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Het verschil kunnen maken voor een kind



Kansen voor kinderen 
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Artikel 18, 2e deel

Kinderen hebben er recht op dat 
ouders gesteund worden 

zodat ze hun taak als ouder goed vervullen 
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10 tips

1. Nodig de ouder uit

2. Voeg geen schep stress toe

3. Stimuleer het informele

4. Stimuleer praten in de moedertaal 

5. Stimuleer dat ouders onderling praten

6. Laat merken dat ouders veel van hun kind weten

7. Adviseer niet (maar luister en stel jezelf open)

8. Geef complimenten aan de ouder

9. Al het contact gaat om het kind

10. Wees een rolmodel



Tip 1: Nodig de ouder uit



Tip 2: Voeg geen schep stress toe



Hulpverleners weten vaak wat goed 
voor de ouder is… 

Tip 2: Voeg geen schep stress toe



Tip 2: Voeg geen schep stress toe

Je kunt niet alles oplossen…



Maar je kunt er 
wel voor zorgen 

dat er geen 
schepje bij 

komt…

Tip 2: Voeg geen schep stress toe



Tip 3: Stimuleer het informele



Tip 3: Stimuleer het informele



Tip 4: Stimuleer praten in de 
moedertaal 



Tip 5: Stimuleer dat ouders 
onderling praten



Tip 5: Stimuleer dat ouders 
onderling praten



Tip 6: Laat merken dat ouders veel 
van hun kind weten



Tip 7: Adviseer niet 
(maar luister en stel jezelf open)



Tip 7: Adviseer niet 
(maar luister en stel jezelf open)

• Openstellen

• Luisteren

• Terugkoppelen

• Vragend aansluiten

• Vragend toevoegen

• Informeren

• Adviseren

• Oordelen

• Opleggen



Tip 8: Geef complimenten aan de 
ouder



Gemiddeld reageren ouders 200 keer 
per uur op Peuters in gesprekjes

Tip 8: Geef complimenten aan de 
ouder



Peuters krijgen elke 3 minuten een 
opdracht of correctie van een ouder

Tip 8: Geef complimenten aan de 
ouder



In een kwart van de gevallen 
luisteren peuters niet 

en herhaalt de ouder de boodschap.



Tip 8: Geef complimenten aan de 
ouder



Tip 9: Al het contact gaat om het 
kind



Tip 10: Wees een rolmodel
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Interesse in Actief Ouderschap?

Doe met ons mee! 

@actiefouder   

actiefouderschap 
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actiefouderschap.nl


