ Liegen over schermgebruik. Bijvoorbeeld ‘s
avonds stiekem een tablet in bed stoppen of
liegen over hoe lang ze al een videospelletje
spelen.
→ Niet mogelijk om roosters en planningen te
volgen
→ Achteruitgang qua schoolresultaten door te
veel schermgebruik.

Source: Pixabay

→ Onderontwikkelde interpersoonlijke
vaardigheden. Wanneer een kind moeite
heeft met of niet geïnteresseerd is in het
socialiseren met leeftijdsgenoten en
familileden..

21

Computer/Internet Addiction Symptoms, Causes and Effects. (2021). PsychGuides.Com. https://www.psychguides.com/behavioraldisorders/computer-internet-addiction/
22 Idem
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Langetermijneffecten van buitensporig schermtjd op het leven
van kinderen.
→ Obesitas25: Te veel tijd doorbrengen met videospelletjes of tv-kijken
kan een risicofactor voor obesitas zijn. Ook de gezondheid van het
hhart wordt beïnvloed en kan leiden tot een hoger risico op diabetes,
verhoogde bloeddruk of cholesterol.
✓ Tip: Om dit risico zo klein mogelijk te houden, kunt u proberen uw
kinderen gezonde tussendoortjes te geven in plaats van snoep of
junkfood, terwijl ze schermen gebruiken.
→ Verlies van cognitief vermogen23: Te veel schermtijd kan de grijze
massa in de hersenen van kinderen doen krimpen. Dit leidt tot een
slechtere concentratie een zwakker geheugen, een tragere
informatieverwerking en een zwakkere impulscontrole.
→ Verminderde sociale vaardigheden25: Het gebruik van digitale
apparaten houdt geen interacties in het echte leven in. Overmatig
schermgebruik kan leiden tot asocial gedrag en gevoelens van
teruggetrokkenheid. Uiteindelijk zal dit het voor kinderen moeilijk
maken om in de toekomst persoonlijke relaties aan te gaan.
→ Depressie en angst:24 Al die tijd die voor schermen wordt
doorgebracht, kan een negatieve invloed hebben op het mentale en
emotionele welzijn van kinderen. Naarmate kinderen meer tijd online
doorbrengen, neemt ook het risico toe dat zij slachtoffer worden van
cyberpesten. Er is ook een groter risico dat ze problemen met hun
zelfbeeld en onzekerheden ontwikkelen omdat sociale media hen
onrealistische normen voorhouden en hen het gevoel geven dat zij niet
genoeg zijn.
→ Verzwakt emotioneel oordeel25: Te veel schermtijd heeft ook
gevolgen voor het vermogen van kinderen om emoties te registreren
en te verwerken. Blootstelling aan gewelddadige media-inhoud kan
agressieniveaus verhogen, vooral bij jongere kinderen en tieners.

23

Screen Addiction Affects Physical and Mental Health. (2019, December 5). Premier Health. https://www.premierhealth.com/yourhealth/articles/health-topics/screen-addiction-affects-physical-and-mental-health
24 The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. (2020, February). Screen Time and Children.
https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Children-And-Watching-TV-054.aspx
25 Mosley, A. (2021, July 12). The Negative Effects of Screen Time for Adults and Children. Blog - Valleywise Health.
https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/
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Belangrijke tips voor ouders:26
Schermtijd Management Tips27
✓ Gebruik ouderlijk toezicht: Er zijn verschillende hulpmiddelen die u kunt
gebruiken om ongewenste inhoud te filteren of te blokkeren zodat uw kinderen er
niet bij kunnen. U kunt ook dagelijkse schermtijdlimieten instellen, zodat uw
kinderen na een bepaalde tijd geen toegang meer hebben tot apps.
✓ Schermvrije zones: Verwijder tv’s en laptops uit de slaapkamers van uw kinderen
en spreek met uw kinderen af dat ze in hun slaapkamer geen digitale apparaten
gebruiken. Je kunt dezelfde regel ook toepassen tijdens het eten of tijden het
huiswerk maken.
✓ Moedig andere activiteiten aan: Andere activiteiten waarvoor geen scherm nodig
is, zoals buiten spelen, een boek lezen of een bordspel spelen. Neem de tijd om als
gezin de stekker uit de technologie te trekken. Scroll naar beneden naar het
volgende gedeelte voor ideeën voor activiteiten.
✓ Gebruik technologie om de schermtijd van uw gezin te verminderen: Ga op zoek
naar apps die lichaamsbeweging aanmoedigen en aanvullen. Er zijn
productiviteitsapps zoals Forest die jou en je gezin helpen om het schermgebruik
tot een minimun te beperken. Het doel van de app is om te voorkomen dat je je
telefoon gebruikt. Dooor 8je telefoon niet te gebruiken, kun je virtuele bomen
laten groeien en credits verdienen. Met de credits kun je betalen om echte bomen
over de hele wereld te planten, dit kan een leuke uitdaging zijn om aan te gaan!
✓ Gebruik nacht instellingen: Sommige telefoons hebben een blauw licht filter om
de hoeveelheid van blauw licht te verminderen die van het scherm afkomt. Dit
helpt kan helpen om kinderen beter te laten slapen.
✓ Zet meldingen uit op de telefoon van je kind om afleiding te voorkomen wanneer
ze met andere activiteiten bezig zijn.
✓ Zet autoplay uit op de platformen die ze gebruiken om ze te helpen met het
bijhouden van hoelang ze op bepaalde apps zitten.
✓ Maak uw eigen mediagebruiksplan voor het gezin op basi van uw gezinswaarden
en opvoedingsstijl om een goede balan te vinden tussen technologie en
schermgebruik. Stel als gezin digitale regels op om een gezond en gepast
mediagebruik te handhaven zonder de face-to-face- en buitenactiviteiten te
missen.

26

MediaSmarts. (2017). Digital Citizenship Guide for Parents. https://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/guides/digital-citizenshipguide.pdf
27 Mosley, A. (2021, July 12). The Negative Effects of Screen Time for Adults and Children. Blog - Valleywise Health.
https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/
https://blog.valleywisehealth.org/negative-effect-of-screen-time-adults-children/
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✓ Behandel digitale omgevingen op dezelfde manier als elke andere omgeving in
het leven van je kind. Leer de online vrienden van uw kind kennen, welke
platforms, websites en apps zij gebruiken en waarom zij graag tijd online
doorbrengen.
✓ Maak van schermtijd een gezinsactiviteit. Ga een gesprek aan met je kinderen
wanneer ze schermen gebruiken. Speel samen een online spelletje, kijk naar hun
favoriete Youtuber of vraag hen naar hun laatste post.
✓ Gebruik schermen niet als een emotionele fopspeen. Het is heel verleidelijk om
technologue te gebruiken om je kind rustig te houden en te vermaken, maar houd
er rekening mee dat dit kan leiden tot overmatig schermgebruik, wat ernstige
gevolgen kan hebben voor de gezondheid en het gedrag van je kind.
✓ Geef een voorbeeld van gezond schermgebruik. Kinderen hebben de neiging te
doen wat hun ouders doen en niet wat zij zeggen. Zoals we in het verhaal van
Nikita zagen, deed zij hetzelfde als haar kinderen, dus was het moeilijk voor hen
om naar haar te luisteren en te stoppen met het gebruik van hun apparaten.
Ouders moeten zich ervan bewust zijn dat kinderen geneigd zijn hun gedrag te
kopiëren als gaat om schermgebruik. Begin dus het gedag te laten zien dat je bij
hen zou willen zien. De volgende keer dat u uw favoriete Netflix-serie bingewatched, bedenk dan dat u een voorbeeld bent voor uw kinderen. Bekijk het
artikel (in de extra bronnen hieronder) over gesprekken die je met je kidneren kunt
voeren over schermtijd.

Source: Photo by Jessica Lynn Lewis from Pexels.

Kijk eens naar de volgende tabel, ontwikkeld door The American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry, met betrekking tot de ideale hoeveelheid schermtijd per leeftijd. Het
is belangrijk om in gedachten te houden dat de volgende informatie indicatief is en dat u zich
niet automatisch zorgen moet maken als uw kind de voorgestelde hoeveelheid schermtijd
overschrijdt. Bedenk ook dat het niet altijd om de kwantiteit gaat, maar ook om de kwaliteit
en dat technologie veel voordelen voor de ontwikkeling van uw kind kan hebben als er op
de juiste manier gebruik van wordt gemaakt. Het is echter een goed idee om deze richtlijnen
als referentie te gebruiken wanneer u een evenwicht probeert te vinden in gezonde
schermtijd om negatieve langetermijneffecten van overmatig schermgebruik te voorkomen,
bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een mediaplan voor het gezin.
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Ideale hoeveelheid schermtijd per leeftijdscategorie
Leeftijd
Tot 18 maanden oud
18 tot 24 maanden
3 tot 5 jaar oud
6 tot 10 jaar oud
11-13 jaar oud

Tijd
Geen schermtijd (alleen voor videobellen)
Weinig tot geen schermtijd (minder dan 1
uur)
Tot 1 uur per dag
1.5 uur per dag
2 uur per dag

Non-Scherm activiteiten die je met je familie kunt doen:
Suggestie: U kunt deze activiteiten gebruiken en proberen er meer te bedenken met uw
kinderen. Daarna kun je de activiteiten uitprinten, uitknippen en in een activiteitenpot
doen. Telkens als je geen inspiratie meer hebt voor manieren om je schermvrije tijd door te
brengen, kun je een idee uit de pot pakken en de activiteit met je gezin doen.
→ Papieren vliegtuigjes vouwen

→ Puzzelen

→ Een stuk wandelen door de buurt met
bijvoorbeeld een hond of een vriend

→ Speel “ik zie ik zie wat jij niet ziet”. Iets
omschrijven in het huis wat de anderen
moeten raden.

→ Organiseer een speurtocht

→ Alphabet Spel- Noem een dier, eten of
atleten beginnend met de letter A, dan
met B en zo verder

→ Kaartspellen zoals UNO

→ Bingo – Zoek gratis BINGO kaarten op
internet en print deze uit

→ Bordspelletjes spelen

→ Foto albums bekijken

→ Sudoku spelen

→ Samen eten koken of koekjes bakken

→ Zoek een goed boek om te lezen

→ Karaoke zingen of een dansfeest houden

→ Een thuis laboratorium opzetten

→ Slijm maken

→ Bowlen

→ Bergbeklimmen

→ Zwemmen

→ Vrijwilligerswerk
dierenopvang

→ Paintballen

→ Picknikken

→ Eigen dans choreografie bedenken

→ Naar een sportwedstrijd gaan

doen

bij

een
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Extra bronnen:
→
Tool voor het maken van uw eigen familie mediaplan:
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#wizard
→ Bereken hoeveel tijd u op uw apparaten doorbrengt met deze mediatijdcalculator:
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/default.aspx#wizard
→ Stap-voor-stap handleidingen voor het activeren van Ouderlijk Toezicht op
verschillende apparaten: https://www.internetmatters.org/parental-controls/
→ Forest App: https://www.forestapp.cc/
→ StayFree App: Schermtijd tracker & Beperk app gebruik: https://stayfreeapps.com/
→ Artikel: 25 Gesprekken die je met kinderen kunt voeren over beeldschermen:
https://www.screenfreeparenting.com/25-conversations-kids-screens/
→ Apps voor ouderschap: https://www.screenagersmovie.com/resources/parentingapps
Video: Hoe zet je Autoplay uit op je favoriete platformen:
https://www.youtube.com/watch?v=UGG_HkO9w-U
Video over hoe sociale media de hersenen beïnvloeden:
https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0
Video: Wat gebeurt er als je je kinderen onbeperkte schermtijd geeft?
https://www.youtube.com/watch?v=KkiWS0fmnt0
Video : Waarom schermtijd voor kinderen moet worden gecontroleerd:
https://www.youtube.com/watch?v=CnFHY16KJXY
Video: Gevolgen voor kinderen van eindeloze schermtijd:
https://www.youtube.com/watch?v=6bCCDGZyC0I

Woordenlijst:
Schermtijd verslaving: Het dwangmatig gebruik van beeldschermapparatuur, zoals laptops, tablets,
smartphones en videospelletjes, tot op het punt dat men niet meer kan stoppen. Hoewel schermverslaving
nog niet als officiële aandoening is aangemerkt, verklaren sommige deskundigen dat het langdurige
gebruik van schermen als een digitale drug in de hersenen van mensen kan werken. Bij het gebruik van een
scherm komt dopamine vrij in de hersenen, wat een negatief effect kan hebben op onze impulscontrole.
Net als bij drugs brengt beeldschermgebruik een genot/beloning-cyclus op gang door de frontale cortex
van onze hersenen aan te tasten, wat zeer verslavend is en een aantal negatieve effecten kan hebben op
ons leven en dat van onze kinderen.
Frontale cortex: Het deel van de hersenen dat mensen helpt doelen te stellen en te bereiken. Het is
verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen, de persoonlijkheid en sociaal gedrag.
Interpersoonlijke vaardigheden: De vaardigheden die u helpen goed te communiceren of om te gaan met
andere mensen
Carpaal Tunnel Syndroom: Een aandoening die gevoelloosheid, tintelingen, of zwakte in je hand
veroorzaakt. Het wordt veroorzaakt door repeterende bewegingen, zoals typen, of polsbewegingen die u
steeds opnieuw maakt.
Grijze stof: Het grijzige weefsel van de hersenen dat mensen in staat stelt bewegingen, geheugen en
emoties te controleren.
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De voordelen van technologie voor het leven van gezinnen en
kinderen
In het vorige hoofdstuk hebben we de gevaren onderzocht die kunnen voortvloeien uit
overmatig schermgebruik. Het is echter van cruciaal belang te benadrukken dat technologie
en het gebruik van het scherm veel voordelen kunnen opleveren voor het leven van zowel
volwassenen als kinderen, als ze met mate en op de juiste manier worden gebruikt.
Ongetwijfeld heeft het internet gezinnen mogelijkheden en kansen geboden die tien jaar
geleden niet bestonden. Zo is de communicatie binnen het gezin aanzienlijk verbeterd
doordat mensen dankzij het internet altijd en overal met elkaar in contact kunnen komen.

Lees Liam's verhaal om enkele voorbeelden te zien van hoe technologie gezinnen ten goede
kan komen.
Liam’s verhaal :
Liam heeft een 14-jarige en een 10-jarige die naar een school gaan die gebruik maakt van e-mail en
ICT-middelen die hem helpen hen op de rails te houden, ook al werkt hij van 9 tot 5, zes dagen per
week. Via de website van de school wordt hij op de hoogte gehouden van hun huiswerk, belangrijke
gebeurtenissen op school en zelfs de keuze van
het eten dat elke dag wordt geserveerd. Als zijn
verhaal
kinderen ziek zijn en thuis moeten blijven, communiceert hij met hun leraren om hen te helpen hun
werk af te krijgen. Al hun opdrachten worden online geüpload op het schoolplatform, samen met een
korte opname van de leraar die uitlegt wat ze moeten doen. Vorig jaar moesten ze een week naar het
buitenland om een ziek familielid te bezoeken en kregen de kinderen de kans om online aan de
schoollessen deel te nemen. Als de digitale technologie niet bestond, zou dit niet mogelijk zijn geweest!

Meer voordelen van technologie die digitale gezinnen kunnen ervaren:
→ Balans tussen werk en privéleven: Voor sommige mensen betekende werk vroeger
uren en uren pendelen. Dankzij de digitale technologie beginnen steeds meer ouders
thuis te werken, waardoor ze meer tijd met hun kinderen kunnen doorbrengen en tijd
en een enorme hoeveelheid geld per jaar kunnen besparen op vervoers- en
kinderopvangkosten.
Huishoudelijk beheer: Verbetering van het huishoudelijk beheer door gebruik te
maken van internet voor bankzaken, boodschappen en het betalen van rekeningen. U
kunt ook mobiele apps gebruiken om budgetten bij te houden en gezinsschema's te
beheren.
(https://famisafe.wondershare.com/family/best-family-organizer-apps.html)
→ Versterken van familiebanden: Gezinnen kunnen technologie gebruiken om de
banden met grootouders en andere familieleden die misschien ver weg of in het
buitenland wonen, te versterken en te onderhouden. Ouders en kinderen kunnen
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elkaar onmiddellijk op de hoogte houden via e-mail en diverse sociale
medianetwerken.
→ In contact komen met de wereld van uw kind: Als u moeite hebt om uw kind/tiener
open te krijgen over zijn leven, kunnen sociale media u inzicht geven in zijn vrienden,
plaatsen, muziek of zelfs evenementen die hij leuk vindt, en technologie kan worden
gebruikt om samen vrije tijd te besteden, zoals video's maken of gamen.

→ Educatie: Door online onderwijs en leren kunnen studenten persoonlijke aandacht
krijgen van hun leraren, en krijgen ouders de kans om de vooruitgang van hun
kinderen te volgen, zoals we zagen in het geval van Liam. Bovendien biedt
afstandsonderwijs werkende ouders de mogelijkheid om een universitaire graad te
behalen.

Accessibility & Technology
De technologie heeft bijgedragen tot de opheffing van een aantal belemmeringen waarmee
gehandicapten op het gebied van communicatie worden geconfronteerd. Adaptieve en
ondersteunende technologie stelt mensen met gehoor-, spraak-, gezichts- en
mobiliteitsbeperkingen in staat stelt beter te communiceren met familieleden, naar school te
gaan en te werken.
Assan’s verhaal:
Assan is een 8-jarige jongen die geobsedeerd is door films. Hoewel hij bijna blind is, gebruikt
hij een TV met beeldherkenningssoftware die audiobeschrijvingen geeft van zijn favoriete
films. Daardoor kan hij naar elke film kijken die hij leuk vindt. Assan's oma kijkt graag met
hem naar films. Zij is eind tachtig en heeft een gehoorstoornis. Om TV te kijken, zet ze de
automatische transcriptie aan, die ondertitels op het scherm zet. Vorig weekend logeerde
Assan bij zijn oma en ze besloten de film "Lord of the Rings" te kijken. Ze zochten de film op de
streamingdienst van de tv, gingen lekker op de bank zitten, oma keek naar de film door de
transcripties voor te lezen en Malcom gebruikte zijn Bluetooth-oortelefoontje om de
audiobeschrijving te beluisteren.
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Hoewel Assan en zijn oma 2 verschillende soorten handicaps hebben, konden zij dankzij de
technologie toch gelijktijdig naar
dezelfde film kijken.
Be My Eyes App : maakt gebruik van
videochat om blinden via hun
mobiele toestellen in contact te
brengen met ziende vrijwilligers. Als
een blinde hulp nodig heeft bij een
bepaalde taak, kan hij contact maken
met een ziende persoon om hulp te
vragen. Als ze bijvoorbeeld de
houdbaarheidsdatum op een melkpak moeten weten, kunnen ze via live videochat in contact
komen met een ziende persoon om hen te helpen de datum te lezen.
Bekijk deze video om te zien hoe ondersteunende technologie Brody helpt met zijn
leerstoornissen: Video: Ondersteunende technologie in actie - Ontmoet Brody:
https://www.youtube.com/watch?v=D6i5CtPoGh0

Manieren waarop goed beeldschermgebruik kinderen ten goede kan
komen
In het vorige hoofdstuk hebben we onderzocht hoe overmatig schermgebruik de mentale en
sociale ontwikkeling van je kind negatief kan beïnvloeden. Nu gaan we kijken hoe een
evenwichtig en kwalitatief gebruik van schermen en ICT juist kan bijdragen aan de
ontwikkeling van je kind:
→ Er zijn een aantal apps en computerspelletjes beschikbaar om de lees- en fonetische
vaardigheden te verbeteren of zelfs om uw kind te helpen een tweede taal te leren.
(Lezen & Schrijven apps: https://www.commonsensemedia.org/guide/specialneeds/s/reading%20%26%20writing )
→ Videospelletjes vereisen verschillende vaardigheden en helpen de handoogcoördinatie van uw kind te verbeteren.
→ Verschillende apps en spelletjes kunnen uw kind helpen bij het leren van getallen en
vormen, of bij het verbeteren van zijn vaardigheden in meer geavanceerde wiskunde.
(Wiskunde-apps:
https://www.commonsensemedia.org/guide/specialneeds/s/math)
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→ Blogs, websites en sociale-medianetwerken kunnen uw kind helpen sociale
vaardigheden te ontwikkelen door het in staat te stellen
gemakkelijk te communiceren met familie en
leeftijdsgenoten van alle verschillende achtergronden en
culturen.
→ Verschillende apps en games kunnen uw kind
vaardigheden bijbrengen zoals probleemoplossing,
strategie en kritisch denken, die essentieel zijn voor
succes op school.
→ Gaming leert kinderen vaardigheden zoals concentratie
en aandacht voor details, en stelt hen ook in staat te
socialiseren en vrienden te worden met gamers in andere
landen.
→ Bij de meeste spellen en apps moet de gebruiker eerst een
level uitspelen voordat hij naar het volgende mag. Dit
Source : Photo by Karolina Grabowska
from Pexel
kan
uw
kind
helpen
de
waarde
van
doorzettingsvermogen, competitie en motivatie te leren.
→ Via het internet kunnen kinderen door een onlinevideo of -spel belangstelling krijgen
voor een onderwerp als talen of aardrijkskunde en daar onderzoek naar gaan doen.
Op die manier kan uw kind onverwachte interesses en talenten ontwikkelen die hem
of haar naar een toekomstige carrière kunnen leiden.
Natuurlijk zijn er bepaalde risico's verbonden aan voortdurende blootstelling aan het scherm,
maar technologie en internet bieden gezinnen eindeloze mogelijkheden en kansen voor leuk,
veilig en evenwichtig digitaal ouderschap.

Onthoud: Internet en technologie zijn niet meer weg te denken en zullen steeds meer in
ons leven worden geïntegreerd. Door de technologie te begrijpen en online met uw
kinderen om te gaan, kunt u hen helpen mogelijke valkuilen te vermijden en tegelijkertijd te
profiteren van alle voordelen die de digitale wereld te bieden heeft.

Extra bronnen
→ Website met apps voor kinderen op het gebied van communicatie, sociale interactie,
organisatie, lezen en schrijven, wiskunde en motoriek:
https://www.commonsensemedia.org/guide/special-needs
→ Website Artikel: Gedeelde schermtijd: waarom het goed is voor u en uw kind:
https://raisingchildren.net.au/preschoolers/play-learning/screen-time-healthyscreen-use/shared-screen-time
→ Website artikel: Waarom is toegankelijke technologie belangrijk:
https://sopa.tulane.edu/blog/why-accessible-technology-important
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→ 7 MUST HAVE APPS EN HULPMIDDELEN VOOR LEERLINGEN MET
LEERMOEILIJKHEDEN: https://www.thetechedvocate.org/7-must-app-andtoolsstudents-learning-disabilities/
→ Gids voor digitaal leren voor ouders en gezinnen:
https://tech.ed.gov/publications/digital-learning-guide/parent-family/
→ Leer-apps voor gezinnen: https://www.commonsensemedia.org/best-for-learninglists
→ MediaDiamant (Nederlands) website over mediaopvoeding in het gezin:
https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
→ Zoek in een database van meer dan 400 hulpmiddelen en hulpmiddelen voor
onderwijstechnologie. De producten kunnen worden doorzocht op inhoudsgebied,
klasniveau, IDEA-gehandicaptencategorie en type educatieve ondersteuning.:
https://techmatrix.org/
→ Ondersteunende technologie. Maak kennis met Mason:
https://www.youtube.com/watch?v=IcUNnnwFm4g

Woordenlijst:
Toegankelijkheid: Het "vermogen om toegang te krijgen" tot en voordeel te halen uit een of
ander systeem of entiteit. Met andere woorden, dingen toegankelijk maken voor alle mensen (of
ze nu een handicap hebben of niet).
Ondersteunende technologie: Elk voorwerp of systeem dat de mogelijkheden van mensen met
een handicap vergroot of in stand houdt.
Adaptieve technologie: Elk voorwerp of systeem dat specifiek is ontworpen om de mogelijkheden
van mensen met een handicap te vergroten of te behouden.
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Het belang van online veiligheid
Tegenwoordig zijn het internet en digitale apparaten steeds meer aanwezig in ons leven
omdat gezinnen vertrouwen op technologie om hun kinderen op te voeden en te vermaken.
Ouders moeten zich ervan bewust zijn dat het internet hen
en hun kinderen in gevaarlijke situaties kan brengen, of het
nu om financiën gaat of om de bekendmaking van hun
privéleven. Zij kunnen hun gezin bijvoorbeeld per ongeluk
blootstellen aan internetbedreigingen door een virus of
malware te downloaden waarmee hackers toegang krijgen
tot bankrekeningen, foto's of andere gevoelige informatie.
Dit is waarom het heel belangrijk is voor ouders om eerst te
leren wat cyber security is, om het daarna aan hun kinderen
te leren.
Cyber security wordt gedefinieerd als "de praktijk van het
verdedigen van computers, servers, mobiele apparatuur,
elektronische systemen, netwerken en gegevens tegen
kwaadaardige aanvallen.”28
Wat is de eerste stap die u kunt doen om uw digitale apparaten Source: photo by cottonbro from Pexels
veilig te houden? Om te voorkomen dat iemand toegang krijgt
tot uw apparaten en accounts, moet u een sterk wachtwoord instellen. Een goed advies is om
voor al uw accounts en apparaten verschillende wachtwoorden aan te maken.

5 tips voor een sterk wachtwoord:
✓ Maak het memorabel, maar vermijd het gebruik van persoonlijke informatie zoals
namen of verjaardagen.
✓ Gebruik een mix van hoofdletters, kleine letters, symbolen en cijfers.
✓ Maak het lang.
✓ Gebruik uw wachtwoord niet opnieuw.
✓ V3rv@ng le++ers met# sYmb0len & n^mm3rs 1 zoals dit.

Bekijk deze video voor meer tips over hoe u een sterk wachtwoord kunt maken: RBC
Cyber Security - Krachtige wachtwoorden:

28

Kaspersky. (2021, April 26). What is Cyber Security? Www.Kaspersky.Com. https://www.kaspersky.com/resourcecenter/definitions/what-is-cyber-security
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Wat is Malware?
Malware is een van de meest voorkomende cyberdreigingen. Simpel gezegd, het is een type
software die wordt gebruikt door hackers om in te breken in andere mensen hun
computersom geld of informatie te stelen. Dit type software wordt voornamelijk
overgebracht via ongewenste e-mailbijlagen. Soms kan het ook vermomd zijn als legitiem
uitziende downloadbare software.29
Belangrijkste soorten Malware:
•

Virus: krijgt toegang tot ons systeem door zich te verbergen in
gedownloade bestanden of draagbare opslagmedia, zoals flash drives.
Zodra ze in het systeem terechtkomen, beginnen ze zich te verspreiden.
Hun doel is bestanden te wijzigen, beschadigen of vernietigen en de systemen
van uw apparaat uit te schakelen.

•

Trojan horse: Een kwaadaardige software die gebruik maakt van een
vermomming om zijn ware doel te verbergen. Hackers verleiden
gebruikers om Trojaanse paarden op hun computer te zetten, zodat ze
schade kunnen aanrichten of gegevens kunnen verzamelen.

•

Spyware: Een malware die heimelijk registreert wat u doet, zodat
hackers gebruik kunnen maken van uw financiële of persoonlijke
informatie. Het kan worden gedownload via pop-upvensters of het
openen van een e-mail en een bijlage.

•

Adware: Reclamesoftware (pop-up advertenties). Meestal verzamelen zij
gegevens en informatie om u te kunnen benaderen met op maat
gemaakte advertenties.

29

What is malware? Definition, types, affected industries, protection. (2021, June 21). Myra. https://www.myrasecurity.com/en/what-ismalware/
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Belangrijke tips voor ouders:

Tips om uzelf te beschermen tegen malware 30:
✓ Houd uw computer and software geupdate: updates bevatten vaak fixes die
de veiligheid van uw systeem kunnen verbeteren en malware-aanvallen
kunnen voorkomen.
✓ Gebruik antivirus software: Met antivirussoftware kunt u uw hele computer
scannen op malware. Het is een goed idee om regelmatig scans uit te voeren
om malware vroegtijdig op te sporen en te voorkomen dat het zich verspreidt.
✓ Beperk het delen van bestanden: Veel sites en toepassingen stellen u in staat
om gemakkelijk bestanden te delen met andere gebruikers. Houd er rekening
mee dat dergelijke sites en toepassingen weinig bescherming bieden tegen
malware.
✓ Vertrouw geen pop-up vensters die u vragen om software te downloaden.
Sluit gewoon het pop-up venster en zorg ervoor dat je er niet in klikt.
✓ Denk twee keer na voordat je e-mailbijlagen opent. Wees op je hoede als een
willekeurig persoon je een ongewone e-mail stuurt met bijlagen of
afbeeldingen. Soms zijn die e-mails gewoon spam, maar andere keren kunnen
die e-mails stiekem schadelijke malware bevatten.
✓ Maak een back up van je computer: door gebruik te maken van een externe
harde schijf, een online back-upservice of cloudopslag.
✓ Gebruik een sterk wachtwoord
✓ Gebruik een pop-up blocker (https://adblockplus.org/) Een gemakkelijke
manier om advertenties te blokkeren is door uw browser te openen -> tik op
Instellingen aan de rechterkant -> Site-instellingen -> Pop-ups -> tik op Popups uitschakelen.
What is Phishing?
Phishing is een vorm van bedreiging via emails, sms'jes of telefoontjes. Een phisher
doet zich voor als een legitieme organisatie
of een legitieme persoon en probeert het
slachtoffer persoonlijke informatie te
ontfutselen,
zoals
bankgegevens,
wachtwoorden
of
krediet/debetkaartnummers.
Phishing-e-mails
komen meestal in de vorm van
spamberichten en bevatten e-mailbijlagen.
Source: Pixabay

30

Kaspersky. (2021a, January 13). Learn about malware and how to protect all your devices against it. Www.Kaspersky.Com.
https://www.kaspersky.com/resource-center/preemptive-safety/what-is-malware-and-how-to-protect-against-it
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Een phishing-e-mail kan het volgende bevatten 31:
→
→
→
→
→

Grammatica en spelfouten
Tegenstrijdigheden in e-mailadressen, links en domeinnamen
Bedrijgingen of een gevoel van urgentie
Verdachte bijlagen
Ongebruikelijke
verzoeken
(geloofsbrieven,
betalingsinformatie of andere persoonlijke gegevens)
→ Verzoek om op een link te klikken om een uitbetaling te
verrichten
→ Een coupon voor gratis producten
Video: Wat is phishing en hoe vermijd je het aas:
https://www.youtube.com/watch?v=XsOWczwRVuc

31

How To Recognize and Avoid Phishing Scams. (2021, July 1). Consumer Information. https://www.consumer.ftc.gov/articles/howrecognize-and-avoid-phishing-scams
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Belangrijke tips voor ouders

CYBER SECURITY TIPS:
 Leer uw kinderen over het belang van privacy en de gevaren van het internet.
Bespreek welke informatie wel en niet mag worden gedeeld (huisadres,
wachtwoorden, of de school waar ze naartoe gaan).
 Maak sterke wachtwoorden en moedig uw kinderen aan hetzelfde te doen.
 Maak van het beperken van privacy-instellingen een gewoonte. Zorg ervoor dat de
privacyinstellingen maximaal zijn op alle apparaten die uw kind gebruikt. Schakel GPS
of Bluetooth uit op uw apparaten en schakel de microfoon en camera op laptops uit
of bedek deze met plakband.
 Houd de computer up-to-date met de nieuwste antivirus- en antimalware-software.
Gebruik browserplug-ins zoals Adblock Plus en herinner uw kinderen eraan dat ze
twee keer moeten nadenken voordat ze op pop-upvensters en verdachte e-mails
klikken.
 Leer uw kinderen dat wat ze op het internet zetten niet altijd privé is. Herinner hen
eraan dat ze zich bewust moeten zijn van hun digitale identiteit en dat wat ze posten
permanent kan worden en hen in de toekomst kan beïnvloeden.
 Open communicatie is de sleutel. Bouw een vertrouwensrelatie op met uw kinderen
zodat zij zich veilig voelen om u in te lichten over verdachte of ongemakkelijke online
interacties.
 Zoek hulp. Kijk op de nationale hulplijnen van de website "Beter internet voor
kinderen" van het European Schoolnet (https://www.betterinternetforkids.eu/enGB/).

Source: Pixabay

8 Onthouden: Media en digitale apparaten zijn een fundamenteel onderdeel van onze wereld van
vandaag. Als ze met mate en op de juiste manier worden gebruikt, kunnen de voordelen ervan het
dagelijkse leven van zowel ouders als kinderen verbeteren.
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Extra bronnen:
→ Artikel: Veiligheid op internet voor kinderen: hoe beschermt u uw kind tegen
de top 7 gevaren die ze online lopen: https://usa.kaspersky.com/resourcecenter/threats/top-seven-dangers-children-face-online
→ Online familieregels & tips:
https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/TipSheet_FamilyOnl
ineRules.pdf
→ Bent u zich bewust van het web? Een checklist voor ouders:
https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/Are-you-webaware-checklist-parents.pdf
→ NetSmartz : Onderwijsprogramma over online veiligheid met op de leeftijd
afgestemde video's en activiteiten om kinderen te helpen veiliger online te
zijn https://www.missingkids.org/netsmartz/videos
Video: Hoe help je kinderen veiligheid te delen en hun gegevens te beschermen |
Internet Matters: https://www.youtube.com/watch?v=rbjQ62qPRQ4&t=1s
Video: Hoe kunnen gegevens en identiteit van kinderen online worden
gecontroleerd | Internet Matters:
https://www.youtube.com/watch?v=iSaNEmKmln4&t=31s

Woordenlijst:
Cyber security: De praktijk van het verdedigen van computers, servers, mobiele apparatuur,
elektronische systemen, netwerken en gegevens tegen kwaadaardige aanvallen
Software: De programma's en andere bedrijfsinformatie die door een computer worden gebruikt
Malware: (kwaadaardige software): Een soort software die door hackers wordt gebruikt om de
computers van andere mensen binnen te dringen en informatie of geld te stelen. Wordt vaak
overgebracht via e-mailbijlagen of downloadbare software.
Hacker: Een persoon die computers gebruikt om ongeoorloofde toegang tot gegevens te krijgen
Pop up window: Een type venster dat wordt geopend zonder dat de gebruiker "Nieuw venster"
selecteert in het menu Bestand van een programma.
Externe hard drive: Een apparaat dat op uw computer kan worden aangesloten om de
opslagruimte te vergroten.
Cloud storage: Een cloud computing-model waarbij gegevens op het internet worden opgeslagen
via een cloud computing-provider die de gegevensopslag als een dienst beheert en exploiteert.
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ZELFREFLECTIE
"Digital natives" zijn in staat zich kort na hun geboorte aan te passen aan de digitale
wereld en op te groeien met het internet en digitale apparatuur als vitale elementen van
hun leven.
a) Waar
b) Niet waar
Digitaal Ouderschap vereist dat ouders:
a)
b)
c)
d)

Op vaardige wijze gebruik kunnen maken van informatietechnologieën en het internet
Zich bewust zijn van de risico’s en uitdagingen van ICT
Hun kinderen een veilige en gezonde cyberomgeving kunnen bieden
Al het bovenstaande

Overmatig beeldschermgebruik is een zeldzaam verschijnsel.
a) Waar
b) Niet waar
Wat is de ideale hoeveelheid schermtijd voor kinderen tot 18 maanden?
a)
b)
c)
d)

Geen schermtijd
Tot 1 uur per dag
1.5 uur per dag
2 uur per dag

Welke is het sterkste wachtwoord?
a)
b)
c)
d)

Ilovebananas
1<3b@n@n@$
Ilovebananas24
iLoveBananas24

Selecteer de types Malware:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Adware
Zeusware
Trojan horse
Virus horse
Spyware
Virus
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Welk type malware gebruikt een vermomming om zijn ware doel te verbergen?
a)
b)
c)
d)

Spyware
Adware
Trojan Horse
Virus

Welk type malware stiekem registreert wat u doet om uw financiële of persoonlijke
informatie te gebruiken?
a)
b)
c)
d)

Trojan horse
Adware
Virus
Spyware

A Een phishing-e-mail kan het volgende bevatten:
a)
b)
c)
d)
e)

Grammatica- en spelfouten
Verdachte bijlagen
Ongebruikelijke verzoeken zoals betalingsinformatie
Verzoek om op een link te klikken om een betaling te verrichten
Al het boenstaande

Ouders moeten goede rolmodellen zijn en hun eigen onlinegedrag en beeldschermgebruik
heroverwegen, want hun kinderen imiteren hun gedrag en niet wat zij zeggen.
a) Waar
b) Niet waar

Antwoorden zijn te vinden in de bijlage
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Maak kennis met de auteurs

COFACE Families Europe
COFACE Families Europe verenigt een groot aantal maatschappelijke organisaties met als doel
een stem te geven aan alle gezinnen en de kwesties te vertegenwoordigen die voor hen het
belangrijkst zijn op Europees niveau.
Met meer dan 50 lidorganisaties in 23 landen van de Europese Unie volgt COFACE Families
Europe de tenuitvoerlegging van het gezins- en sociaal beleid in de lidstaten op de voet en
formuleert het samen gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen op Europees niveau.
COFACE Families Europe pleit voor een beleid van non-discriminatie en gelijke
kansen tussen personen en tussen gezinsvormen, en steunt specifiek beleid en
diensten die gericht zijn op het vergroten van de gelijkheid tussen vrouwen en
mannen, met speciale aandacht voor het beleid om werk, zorg en gezin te
combineren.

EACG
EACG is opgericht in 2010 als een resultaat van het Europees gefinancierde project CAREEREUshop. De doelstellingen van de vereniging zijn het mogelijk maken van de uitwisseling van
informatie en ervaringen door loopbaanbegeleiders en HR-beoefenaars; het verspreiden van
bepalingen van de Europa Strategieën en de updates daarvan in academische en
professionele kringen; het ondersteunen van het proces van het verhogen van de onderwijsen professionele normen en kwaliteit op het grondgebied van de Europese Unie; het
ondersteunen van en bijdragen aan het Europese Werkgelegenheidsbeleid en het Europese
Beleid voor Beroepsonderwijs en -opleiding; het organiseren van opleidings- en train-detrainer cursussen ter bevordering van levenslang leren (LLL); het organiseren van seminars en
conferenties die directe communicatie tussen de leden van de vereniging en daarbuiten
mogelijk maken en nieuwe gebieden voor de activiteiten van de vereniging afbakenen; het
voorbereiden van voorstellen in het kader van door de Europese Commissie gefinancierde
EU-programma's; het samenwerken als coördinator of partner in Europese projecten; het
uitgeven van publicaties die van belang zijn voor de leden van de EACG en het geïnteresseerde
publiek.
Zij organiseert de jaarlijkse Europese conferentie CAREER-EU en verspreidt regelmatig een
nieuwsbrief onder haar leden en daarbuiten.
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Emphasys Centre
Het in 1998 opgerichte Emphasys Centre exploiteert een door het Cypriotische ministerie van
Onderwijs, Cultuur, Sport en Jeugdzaken erkend centrum voor ICT-onderwijs en
beroepsopleiding, en een EU-onderzoekscentrum. Het beschikt over een goed samengesteld
team met specialisten in ICT, psychologie, sociologie, onderwijs, mensenrechten, enz.
Emphasys is georganiseerd in 4 directoraten. Het Directoraat Onderwijs omvat gevalideerde
en geaccrediteerde IT-cursussen. Het ICT Training Directorate omvat een volledig uitgeruste
STEAM Learning Unit en de EU Training Unit. Het directoraat Onderzoek werkt samen met
verschillende organisaties aan EU-projecten op het gebied van onderwijs en opleiding, en
biedt ook managementondersteuning voor EU-projecten aan scholen en ngo's. Het
directoraat Softwareontwikkeling is betrokken bij het ontwerpen, ontwikkelen, testen en
evalueren van diverse e-learninginstrumenten, -platforms, -websites, -applicaties en
beoordelingsportalen, op basis van de behoeften van de verschillende projecten die door de
organisatie worden uitgevoerd.
Emphasys is lid van het European Digital Learning Network (DLEARN) en maakt deel uit van
de adviesgroep voor de digitale agenda van Cyprus.

Inqubator Leeuwarden

Inqubator Leeuwarden helpt startende ondernemers om hun bedrijf stevig neer te zetten en
maximaal te laten groeien. Daartoe biedt Inqubator een shared room faciliteit waarin
startende ondernemers kunnen werken aan hun business plan, advies kunnen krijgen over
hoe ze verder moeten in de ontwikkeling van hun bedrijf en verschillende soorten workshops
en masterclasses kunnen volgen.
Naast deze startersondersteuning is Inqubator Leeuwarden betrokken bij vele Europese
projecten met een focus op de verbetering van het onderwijs en de ontwikkeling van
relevante vaardigheden. Dit kunnen ondernemers/soft/leiderschap vaardigheden in het
algemeen zijn, maar ook meer specifiek bijvoorbeeld digitale vaardigheden, financiële
geletterdheid, creativiteit en nog veel meer.
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The European Digital Learning Network

Het Europees Netwerk voor digitaal leren - DLEARN - wil de uitdagingen aangaan die de
digitale revolutie met zich meebrengt op het gebied van het niet op elkaar afstemmen van
digitale vaardigheden, met het oog op een inclusieve digitale samenleving. De 47% van de
Europeanen is niet voldoende digitaal geschoold - toch zal in de nabije toekomst voor 90%
van de banen een bepaald niveau van digitale vaardigheden vereist zijn en zullen er talrijke
mogelijkheden zijn in termen van banen die de arbeidsmarkt vorm gaan geven. Onze
doelstellingen worden gekenmerkt door 4 kernwoorden: DELEN, VERBINDEN,
VERMENIGVULDIGEN, VERBETEREN. DLEARN is een verzamelaar van praktijken en ideeën, die
verschillende organisaties in Europa samenbrengt om na te denken, te denken en nieuwe
initiatieven op gang te brengen, met het oog op de valorisatie en de verbetering van digitaal
leren.
Het netwerk is ontstaan uit het initiatief van 20 verschillende organisaties uit heel Europa, die
actief zijn op het gebied van onderwijs en digitaal leren op verschillende niveaus.

Parent Association Step-by-Step
De oudervereniging "Step by Step" is een niet-gouvernementele vereniging zonder
winstoogmerk, met als hoofddoel het bevorderen van de waarde van de gemeenschap,
gericht op kinderen. Een dergelijke samenleving beschouwt kinderen als haar meest
waardevolle schat en creëert een prioriteit voor hun welzijn, ontwikkeling en onderwijs.
De activiteiten van de vereniging omvatten de bevordering van de rechten van kinderen en
van hun families op een eervol leven; samenwerking met kleuterscholen, scholen en andere
instellingen die voor kinderen en gezinnen zorgen; gezamenlijke inspanningen van de leden
van de vereniging ten overstaan van autoriteiten, instellingen en plaatselijke
gemeenschappen; organisatie van seminars en openbare lezingen; distributie; samenwerking
met binnen- en buitenlandse organisaties.
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BIJLAGEN
COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN LEERBUNDEL
Wat zijn de drie belangrijkste vormen van communiatie
a) Schrijven, Lezen, Praten.
b) Verbaal, Non-verbaal, Geschreven
Communicatie is een belangrijke levensvaardigheid
a) Waar
b) Niet waar
Het tis beter om ‘deur sluiters’ te gebruiken om tot effectieve communicatie te komen
a) Waar
b) Niet waar
Om tot een betere communicatie tussen gezinsleden te komen, is het belangrijk om
gevoelige onderwerpen in het dagelijkse gezinsleven op te nemen
a) Waar
b) Niet waar
Welke van de volgende handelingen is een non-verbale communicatie?
a)
b)
c)
d)
e)

Een wandeling maken
Een bordspel spleen met uw kinderen
Glimlachen
Knikken
Al het bovenstaande
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EMPOWERMENT VAARDIGHEDEN LEERBUNDEL
Als kinderen sterke gevoelens tonen, hebben ze het volgende nodig:
a) Naar hun kamer gaan en kalmeren
b) Gestraft worden omdat ze te luidruchtig zijn
c) Aanvaarding en steun
Wanneer je luistert naar je kind, probeer dan het volgende:
a) Anticipeer op wat zij willen zeggen
b) Controleer of je heb goed begrepen hebt
c) Bied een oplossing aan
Grenzen stellen:
a) Is goed voor onze geestelijke gezondheid
b) Mag nooit worden gedaan met naaste familieleden
c) Is minder belangrijk dan hen respecteren
Straffen:
a) Leert het kind een les
b) Is nooit schadelijk
c) Kan onbedoelde consequenties hebben
Wanneer je je kind corrigeert, moet je altijd:
a) Je stem verheffen
b) Uitleggen wat goed gedrag is
c) Op het karakter richten, niet op het gedrag
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BEMIDDELINGSVAARDIGHEDEN LEERBUNDEL
Bij geschillen tussen kinderen kunnen ouders een veel invloedrijkere rol spelen:
bemiddelaar.
a)
b)

Waar
Niet waar

Bemiddeling kan worden gebruikt als een heilzaam opvoedingsinstrument met kinderen
zo jong als:
a)
b)
c)
d)

5 jaar
10 jaar
15 jaar
Al het bovenstaande

Het vaststellen van verschillende regels is een van de fasen van de bemiddeling.
a)
b)

Waar
Niet waar

Wat is een van de regels voor het stellen van grenzen?
a)
b)
c)
d)

Luisteren zonder te onderbreken
Alle grenzen opschrijven
Concentreer je op een specifieke situatie wanneer je grenzen stelt
Vertel zo veel mogelijk mensen wat je grenzen zijn

Wat zijn Alice van der Pas' drie elementen om je comfortabel te voelen in het
ouderschap?
a)

Het welzijn van de ouder, de goede financiële situatie van de ouder en de ervaring
van de ouder
b)
het welzijn van de ouder, het vertrouwen van de ouder en de ervaring van de ouder
c)
Een goede relatie met de partner, het vertrouwen van de ouder en de ervaring van
de ouder
d)
Het welzijn van de ouder, het vertrouwen van de ouder en een goede carrière
Wat werkt op de lange termijn als je kinderen een conflict hebben?
a)
Empathie
b)
Duidelijke regels en grenzen
c)
Elk kind om beurten laten doen wat het wil en de tijd geven om het de toen
mislukken
d)
Tegen je kinderen zeggen dat ze niet gemeen tegen elkaar moeten zijn
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Wat is de eerste stap bij het bemiddelen in een conflict tussen uw kind en zijn/haar
leeftijdsgenoten?
a)
b)
c)
d)

Vragen aan het andere kind wat diens familiesituatie is
Er voor zorgen dat ze beide rustig en kalm zijn
Neem iedereen apart om over hun standpunt te praten
Voorstellen voor alle kinderen om met mogelijke oplossingen te komen

Wat is één van de doeltreffende acties om met non-stop ruziënde kinderen om te gaan?
a)
b)
c)

Breng uw kinderen naar hun eigen kamer(s) als het conflict te hoog oploopt
Bel een opvoeder voor advies
Maak een positieve band met uw kinderen

Het doel van het proces is niet te dicteren hoe kinderen hun probleem moeten oplossen,
maar hen te helpen zelf een oplossing te vinden.
a)
b)

Waar
Niet waar

Bij het bemiddelen tussen kinderen die ruzie hebben, is het belangrijk om kalm te blijven.
a)
b)

Waar
Niet waar
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LEERBUNDEL PROBLEEMOPLOSSING EN DOELEN STELLEN
Goed ouderschap is:
a)
b)
c)
d)

Perfectie van de ouders voor kinderen die goed genoeg zijn
Kinderen die elke situatie aankunnen
Een manier van leven waarin kinderen de regels moeten respecteren
Ervan bewust zijn dat fouten gebeuren en dat dien wat we kunnen genoeg is

Wat kan de opvoedingsaanpak beïnvloeden:
a)
b)
c)
d)

Gender stereotypen
Dieren in huis
Levensverzekering
Aantal elektronische apparaten in huis

Als we het hebben over doelen stellen, is het dan waar dat “feedback” een cruciale stap is
voor een succesvolle aanpak?
a) Waar
b) Niet waar
Een gezaghebbende opvoedingsstijl omvat:
a)
b)
c)
d)

Strenge regels geven
Cadeautjes kopen
Open zijn
Hoge verwachtingen hebben

Met een Extern probleemoplosser moet je het volgende doen:
a)
b)
c)
d)

Het gevoel bespreken
Goed luisteren en om uitleg vragen
Suggesties geven die als oplossing gebruikt kunnen worden
Al het bovenstaande

De vijf stappen van probleemoplossing zijn:
a)
b)
c)
d)

Analyseren, verduidelijken, evalueren , uitproberen, herzien
Verduidelijken, evalueren, analyseren, herzien, uitproberen
Analyseren, evalueren, opties afwijzen, oefenen, veranderen
Geen van bovenstaande
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DIGITALE VAARDIGHEDEN LESPAKKET
"Digital natives" zijn in staat zich kort na hun geboorte aan te passen aan de digitale
wereld en op te groeien met het internet en digitale apparatuur als vitale elementen van
hun leven.
a) Waar
b) Niet waar
Digitaal Ouderschap vereist dat ouders:
a) Op vaardige wijze gebruik kunnen maken van informatietechnologieën en het
internet
b) Zich bewust zijn van de risico’s en uitdagingen van ICT
c) Hun kinderen een veilige en gezonde cyberomgeving kunnen bieden
d) Al het bovenstaande
Overmatig beeldschermgebruik is een zeldzaam verschijnsel.
a) Waar
b) Niet waar
Wat is de ideale hoeveelheid schermtijd voor kinderen tot 18 maanden?
a)
b)
c)
d)

Geen schermtijd
Tot 1 uur per dag
1.5 uur per dag
2 uur per dag

Welke is het sterkste wachtwoord?
a)
b)
c)
d)

Ilovebananas
1<3b@n@n@$
Ilovebananas24
iLoveBananas24

Selecteer de types Malware:
a)
b)
c)
d)
e)

Adware
Zeusware
Trojan horse
Virus horse
Spyware
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f) Virus

Welk type malware gebruikt een vermomming om zijn ware doel te verbergen?
a)
b)
c)
d)

Spyware
Adware
Trojan Horse
Virus

Welk type malware stiekem registreert wat u doet om uw financiële of persoonlijke
informatie te gebruiken?
a)
b)
c)
d)

Trojan horse
Adware
Virus
Spyware

Een phishing-e-mail kan het volgende bevatten:
a)
b)
c)
d)
e)

Grammatica- en spelfouten
Verdachte bijlagen
Ongebruikelijke verzoeken zoals betalingsinformatie
Verzoek om op een link te klikken om een betaling te verrichten
Al het boenstaande

Ouders moeten goede rolmodellen zijn en hun eigen onlinegedrag en beeldschermgebruik
heroverwegen, want hun kinderen imiteren hun gedrag en niet wat zij zeggen.
a) Waar
b) Niet waar
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Projectnummer: 2020-1-BE01-KA204-074914

De steun van de Europese Commissie voor de totstandkoming van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud,
die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het
gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat.

This guide has been designed using resources from Flaticon.com
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