
Ouders voelen zich vaak

overbelast: weinig tijd

voor zichzelf

 

ONDERZOEK IN  DE STEVENSHOF:

LEVENSVAARDIGHEDEN

 OUDERSCHAP IS LEUK 
MAAR VAAK OOK ZWAARDER DAN VERWACHT!

WAT VINDEN KINDEREN EN OUDERS LASTIG?  
 

ZELFMANAGEMENT

Lastig voor kinderen: 

Emoties beheersen in conflicten (met andere kinderen) - 

Moeilijke taken uitvoeren - Plannen - Drukte in de groep - Lang

stilzitten - Concentratie

 

Voor ouders

Omgaan met de emoties van hun kind - Als hun kind veel en lang

hetzelfde wil doen  - Chaotisch gedrag - Grenzen opzoeken - Een

kind dat zich verveelt - Hun kind motiveren 
 

 

 

RELATIEVAARDIGHEDEN

Lastig voor kinderen én ouders: 

Ruzies tussen kinderen onderling -Als eenzelfde kind steeds de

schuld krijgt van problemen

 

Voor ouders: 

Een kind dat niet voor zichzelf op kan komen  - Andere ouders die

negatief gedrag van hun kind niet inzien of niets mee doen - 

Een school die problemen onvoldoende erkent - 

Slechte groepsdynamiek.

 

 
 

 

 

ZELFBEWUSTZIJN

Lastig voor kinderen: 

Vertrouwen hebben in eigen kunnen - Voor zichzelf opkomen

-      Presenteren (bang voor afwijzing)

 

Voor ouders

Als hun kind zich niet prettig voelt thuis, op school of in de wijk.
 

 

Problemen thuis/op

het werk

 

Conflicten, lastig

gedrag en stress

SOCIAAL BEWUSTZIJN

Lastig voor kinderen én ouders: 

De mening van een ander te accepteren en hiermee omgaan 

- 

Omgaan met (culturele) verschillen.

 

 
 

 

 

VERANTWOORDELIJKE BESLUITVORMING

Lastig voor kinderen: 

Omgaan met problemen - Keuzes maken 

- Spijt van eerdere keuzes

 
 

 

 



WAT HELPT KINDEREN EN

OUDERS? 
 

WAT HELPT KINDEREN EN

OUDERS NIET? 
 

Kinderen:     

- Complimenten krijgen

- Begeleiding van ouders, leerkracht of klasgenoten 

- Steun zoeken bij een knuffel

- Oefenen of geholpen worden bij het presenteren

- Iemand die naar het kind luistert

Ouders: 

- Kinderen trainen in weerbaarheid

- Minder druk leggen op presteren van het kind

- Kinderen sportactiviteiten laten doen
 

 

Kinderen:

-  Consequent straffen en belonen door leerkracht en

ouder 

- Begeleiding bij planning van taken 

- Kunnen praten met ouder(s) 

 

Ouders: 

- Van andere ouders horen hoe zij omgaan 

met lastige situaties 

- Structuur en duidelijkheid vanuit school

- Contact met de leerkracht

- Professionele ondersteuning waar wenselijk
 

Kinderen:

- Leerkracht en ouders die kinderen aanspreken op

gedrag en straffen waar nodig 

-  De volwassene die op het moment van het conflict

aanwezig is, is degene die bemiddelt/straft 

 

Ouders: 

- Een training of programma waar positief 

gedrag van kinderen wordt bevorderd

- Professionele ondersteuning 

- Kinderen leren excuses aanbieden

- Kinderen leren hun verhaal delen 
 

 

-      Wisseling van leerkracht of 

leerkracht die geen tijd heeft om

onzekerheid bij het kind te zien.

-      Veel nadruk op prestaties van het kind

-      Ongelijke behandeling van kinderen

 
 

ZELFBEWUSTZIJN 
 

ZELFMANAGEMENT:
 

 

-     Als er door school weinig gedaan wordt

met de zorgen van ouders

- Een kind dat weinig vertelt aan ouders

- Drukte in de groep

- Moeilijkheden bij de ouder/in de

thuissituatie

- Onderlinge conflicten of slecht contact

tussen ouders op school 

 

 
 

RELATIEVAARDIGHEDEN:
  

- Niet goed weten hoe je met conflicten

tussen kinderen onderling kunt omgaan

- Eenzelfde kind dat steeds de schuld krijgt

- Kinderen die niet/moeilijk voor zichzelf

kunnen opkomen

- Andere ouders die negatief gedrag van

hun kind niet inzien/er niets mee doen

- De school erkent problemen onvoldoende

- Slechte groepsdynamiek in de klas

 

Knelpunten zijn: 

- Kind heeft een gedragsstoornis

- Kwetsbare gezinssituatie

SOCIAAL BEWUSTZIJN:
 

Kinderen en ouder:

- Leerkracht en ouders die kinderen

aanspreken op lacherig gedrag als

iemand anders doet of er anders uitziet 

- Samenwerken met verschillende

kinderen 

- Kinderen die proberen zich in te leven in

een ander 

- Ouders en leerkrachten die zelf 

het goede voorbeeld geven, 

eigen emoties tonen aan hun kind en hun

kind om keuze/inzicht vragen in een

situatie die om inlevingsvermogen vraagt
 

 

Knelpunten zijn: 

- Problematiek thuis 

- Relatief weinig verschillende (culturen)

of andersdenkende mensen kennen

- Ouders die geen vrienden/kennisen

hebben met een andere achtergrond 

- De leeftijd van kind 

- Kinderen met een sterke eigen wil 

 

VERANTWOORDELIJKE

BESLUITVORMING:
 

Kinderen:

- Anderen die helpen bij het maken

van keuzes: broer/zus, ouder,

leerkracht of klasgenoten 

- Begrip tonen naar kind toe

- Verschillende oplossingen met het

kind bespreken

 
 

 

- Wanneer kinderen spijt hebben van een

keuze en/of een probleem ervaren

zeggen kinderen niet altijd thuis wat er

aan de hand is of wat er op school

gebeurd is: gevoelens van

schaamte/schuld

VOOR MEER INFORMATIE:

levensvaardigheden@hsleiden.nl
 


