
 

TIPS vanuit het Schoolmaatschappelijk werk:  

Deze week:  

Beschermen en Loslaten 

 

Het beschermen van onze kinderen is van vitaal belang. Als ze klein zijn en ons nodig hebben 

zijn ze voor bijna alles van ons afhankelijk. Naarmate ze ouder worden neemt de 

afhankelijkheid af en gaan ze stapje voor stapje steeds meer dingen zelfstandig doen. 

In een gezonde ouder-kind relatie laten ouders hun kinderen los en vertrouwen ze erop dat 

het kind steeds meer zelfstandig gaat opereren. Dat is soms best lastig voor ouders. 

Om zelftrouwen te ontwikkelen is het belangrijk dat ouders hun kinderen het vertrouwen 

geven. Zelfvertrouwen ontwikkelen zij wanneer ouders hen de ruimte geven om eigen keuzes 

te maken en problemen eerst zelf (proberen) op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kun je als 

ouder ondersteunen door in gesprek te gaan en vragen te stellen en/of advies te geven over 

wat een kind zou kunnen helpen. 

Wanneer zij dit niet leren is de kans groot dat zij in hun verdere leven vast zullen lopen in 

contact met anderen en het gevoel van (voortdurend) falen ontstaat. Het kind durft niet te 

geloven in hun eigen kunnen en zal vaak op zoek blijven gaan naar bevestiging of de hulp van 

anderen. 

Tips: 

 Laat je kind fouten maken, dan stimuleer je de leervaardigheden; 

 Laat je kind zelf een keuze maken, ondanks dat je daar soms zelf als ouders niet 

achterstaat. Een kind leert het meest van zijn eigen gemaakte fouten;  

 Geef als ouder aan dat jezelf ook wel eens fouten maakt of ergens bang voor bent.  

Dit stimuleert een kind om er erover te praten en dat het oké is. Als ouder heb je een 

voorbeeldfunctie; 

 Zeg soms tegen je kind dat je iets niet snapt of niet meer weet (zelfs als dit wel het 

geval is) een kind groeit van uitleg geven aan iemand anders en hoe leuk is dat om dit 

aan je ouders te doen.  

 

 

 

 

 

 


