
Investeren in een goede band

Een goede relatie met je kind is enorm belangrijk voor de ontwikkeling. Kinderen hebben 
behoefte aan aandacht en contact. Wanneer kinderen slecht luisteren zijn we geneigd 
vooral grenzen te stellen en strenger te gaan opvoeden. Op de lange termijn heeft inves-
teren in de band met je kind een groter positief effect. 

• Zorg goed voor jezelf. Wanneer je zelf goed uitgerust  
 en ontspannen bent is het makkelijker om positieve  
 aandacht te geven aan je kind. 

• Wanneer je meerdere kinderen hebt is het een goed  
 idee om regelmatig momentjes te creëren waarbij je  
 kind jou even voor zichzelf heeft. Kinderen kunnen hier  
 erg van genieten en naar uitkijken. 

• In de hectiek van de dag is het gemakkelijk om   
 maar met een half oor te luisteren naar je kind. Het  
 is belangrijk om ervoor te zorgen dat er momenten zijn  
 waarop je echt naar je kind luistert. Hierdoor voelt je  
 kind zich gewaardeerd en serieus genomen. Ook kom  
 je op deze manier meer te weten over wat je kind   
 bezighoudt. 

• Ook wanneer je kind ouder wordt is het belangrijk   
 om te blijven voorlezen. Niet alleen is dit goed voor de  
 taalontwikkeling, ook zorgt dit voor een rustmomentje  
 voor het slapengaan en versterkt het de band tussen jou  
 en je kind.

• Toon oprechte interesse in dat wat jouw kind leuk   
 vindt. Kijk eens mee met een televisieprogramma   

of computerspel of speel eens mee met het favoriete   
speelgoed. Ook kan je op zoek gaan naar activiteiten   
waar jullie samen veel plezier aan beleven, bijvoorbeeld  
samen koken

Stellingen: 

• Positieve aandacht moet mijn kind verdienen 

• In de hectiek van de dag geef ik minder aandacht aan   

 mijn kind dan ik zou willen

• Je bent alleen een goede ouder als je ook goed voor jezelf  

 zorgt

• Ik lees mijn kind iedere dag voor

• Ouders zijn verantwoordelijk voor de sfeer in huis
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