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Stefan Rooyackers
Stefan Rooyackers, geboren in 1959 in Eindhoven, is een bekend auteur
van eBooks. In korte tijd heeft hij enorme successen geboekt en sindsdien wordt hij zeer gewaardeerd door :zijn vele lezers. Hij verkoopt
honderden eBooks per jaar, zowel in Nederland als in het buitenland.
Stefan Rooyackers schrijft eBooks over de meest uiteenlopende onderwerpen. Omdat hij zelf iemand is die op zijn doelen afgaat, probeert
hij zijn lezers aan te zetten om nieuwe doelen in hun eigen leven na te
streven.
Sarah Nichele
Sarah Nichele heeft haar eigen vertaalbureau in Italie, TranSarah Traduzioni.
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Bron: Parental Control: How to check your kids

For life
Met het For Life logo heeft u de rest van uw leven recht
op gratis updates die automatisch voor u worden
toegepast (inclusief video’s). Hierdoor bent u altijd op
de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en tips.
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Wat is ouderlijk toezicht?
(toezicht houden op het online gedrag van je kinderen.)
Wat is ouderlijk toezicht?
Ouderlijk toezicht is een term die wordt gebruikt om het waakzame
oog, waarover je kunt beschikken wanneer je kind online is en jij er niet
bent, te beschrijven. Dit toezicht staat de ouder, die een hoofdaccount
heeft bij zijn internetprovider, toe om te bepalen wat is toegestaan voor
zijn kind. Voor veel ouders betekent dit een mate van bescherming
wanneer hun kind online is. Aangezien kinderen steeds jonger online
zijn is de behoefte aan dit toezicht groot en erg belangrijk.
De behoefte
De behoefte aan ouderlijk toezicht is groot. Met de vele pedofielen en
criminelen die zich vandaag de dag online verschuilen om hun daden
uit te voeren, is jouw kind in gevaar. Je kunt ze natuurlijk gewoon verbieden om op internet te gaan, maar dat is tegenwoordig niet meer realistisch. Het is een feit dat leerlingen het internet gebruiken voor het
maken van hun huiswerk, om te praten met hun vrienden en om online
educatieve (of misschien niet zo educatieve) spelletjes te spelen. De
waarschijnlijkheid dat je dit van ze af kunt nemen is niet erg groot,
simpelweg omdat veel aspecten van het leven draaien om het online
zijn. Ze winkelen online, ze ontmoeten mensen online en ze hebben het
nodig als hulpmiddel bij veel aspecten in het dagelijks leven.
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Treed toe tot ouderlijk toezicht
Zoals je kunt zien is er weinig kans dat je jouw kind kunt verbieden
om het internet te betreden. Desondanks kan ouderlijk toezicht je wel
helpen. Met dit hulpmiddel kan jouw kind veilig de dingen doen die hij
wil doen, terwijl jij tot op een bepaald niveau bepaalt welke websites
hij bezoekt en wat hij doet op het internet. Ouderlijk toezicht kan je ook
helpen bij het leren omgaan van je kind met internet, door tijdslimieten
in te stellen en door hem weg te houden van bepaalde websites.
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Ouderlijk toezicht is een hulpmiddel waarover elke ouder zou moeten
beschikken. De meeste internetproviders bieden een bepaalde mate van
bescherming voor je kind, als je hem een eigen toegangsnaam en toegang tot het internet toestaat. Met behulp van ouderlijk toezicht sta
je jouw kind toe veilig de dingen te doen die hij of zij nodig heeft en
graag doet. Dit is in feite het belangrijkste aspect dat je in gedachten
zou moeten houden.Bescherm je kind en de computer
Ouderlijk toezicht stelt je in staat om in de gaten te houden wat je kind
online doet. Hoewel het beste scenario is dat je naast je kind kunt zitten
en samen met hem de dingen doet die hij online moet doen, is dit in de
meeste gevallen geen optie. Er zijn echter veel dingen die je kunt doen
om ze te beschermen, waaronder het toepassen van ouderlijk toezicht.
Dit toezicht helpt je niet alleen je kind te beschermen, vaak helpt het
je ook om je computer en netwerk te beschermen. Nog een reden om
ouderlijk toezicht in overweging te nemen.
Bescherming voor je kind
De reden om ouderlijk toezicht te gebruiken begint vaak bij de mogelijkheid om je kind te beschermen. Dit is zonder twijfel de reden waarom je er in de eerste instantie gebruik van zult maken. Het is een feit
dat je met dit hulpmiddel je kind kunt beschermen tegen pedofielen
die zich verschuilen op het internet. Hoewel je internet niet altijd weg
kunt houden bij je kinderen, kun je ze met behulp van dit toezicht wel
beschermen, door een grens te trekken met wie ze praten, welke websites ze bezoeken en zelfs hoe lang ze online blijven.
Ouderlijk toezicht voor de bescherming van je computer
Naast het bieden van bescherming voor je kind helpt ouderlijk toezicht
je ook bij het beschermen van je welzijn in het algemeen, waaronder
het welzijn van je computer. Zo voorziet ouderlijk toezicht in de meeste
gevallen in bescherming bij het downloaden. Je kind is niet in staat om
iets te downloaden vanaf het internet, tenzij jij dit toestaat. Dit is een
zeer belangrijk hulpmiddel, omdat het je helpt om spyware, adware
en virussen weg te houden van je computer. Daarnaast zal het je kind
weerhouden van het bezoeken van websites die mogelijk schadelijke
files en elementen bevatten. Dit betekent bescherming voor zowel je
computer als voor je kind.
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Ouderlijk toezicht heeft het veilig stellen van jouw gezin als basis. Je
zult verschillende manieren ontdekken om ouderlijk toezicht toe te passen bij de bescherming van je gezin. Neem de tijd om na te gaan wat
ouderlijk toezicht jou te bieden heeft en pas het dan toe op je computer
om te voorkomen dat je kind en je computer een makkelijk doelwit zijn
voor wat zich schuil houdt op het internet. Zonder dat je je er bewust
van bent, kun je jezelf de talloze problemen die zich kunnen voordoen
besparen, door simpelweg ouderlijk toezicht in te stellen.
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Ouderlijk toezicht: Is het voldoende?
Je hebt waarschijnlijk weleens een advertentie gezien voor ouderlijk toezicht. Misschien overweeg je zelfs om dit type software aan te
schaffen. Wat je je dan moet realiseren is dat ouderlijk toezicht slechts
één stap is in het proces van het beschermen van je kind. Hoewel het
misschien de ideale oplossing lijkt te zijn, is ouderlijk toezicht misschien wel één van de belangrijkste hulpmiddelen, maar waarschijnlijk
niet het enige hulpmiddel dat nodig is bij de bescherming van je kind.
Maak je kind bewust van gevaar
De meeste ouders beseffen het belang van toezicht houden wanneer
hun kind online is. Ook al gebruik je hier ouderlijk toezicht voor, je
moet je kind ook bewust maken van de gevaren die zich online verschuilen en die hun kwetsbaar maken. Het is een feit dat veel kinderen,
zelfs de kleinere kinderen, de bescherming die jij voor ze hebt geplaatst
weten te omzeilen. Als ze dit doen ben jij je er misschien niet eens van
bewust en je kind is dan weer net zo kwetsbaar als voorheen. Daarom
is bewustmaking één van de belangrijkste dingen die je in overweging
zou moeten nemen.
Je kind bewust maken van de benodigde veiligheidsmaatregelen online
is een must. Net zoals je ze leert om veilig te zijn in het openbaar, is het
makkelijk kinderen te leren hoe ze veilig kunnen zijn op het internet.
Naarmate een kind ouder wordt, heeft hij of zij misschien niet meer
zoveel bescherming nodig als in het begin. Je moet ze goed duidelijk
maken wat de gevaren zijn en hoe ze kunnen voorkomen slachtoffer te
worden van deze gevaren.
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Wanneer je het bewust maken van je kind van de gevaren koppelt aan
ouderlijk toezicht, kan en zal je kind beschermd zijn wanneer hij online is. Met ouderlijk toezicht ingeschakeld kun je veilig beslissingen
maken met het oog op het welzijn van je kind. Zonder dit toezicht kan
je kind talloze gevaren lopen wanneer hij online is. Je kind beschermen
houdt in dat je zowel je kind als jezelf bewust maakt van de gevaren
die op de loer liggen. Het is ook belangrijk om in de gaten te houden
hoe goed ouderlijk toezicht voldoet aan jouw behoefte aan bescherming en aan de behoefte van het kind om online te zijn. Je kunt de juiste
beslissingen maken, zodat iedereen online kan gaan om te doen wat
moeten en willen doen.

Ouderlijk toezicht verstandig
gebruiken
Ouderlijk toezicht stelt je als ouder of voogd in staat om toezicht te
houden op de computer die wordt gebruikt door jouw (jongvolwassen)
kind. Je kent ondertussen het belang hiervan. Online pedofielen liggen op de loer en staan klaar om zelfs het jongste kind dat zich online
waagt te belagen. Het gebruiken van ouderlijk toezicht stelt je in staat
de situatie onder controle te houden, zodat je beslissingen kunt maken
voor je kind, die hem uiteindelijk zullen helpen bij het omgaan met wat
er online gebeurt.
Wat kun je doen?
Iedere internetprovider heeft zijn eigen instellingen van ouderlijk
toezicht die je kunt toepassen op je computer. Het eerste dat je moet
doen is uitzoeken welke types software jouw provider je aanbiedt. Als
je vindt dat deze software je kind niet voldoende beschermen, zijn er
andere software te koop. Vergeet niet, voordat je besluit deze software
aan te schaffen, dat sommige internetproviders al als service voorzien
in deze software, of in elk geval een mate van ouderlijk toezicht aanbieden.
Er zijn verschillende opties die je kunt toepassen. Hieronder staan een
aantal beschikbare services.
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• Houd toezicht op wie jouw kind een e-mail kan sturen.
• Houd ook toezicht op naar wie jouw kind een e-mail kan sturen.
• Bepaal wie er instant messages kan sturen naar jouw kind of met
wie jouw kind mag chatten in een chatroom. Beperk ze op naam of
leeftijd of sta alleen bepaalde mensen toe.
• Houd toezicht op hoelang je kind online is. Stel bij elk bezoek een
timer in tot hoelang hij elke keer op internet mag.
• Bepaal zowel de website als het type website dat jouw kind mag
bezoeken. Soms kan met ouderlijk toezicht alleen toegang worden
verschaft tot de sites die jij hebt goedgekeurd.
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Er zijn andere services die je kunt gebruiken met betrekking tot ouderlijk toezicht. Er is geen twijfel over mogelijk dat je het geschikte
toezicht zult vinden bij je huidige internetprovider of met behulp van
de aanvullende software die je hebt aangeschaft. Het doel is dat je het
product vindt dat de beste oplossing en bescherming biedt voor je kind.
Dit is niet iets wat je even opzij kan leggen en waar je later naar kan
kijken.
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Online timers en ouderlijk toezicht
Met ouderlijk toezicht heb je zelf in de hand wat je kind online doet
en hoelang hij online is. Veel internetproviders voorzien in een online
timer. Deze timer is een hulpmiddel, dat je om een aantal redenen zou
moeten overwegen. In veel gevallen is het een hulpmiddel dat toezicht
houdt op hoelang je kind online is en voert het het limiet dat jij oplegt
uit. Jij maakt de beslissingen hierover en je kunt de regels hierover op
deze manier ook echt laten gelden.
Laten we wel realistisch zijn. Het is simpelweg niet mogelijk om je tiener die online is de hele dag in de gaten te houden. Als je niet thuis bent
en de kinderen zijn op het internet, dan is het mogelijk dat ze, ondanks
de afspraak die je met ze hebt gemaakt, al die tijd online blijven. Er is
veel te doen op het internet, er zijn veel websites om te bezoeken en
veel mensen om mee te praten. Het is een erg makkelijke manier om
de tijd mee te verdrijven, zonder dat je in de gaten hebt hoelang je al
online bent. Internet is aantrekkelijk voor kinderen van alle leeftijden,
dus vergeet niet dat ouderlijk toezicht op zijn plaats is om te voorzien
in de bescherming die jij voor je kind nodig hebt.
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Een online timer is een simpel programma. Het enige dat je hoeft te
doen is aangeven hoelang jouw kind online mag zijn. Er zijn verschillende soorten instellingen waar je uit kunt kiezen. In de meeste gevallen kun je, elke keer dat je kind online gaat, instellen hoelang hij online
mag of je kunt bepalen hoeveel uur per dag hij online mag. Daarnaast
kan je zelfs bepalen hoeveel keer per week ze op het internet mogen en
hoelang ze er dan op mogen.
Jij bepaalt dus hoelang je kind online is. Nadat je de tijd hebt ingesteld,
zal de software of de internetprovider ze vertellen dat de tijd voorbij is.
Als ze zich dan niet uitloggen zal de provider dit voor ze doen, waardoor je de regels die je hebt ingesteld gewoon kunt laten gelden. In de
meeste gevallen is dit een gratis service als onderdeel van de software
die je hebt gekocht. Als het er niet is bijgeleverd, zorg dan dat je het
krijgt, zodat je, ook als je niet thuis bent, een extra hulp bij de bescherming van je kind hebt.
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Ouderlijk toezicht dat buiten je
internetprovider gaat
Kinderen zijn zonder meer vindingrijke wezens. Je denkt misschien dat
je ze beschermt met behulp van ouderlijk toezicht wanneer ze online
zijn; dat je het goed geregeld hebt met een toezicht dat eerlijk is en je
helpt met het welzijn van je kind terwijl hij online is. Belangrijker nog,
je gelooft dat je kind nu veilig is online. Je kind weet dit toezicht echter misschien wel te omzeilen, waardoor hij niet langer veilig gebruik
maakt van internet.
Hoe je kind ouderlijk toezicht kan omzeilen
Vooral tieners staan bekend om hun vindingrijkheid, maar verkijk je
niet op je schoolkind. Het is een feit dat kinderen de dingen die ze
online willen doen leren te doen, of dit nu op school gebeurt of via
vrienden. Het gebeurt en je zou niet blindelings moeten geloven dat je
kind met jouw ouderlijk toezicht veilig is.
Wat er gebeurt is simpel. Hoewel ouderlijk toezicht misschien wel
werkt voor jouw internetprovider, kan je kind andere software, die
al geïnstalleerd staat op je computer, gebruiken om dit te omzeilen.
Verder stelt deze software ze soms in staat om online te gaan zonder
dat jij je daar bewust van bent. Programma’s als Internet Explorer,
Netscape en dergelijke zijn de makkelijkste manieren om ouderlijk
toezicht te omzeilen. Er bestaan ook andere elementen, die buiten de
internetprovider gaan, zoals bijvoorbeeld instant messaging dat plaatsvindt via andere programma’s, chatrooms, forums en zelfs filesharing
programma’s. Verder kunnen ze tegenwoordig in sommige gevallen
ook het internet betreden met hun draagbare spelcomputers.
Er is nog hoop
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Het goede nieuws is dat er producten voor ouderlijk toezicht op de
markt zijn die je nog steeds kunnen beschermen tegen dergelijke services. Het eerste dat gedaan moet worden is nagaan welke mogeli-
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jkheden je kind heeft om online jouw internetprovider te omzeilen. Je
kunt erachter komen hoe ze online komen door simpelweg naar ze te
kijken of met ze te praten. Kijk vervolgens welk geschikt product er op
de markt is dat jou kan helpen bij het beperken van het betreden van
het internet van je kind via andere wegen. Je bent misschien één van
de geluksvogels die een internetprovider heeft die als service voorziet
in dit type bescherming voor je kind. Zo niet, zoek dan uit hoe dit type
ouderlijk toezicht werkt en maak er gebruik van.
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Ouderlijk toezicht: Moet ik een
gebruikersnaam aanmaken voor
mijn kind?
Het overwegen van ouderlijk toezicht voor je kind is iets dat alle ouders
die een computer in huis hebben zouden moeten doen. Je kind gaat online en bezoekt er simpele en schijnbaar veilige gebieden als een chatroom of een message board. Hoewel ze er alleen praten en onschuldig
zijn, kan de persoon waarmee ze praten misschien niet zo onschuldig
zijn. Het kan een pedofiel zijn of het kan gewoon een ander kind, net
als dat van jou, zijn. Het probleem is dat je simpelweg nooit zeker kunt
weten wie het is.
Het probleem met het toepassen van ouderlijk toezicht voor je kind op
je eigen gebruikersnaam is dat je ook jezelf deze beperkingen oplegt,
wat lastig is omdat volwassenen vaak niet beperkt willen worden in wat
ze online doen en welke sites ze bezoeken. Veel internetproviders bieden je daarom de mogelijkheid om extra gebruikersnamen te creëren
onder je eigen account. Dit houdt in dat je een eigen gebruikersnaam
voor je kind kunt aanmaken, waarop je ouderlijk toezicht kunt toepassen en waarmee je je kind kunt beschermen.
Zodra je een eigen gebruikersnaam voor je kind hebt aangemaakt, is
het proces van ouderlijk toezicht toepassen zeer eenvoudig. Het kost je
slechts enkele minuten om de regels, waaraan je wilt dat je kind zich
houdt, in te stellen. Door de geschikte hulpmiddelen te selecteren, kun
je je kind in de gaten houden zonder dat je jouw toegang tot het internet
hoeft te beperken. In de meeste gevallen zijn er verschillende beschermingsniveaus beschikbaar, zodat je kunt kiezen wat het beste bij je
kind past. Neem de tijd om met ze te praten over waarom je ouderlijk
toezicht toepast. Gebruik het niet als straf, maar als een bescherming
voor het welzijn van je kind.
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Het standpunt van een kind
Als een goede ouder ben je je bewust van het belang van het toepassen
van ouderlijk toezicht om je kind te beschermen wanneer hij op het
internet is. Het in de gaten houden van het gedrag van je kind wanneer hij online is, kan echter vervelend zijn voor je kind. Kinderen willen tenslotte online gaan om spelletjes te spelen, met hun vrienden te
praten en ja, zelfs om hun huiswerk te maken. Je kunt het niveau van
ouderlijk toezicht op je kind aanpassen aan zijn leeftijd, zodat hij de
dingen kan doen die hij wil doen en je toch een bepaald toezicht over
de situatie hebt. Het belangrijkste punt om ouderlijk toezicht te laten
werken is met je kind praten.
Bespreek je behoeften
Het eerste dat je moet doen voordat je je kind online laat, is de gevaren
met hem bespreken. Als je je kind hebt geleerd dat ze nooit met vreemden mogen praten wanneer ze van school naar huis lopen en dat ze de
hand van een volwassene moeten vasthouden bij het oversteken, kan je
ze ook laten begrijpen waarom ze bescherming nodig hebben wanneer
ze online zijn. Door ze simpelweg bij te brengen wat de gevaren zijn
voorzie je op zich en vanzelf in een mate van bescherming voor je kind.
Het is wel aan jou om dit tot stand te brengen voor je kind.
Praat met je kind over pedofielen op het internet. Vertel je kind hoe
makkelijk het is voor een volwassene om zich voor te doen als een
ander kind. Deze mensen spenderen vaak uren aan het bestuderen hoe
ze dit moeten doen, zodat ze bijvoorbeeld ook op de hoogte zijn van
de laatste trends. Eindresultaat is dat je kind oprecht gelooft dat er een
ander kind aan de andere kant van de instant message zit en het is zo
dat kinderen meer dan bereid zijn om dat ‘kind’ alles te vertellen wat
hij wil weten.
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Praat met je kind
• V
 ertel hem welke informatie hij nooit zou moeten geven via het
internet, zoals bijvoorbeeld achternamen, adressen en telefoonnummers.
• Maak je kind duidelijk dat hij nooit online mag vertellen naar welke
school hij gaat.
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•
•

•

 raat met je kind over de geschikte en ongeschikte onderwerpen
P
waarover ze online kunnen praten.
Breng je kind op de hoogte van hoe ze moeten reageren en wat ze
moeten doen wanneer ze zich niet meer prettig voelen met wat er
online gebeurt. Wees er zeker van dat je kind weet dat jij niet boos
op hem zal zijn.
Praat met ze over ouderlijk toezicht als een hulpmiddel waarmee je
ze wilt beschermen en niet als een middel om ze te beperken.

Dit zijn slechts een aantal belangrijke zaken die je met je kind moet bespreken voor wat betreft op het internet gaan. De meeste kinderen van
tegenwoordig kennen genoeg internetjargon en methoden om het ouderlijk toezicht dat je voor ze hebt ingesteld te omzeilen. Daarom is het
voor hun welzijn van belang dat je ze bewust maakt van het “waarom”
van het toezicht. Nogmaals, net zoals je je kind geleerd hebt nooit met
vreemden te praten, is het van belang dat je ze helpt te realiseren dat
ook het internet vol met vreemden zit.
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Wat kan je beperken met
ouderlijk toezicht?
Één van de eerste dingen die je jezelf als ouder moet afvragen over
ouderlijk toezicht, is wat het nu precies beperkt en hoe dit gedaan
wordt. Er zijn veel verschillende manieren waarop een pedofiel in
contact kan komen met je kind. Je moet zowel gebruiken maken van
ouderlijk toezicht als kinderen bewust maken van de gevaren, om ze
te beschermen tegen sites waarop ze kwetsbaar zijn. Denk erover
zoals je ook over andere situaties nadenkt. Misschien heb je je kind een
geheim wachtwoord geleerd dat wordt toegepast om een volwassene
toe te staan je kind op te halen van school. Dit beschermingssysteem
beschermt je kind natuurlijk niet tegen de vreemden die je kind kunnen
aanspreken, wanneer hij van school naar huis loopt. Ouderlijk toezicht
moet elk punt van kwetsbaarheid omvatten.
Terreinen waar je kinderen bescherming tegen nodig heeft
Hier volgen een aantal van de belangrijkste terreinen waarop je je kind
moet beschermen wanneer hij online is. Onthoud dat dit niet alles is en
dat je ook op andere terreinen nog steeds toezicht moet houden, met het
oog op de nieuwe technologieën en de manieren om anderen online te
ontmoeten die zich elke dag voordoen.
• C
 hatten: Chatrooms zijn erg in trek. Er zijn chatrooms bedoeld
voor kinderen tot tien jaar, waar ze over games en school kunnen
praten. Ouderlijk toezicht zou bescherming moeten bieden tegen
chatrooms die jij niet hebt goedgekeurd of die bekend staan als onveilig voor kinderen.
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• E
 -mail: Het is makkelijk om een e-mailadres te bemachtigen.
De woorden die in het onderwerp van een e-mail staan kunnen al
genoeg aanleiding zijn voor een kind om een mail te openen en hierdoor in de problemen te komen. Ouderlijk toezicht kan beperken
wie er een e-mail kan sturen naar je kind.
• H
 et Web: De mogelijkheid tot webbrowsing die je kind heeft, is ook
een belangrijk punt om naar te kijken. Ouderlijk toezicht moet je
kind beschermen tegen het bezoeken van websites die niet geschikt
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zijn voor hem of die jij specifiek hebt geblokkeerd.
•

I nstant Messaging of IM’s is één van de meest gangbare
manieren om tegenwoordig online te chatten is door middel van
instant messaging. Bekend is het programma van Microsoft, MSN.
Het is privé en makkelijk te gebruiken. Ouderlijk toezicht kan
helpen met het blokkeren van ongewenste individuen die met je
kind willen chatten.

Ouderlijk toezicht kan worden aangepast aan de behoefte, de leeftijd en
de voorkeuren van je kind. Neem in overweging om alle opties die aan
jouw kind voldoen te beperken.
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Online activiteitenrapporten
Helpt jouw internetprovider je met het opstellen van online activiteitenrapporten voor je kind wanneer hij online is? Hoewel het misschien
voelt alsof je je kind met ouderlijk toezicht bespioneert, bescherm je
hem uiteindelijk tegen alle potentiële gevaren die op de loer liggen op
het internet en een bedreiging voor hem vormen. Door in de gaten te
houden wat je kind online doet, bescherm je hem optimaal tegen alle
mogelijke gevaren.
Wat is een activiteitenrapport?
Een ouderlijk toezicht activiteitenrapport wordt toegepast om je kind te
beschermen wanneer hij online is. Het rapport informeert jou over wat
je kind op het internet heeft gedaan. Het rapport laat zien wat hij heeft
gedaan vanaf het moment dat hij zichzelf heeft aangemeld onder zijn
gebruikersnaam. Zo kun je zien welke sites hij heeft bezocht en met
wie hij heeft gepraat. Belangrijker nog, het helpt je toezicht te houden
of je kinderen veilig zijn online.
Je kunt veel achterhalen aan de hand van deze rapporten. Ze zullen
je laten zien hoeveel e-mails je kind ontvangt, van wie hij deze heeft
ontvangen en naar wie hij deze stuurt. Ze zullen je ook laten zien
welke websites hij heeft bezocht en welke sites het meest bezocht
worden. Enkele activiteitenrapporten zullen je zelfs laten zien welk type
websites hij heeft proberen te bezoeken, maar die geblokkeerd werden
door ouderlijk toezicht.
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Het activiteitenrapport is niet iets waar je je kind over hoeft te
vertellen als je je hier niet goed bij voelt. Het is een rapport dat wordt
uitgebracht aan de houder van het hoofdaccount of aan de persoon die
verantwoordelijk is voor de gebruikersnaam van het kind. Het voordeel
hiervan is dat je kind veilig blijft en dat jij kennis hebt van de potentiële
gevaren die ze lopen, waarvoor je ze vervolgens kunt behoeden. Het
komt niet vaak voor dat je de fouten die je kind maakt kunt voorkomen.
Door simpelweg kennis te nemen van wat hij online aan het doen is,
kan je gerustgesteld zijn wanneer je niet over hun schouders mee kunt
kijken op die momenten.
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Verschillende beschermingsniveaus
Met ouderlijk toezicht heb je de mogelijkheid om je kind veilig online
te laten. Dit hulpmiddel houdt je kind in de gaten wanneer hij online is.
Het goede nieuws is dat er veel beschermingsniveaus beschikbaar zijn.
Dit houdt in dat je het geschikte toezicht voor jouw kind kunt toepassen,
in plaats van hem geheel de toegang tot het internet te verbieden. Met
goed ouderlijk toezicht van je internetprovider of van de software die
je aanschaft, kun je je kind veilig houden en hem toch online de dingen
laten doen die hij wil doen.
Welke niveaus zijn er beschikbaar?
Het is van belang om je te realiseren dat er verschillende niveaus
van ouderlijk toezicht beschikbaar zijn. Je zult een aantal verschillende manieren vinden om je kind op verschillende leeftijd- of
vaardigheidsniveaus te beschermen. Hier zijn een aantal opties die
mogelijk beschikbaar zijn.
• Algemeen: Dit type ouderlijk toezicht is niet beperkend. Dit is de
standaard service die je als volwassene zou gebruiken. Het staat
vrije toegang tot internet toe, zonder beperkingen.
• Jongeren: Het volgende niveau is meer geschikt voor jongeren.
Het beperkt verschillende elementen, maar stelt ze wel in staat om
minder beperkt sites te bezoeken. Het houdt toezicht op bijvoorbeeld
pornografische websites en andere potentiële risicovolle situaties.
• Tieners: Met iets meer bescherming heeft jouw (bijna) tiener meer
toegang tot de dingen die hij wil doen, maar wordt hij nog wel
beschermd tegen chatrooms die niet kindvriendelijk zijnl
• Kinderen: Het hoogste niveau van bescherming is voor de
kinderen die onder de tienerjaren zitten. De meeste ouderlijk toezicht
programma’s beschermen op dit niveau je kind tegen de buiten de
voor hem aangewezen sites te surfen. Veel internetproviders bieden unieke online ervaringen gericht op deze doelgroep, die geheel
kindvriendelijk zijn.
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Jij moet het juiste niveau van ouderlijk toezicht selecteren. Maak niet
de fout om te denken dat je kind blij zal zijn met ‘kid’s only’ sites
als je kind een (bijna) tiener is. Het goede nieuws is dat je de gepaste
oplossing kunt vinden voor je kind, waardoor hij veilig online kan en
succesvolle ervaringen kan opdoen.
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Ouderlijk toezicht op
websitebrowsing
Je kind kwam misschien vandaag thuis van school en vertelde je over
een website die hij echt moet bezoeken. Ouderlijk toezicht voorziet
je kind in de bescherming die hij nodig heeft wanneer hij de websites
die hem zijn aangeraden bezoekt. Als je een ouder bent die niet zeker
weet welk type bescherming deze software je biedt met betrekking tot
website browsing, is het het waard om hier meer over te weten te komen. Het is misschien zelfs nuttig om er wat tijd in te investeren, om te
achterhalen wat de opties zijn.
Elk beschikbaar ouderlijk toezicht software biedt zoals eerder gezegd
verschillende beschermingstypes en –niveaus. Niettemin worden deze
elementen, zoals je ook weet, onder jouw toezicht toegepast. Jij moet
beslissen wat geschikt is voor je kind en wat niet. Wat webbrowsing betreft kun je de sites die hij mag bezoeken zoveel of zo weinig mogelijk
beperken als je zelf wilt.
Het hoogste toegangsniveau met betrekking tot webbrowsing met
ouderlijk toezicht blokkeert de toegang tot alle websites. Een niveau
lager is je kind in staat om slechts de sites die jij hebt goedgekeurd
te bezoeken. De volgende stap staat je kind meestal toe om kindvriendelijke websites, die bekend staan als veilige locaties op het web,
te bezoeken. Tenslotte kun je als je dit wilt je kind volledige toegang,
zonder beperkingen, tot online webbrowsing geven.
Je zou de mogelijkheid tot websitebrowsing op je ouderlijk toezicht
software moeten aanpassen aan de leeftijd van je kind en aan zijn vermogen om online te surfen. Elk kind is anders, maar je kunt je baseren
op wat ze leuk vinden om te doen en op waar je hem tegen wilt beschermen. Selecteer het beschermingsniveau dat van toepassing is op jouw
kind en stel het dan in werking met het ouderlijk toezicht van bijvoorbeeld je internetprovider.
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Ouderlijk toezicht en chatten
Veel kinderen vinden het leuk om online met hun vrienden te praten.
Ouderlijk toezicht kan je helpen om ze te beschermen in deze situatie. Je kunt je misschien afvragen waarom ze niet gewoon de telefoon
gebruiken om hun vrienden te bellen of wat er nu zo leuk is aan het
intypen van antwoorden naar hun vrienden. Buiten beschouwing gelaten waarom chatten zo leuk is, is het een feit dat kinderen het steeds
vaker en steeds jonger doen. Dus hoe kun je voorkomen dat je kind de
verkeerde chatrooms betreedt? En kun je erachter komen waarover ze
daar praten?
Een chatroom is na instant messaging de meest gangbare vorm van
communicatie. In dit geval bezoekt een individu een specifieke website met een chatroom. In deze room komen mensen van over de hele
wereld of uit bepaalde gebieden samen, afhankelijk van het type room.
Dit is ook één van de voornaamste locaties voor een pedofiel om zich
voor te doen als een kind en zo in contact te komen met jouw kind.
Met ouderlijk toezicht kun je het vermogen van je kind om te communiceren in chatrooms aanpassen. Je hebt dezelfde mogelijkheden als
bij de websitebrowsing. Je kunt alle chatrooms voor ze blokkeren, je
kunt ze toegang toestaan tot chatrooms die jij hebt goedgekeurd of je
kunt ze toegang toestaan tot kindvriendelijke chatrooms die worden
goedgekeurd door de ouderlijk toezicht software. Het is aan jou om elk
van deze opties in overweging te nemen. Jij moet bepalen welke van
de beschikbare beschermingsniveaus het meest geschikte is voor jouw
kind.
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Ouderlijk toezicht is meestal in staat om je door middel van activiteitenrapporten te laten zien welke sites je kind bezoekt en heeft geprobeerd te bezoeken. Ze kunnen je meestal niet laten zien wat er
gebeurt in de chatrooms. Er zijn andere softwarehulpmiddelen die je
kunt aanschaffen en discreet kunt toepassen om deze informatie te verkrijgen. Je zult je beter voelen wanneer je ook ouderlijk toezicht over
chatrooms hebt.
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Ouderlijk toezicht en e-mail
E-mail is iets waar kinderen constant gebruik van maken. Ouderlijk
toezicht biedt je een mate van bescherming voor je kind wanneer hij
hiermee bezig is. Door gebruik te maken van ouderlijk toezicht, kun
je zowel je kind als je online computernetwerk veilig stellen van spam
en ongeschikte e-mails die je kind potentieel kan ontvangen wanneer
hij op internet is. Elke ouderlijk toezicht software is anders tot op een
bepaald niveau, maar ze kunnen je allemaal voorzien van bescherming
voor je kind met betrekking tot e-mail.
E-mail aanpassingen kunnen voor elk kind met een eigen gebruikersnaam worden toegepast. Met het geven van een gebruikersnaam geef
je ze in feite ook een e-mailadres. Onder de jongste internetgebruikers
is het misschien niet nodig om ze gebruik te laten maken van e-mail,
maar als een kind ouder wordt, wordt e-mail een standaard onderdeel
van het online zijn en dus iets waar hij echt gebruik van wil maken. Het
is aan jou om wel of niet de communicatie door middel van e-mail toe
te staan. Ouderlijk toezicht helpt je vervolgens met besluiten wat wel
en wat niet is toegestaan tijdens het e-mailen.
E-mail bescherming kan geheel worden begrensd, door alleen degenen
die jij hebt goedgekeurd te laten mailen met je kind of het kan iets
zijn waarop je spamfilters gebruikt. Als je spamfilters toepast op het
e-mailaccount van je kind, moet je deze instellen op het gepaste niveau
(meestal de hoogste filtering) om ze te beschermen tegen bepaalde aspecten die samengaan met e-mail.
Je hebt zonder twijfel een vorm van ouderlijk toezicht nodig om de emailactiviteiten van je kind in de gaten te houden. Pedofielen kunnen email gebruiken als een manier om in contact te komen met je kind. Ook
maakt het je computer zeer kwetsbaar voor spyware en spam. Daarom
is het nodig dat je het geschikte beschermingsniveau kiest voor het emailaccount van je kind.
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Ouderlijk toezicht en Instant
Messaging
Het kwetsbaarste gedeelte van het online zijn van je kind is tevens het
door hen meest gebruikte middel: het instant messaging. Ouderlijk
toezicht kan je echter hulp bieden met betrekking tot deze behoefte.
Instant messaging is leuk en cool. Kinderen vinden het geweldig dat
ze online met hun vrienden kunnen praten. Vooral de instant messaging tool van Microsoft, kortweg MSN, wordt veel gebruikt. Het is ook
een goedkope manier van communiceren, omdat ook de lange afstand
gesprekken gratis zijn. Natuurlijk zal de telefoon gebruikt blijven worden en natuurlijk zul je je blijven verbazen over de fascinatie voor het
instant messaging. Hoe dan ook, je zult er ouderlijk toezicht voor nodig
hebben.
Wat instant messaging betreft zijn er veel verschillende manieren van
bescherming die kunnen worden gebruikt. Meestal wordt er gewerkt
met een toestemmingenlijst. Jij bepaalt wie er met jouw kind kan communiceren door hun lijst met vrienden bij te houden. Als ze met een
nieuw iemand willen praten, moeten ze toestemming hebben van de
houder van het hoofdaccount. Dit betekent dat je dus precies weet met
wie ze chatten.
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Eén van de belangrijkste dingen die je moet onthouden is dat er veel
verschillende services beschikbaar zijn voor het instant messaging.
Veel computersystemen hebben daar zelfs al een aantal van geïnstalleerd op de computer, ook al heb je deze misschien nooit gebruikt. Dit
betekent dus dat een beetje handig kind deze softwaremiddelen kan
openen, toepassen en gebruiken, zonder dat jij dit ooit te weten komt,
waardoor ze dus ouderlijk toezicht weten te omzeilen.
Om deze reden en uit beschermingsoogpunt zou je moeten nagaan hoe
ze de instant messaging services gebruiken en je moet er zeker van zijn
dat de ouderlijk toezicht software die je gebruikt alle toegangsmethoden tot het internet in de gaten houdt en niet alleen die methoden die via
jouw internetprovider gaan. Dit zorgt voor het beste toezicht op je kind
wanneer hij online is.
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Opvoedvaardigheden
Het opvoeden van je kind offline
Spoor je kind aan zich belangrijk te voelen
Het is voor de gezonde ontwikkeling van een kind noodzakelijk om
zich belangrijk en waardevol te voelen. Een gezond zelfvertrouwen is
het schild van een kind tegen de uitdagingen van het leven. Kinderen
die zich goed voelen over zichzelf blijken makkelijker om te kunnen
gaan met conflicten en kunnen beter weerstand bieden tegen negatieve
invloeden, zoals deze op het internet. Ze zijn geneigd sneller te lachen
en te genieten van het leven. Het is ook aangetoond dat kinderen die
zich belangrijk voelen, veelzijdiger en respectvol zijn en uitblinken op
school, in buitenschoolse activiteiten en in hobby’s en gezonde relaties
ontwikkelen met hun leeftijdsgenoten.
Kinderen die zich niet belangrijk of geliefd voelen, hebben daarentegen een laag zelfvertrouwen en uitdagingen kunnen een bron van grote
angst en frustratie zijn. Kinderen die zich niet goed voelen over zichzelf vinden het moeilijk oplossingen te vinden voor hun problemen en
kunnen passief, teruggetrokken en depressief worden.
Jij bent de grootste invloed op het belangrijk, gewaardeerd en waardevol voelen van je kind. Vergeet je kind niet te prijzen als hij iets goed
heeft gedaan en help hem met het zoeken van manieren om te leren van
zijn fouten en mislukkingen. Wees eerlijk en oprecht bij het prijzen van
je kind. Maak hem duidelijk dat ook jij kan twijfelen aan jezelf en dat
je af en toe fouten maakt, maar dat je weet dat je belangrijk bent en gewaardeerd en geliefd wordt. Als je je eigen zelfvertrouwen en belangrijkheid voedt, zal je kind leren hetzelfde te doen, dus wees er zeker van
dat je het goede voorbeeld geeft en houd je af van zelfonderwaardering
of van activiteiten die je zelfwaardigheid of –belang verlagen.
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Je kind heeft misschien onjuiste of irrationele gedachten over zichzelf,
zijn kunnen of zijn kwaliteiten. Benadruk het positieve aan je kind en
moedig hem aan realistische verwachtingen en maatstaven op zichzelf
toe te leggen. Help je kind bij het vaststellen van kwaliteiten of vaardigheden die hij wil verbeteren en help hem met het opzetten van een
plan om deze doelen te bereiken. Moedig je kind aan om deel te ne-

men aan samenwerkingsactiviteiten, die teamwork en voltooiing zullen
bevorderen.
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Door middel van deze en andere positieve en bevestigende activiteiten
zal je kind een sterk gevoel van zelfvertrouwen, waardigheid en belangrijkheid ontwikkelen, die hij met zich mee zal nemen op weg naar de
volwassenheid.
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Positieve discipline zonder je kind te
schaden
Kinderen proberen vaak ons geduld uit, waardoor we ons humeur en
onze kalmte kunnen verliezen. Het is heel makkelijk om je dan als
ouder geërgerd, verdrietig, boos, geïrriteerd, gekwetst en verward te
voelen. Het uitproberen van je geduld is dan ook voor ouders de ultieme test wat opvoedvaardigheden betreft. Daarom is het van belang
dat we discipline streng, maar op een milde manier toepassen. Het is
natuurlijk zo dat niemand zijn kind wil kwetsen, of dit nu fysiek of
verbaal is. Als we vinden dat ons kind fout is geweest en we willen hem
dit duidelijk maken, dan zijn schreeuwen, slaan en hardhandig straffen
de ergste acties die we kunnen ondernemen.
Als we onze kinderen discipline bij willen brengen, zou ons doel
moeten zijn om ze te leren wat coöperatief, vriendelijk, respectvol en
verantwoordelijk gedrag is. De beste manier om dit aan te leren is door
standvastig te zijn, door je kind te verzekeren dat steeds dezelfde straf
zal gelden voor hetzelfde wangedrag en door deze straf daarna open en
eerlijk uit te leggen aan je kind.
Desnoods kun je jezelf een beetje tijd geven, voordat je besluit te reageren op het wangedrag van je kind. Soms heb je even de tijd nodig
om af te koelen, voordat je je kind kunt aanpakken, om alles goed te
overdenken en zelf geen fouten te maken. Slaan en schreeuwen moet
ten strengste worden voorkomen.
Als je disciplinaire actie onderneemt, moet je altijd rekening houden
met het karakter, de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind.
Disciplinaire acties moeten vooraf altijd met het kind besproken zijn
geweest, zodat het kind, wanneer hij in een bepaalde situatie terecht
komt, zich altijd bewust is van de gevolgen en er dus hopelijk voor
kiest om zich te gedragen. Nog belangrijker, vergeet nooit dat het het
gedrag van je kind is dat je afkeurt en niet het kind zelf.
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Als ouder zou je open moeten staan en bereid moeten zijn om van en
met je kind te leren. Ieder mens maakt fouten en we moeten in gedachten houden dat niet alle disciplinaire maatregelen werken voor elk
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kind. Kinderen zijn net zo uniek als ieder ander mens en soms misschien zelfs wel meer. Daarom is het belangrijk dat elke vorm van discipline die je je kind oplegt aangepast is aan zijn of haar karakter en aan
de individuele behoefte van het kind en de ouders. Met genoeg liefde,
geduld, vooruitziendheid, begrip en standvastigheid, zal het proces van
discipline een positieve uitkomst hebben.
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Straffen
"Daarom" is simpelweg niet het juiste antwoord
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Als ze jong zijn is dat normaal
gesproken omdat ze iets beter willen begrijpen en als ze ouder zijn is
dat omdat ze beter willen begrijpen waarom jij iets belangrijk vindt en
waarom zij dat dan ook zo zouden moeten zien. Ongeacht hun leeftijd
is het noodzakelijk dat je kind begrijpt dat, wanneer je hem de regels
en verwachtingen van je huis voorlegt, deze regels niet te bediscussiëren zijn en dat er gevolgen zullen zijn wanneer de regels worden
verbroken.
Jongere kinderen begrijpen een lange uitleg over waarom het belangrijk is voor ze om op een bepaalde tijd thuis te komen van hun vriendjes
of over waarom ze niet met de bal in huis mogen spelen niet. Waar ze
wel vaak naar streven is om hun ouders trots en gelukkig te maken.
Dus als een jong kind “Waarom?” of “Waarom niet?” vraagt, wanneer
ze niet mogen spelen met iets of iemand of waarom ze zich aan een
bepaalde regel moeten houden, vertel ze dan dat dit is “omdat je me blij
maakt als jij je aan de huisregels houdt en doet wat ik je heb gevraagd”.
Je moet proberen te vermijden om “Omdat ik het zeg” te gebruiken als
antwoord, omdat dat alleen zal bijdragen aan de frustratie en verwarring van het kind.
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Oudere kinderen, adolescenten en tieners zullen zeer waarschijnlijk
meer uitleg nodig hebben. Wanneer ze vragen naar het “Waarom” of
“Waarom niet” van iets, is het beter om ze dit zo direct, eerlijk en duidelijk mogelijk uit te leggen. “Ik vroeg je om voor 22:00h thuis te
zijn, omdat we morgenochtend vroeg bij de tandarts moeten zijn voor
controle en we niet te laat mogen komen.” Ook is dit een goede gelegenheid om de gevolgen van het verbreken van de regels nog eens te
herhalen. “Als je niet voor 22:00h thuis bent, zul je een week lang
je vriend(in) niet meer mogen bezoeken.” Wees standvastig, streng en
duidelijk.
Hoewel je kind je misschien wil uitdagen door je te vragen naar de
reden achter een regel, is het ook een teken dat je kind groeit als een individuele denker. Probeer niet boos of gefrustreerd te reageren wanneer
hij dit doet; realiseer je dat dit een manier is voor hem om de wereld om
hem heen te begrijpen.

Laat tijd doorbrengen met je kind
gelden
Tegenwoordig hebben we allemaal een druk leven met het huishouden,
sociale activiteiten en werk; we hebben bijna geen tijd meer over om
door te brengen met onze kinderen. Zoals je weet is tijd doorbrengen
met je kinderen wel één van de belangrijkste aspecten van het grootbrengen. De band tussen ouder en kind wordt hierdoor versterkt en je
kind zal op je rekenen en je vertrouwen. Ouders die genoeg tijd doorbrengen met hun kinderen zullen zien dat hun kind het vaak beter doet
op school en met hobby’s en sport. Je kunt de tijd die je met je kind wilt
doorbrengen plannen, maar spontaniteit is altijd de beste optie. Daarom
is het beter om tijd met je kind door te brengen in een ontspannen omgeving en om dingen te doen waar jullie allebei van kunnen genieten.
Je vraagt je misschien af waar je de tijd vandaan zou moeten halen om
dit te doen. Toch moet je prioriteiten stellen en genoeg tijd vrijmaken
van je drukke schema voor je kind. Hier volgt een opsomming van
dingen die je met je kind zou kunnen doen, om het beste te halen uit de
tijd die jullie samen hebben.
Bekijk je huishoudelijke taken en ga na welke je kunt overslaan of aan
welke je minder tijd kan besteden, om zo tijd te besparen. Je kunt ook
een aantal huishoudelijke taken bewaren voor als je kind op bed ligt,
zodat je overdag de tijd die overblijft samen met je kind kan doorbrengen.
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Je kunt ook bepaalde routines die jullie hebben interessant maken. Je
kunt bijvoorbeeld samen liedjes zingen op weg naar het kinderdagverblijf. Of je kunt de tijd die jullie samen doorbrengen in de auto op weg
naar school of naar huis gebruiken om te bespreken wat er gebeurt in
het leven van je kind.
Als je twee of meer kinderen hebt, is het belangrijk om elk kind individuele aandacht te geven. Dit is misschien moeilijk voor je en je moet er
misschien heel erg je best voor doen, maar wees creatief en flexibel als
je tijd doorbrengt met elk kind. Onder geen enkele voorwaarde zou je
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de tijd die je met elk kind doorbrengt moeten opheffen. Als je dit doet,
kan het kind zich misschien nog minder belangrijk voelen dan bijvoorbeeld het doen van de boodschappen of de was.
Kinderen hebben routine en stabiliteit nodig, dus wees er zeker van
dat je geregeld tijd doorbrengt met je kind. Je kunt de ochtenden in het
weekend gebruiken om bijvoorbeeld samen de hond uit te laten of je
kan één dag per week uitkiezen om samen buiten te eten. Er zijn veel
manieren om samen tijd met elkaar door te brengen, zorg er alleen voor
dat je deze tijd goed benut.
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Bescherm het emotionele welzijn
van je kind
We raken zo vaak verstrikt in de rompslomp van ons hectische leven
met onze baan en onze familie dat we makkelijk één van de belangrijkste aspecten van het leven van ons kind kunnen vergeten – zijn of
haar emotionele welzijn. De meest kritieke periode van het leven van
een kind is de eerste drie jaar. In deze kritieke periode kan het constant
afwisselen van verzorgers of het hebben van een ‘part time’ ouder behoorlijk destabiliserend en traumatisch zijn voor het kind. Net zoals je
voldoet aan de fysieke behoeften van je kind, is het evenzo belangrijk
om te voldoen aan zijn emotionele behoeften. Het is de taak van de
betrokken volwassenen zoals ouders, leerkrachten en verzorgers om
zich er samen voor in te zetten om dit doel op een dagelijkse basis te
bereiken. Als niet wordt voldaan aan de emotionele behoeften van een
kind, vooral in de eerste drie jaar, kan dit ernstige gevolgen hebben
voor het kind. Het kan namelijk resulteren in verstoord, uitdagend en
geweldadig gedrag.
Er zijn een aantal redenen waarom de eerste drie jaar van een kind
zo belangrijk zijn. Dit is om te beginnen de fase waarin emotionele
afstand en binding plaatsvindt. Het wangedrag van een kind kan ertoe
leiden dat één van deze processen wordt onderbroken. Dit kan vergaande gevolgen hebben in de relaties die hij in zijn leeft en kan, wanneer hij adolescent of volwassen is, de ontwikkeling van gezonde relaties verhinderen.
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De hersens ondergaan een extreem snelle ontwikkeling in de eerste drie
jaar; een ontwikkeling die zich daarna nooit meer zal voordoen in het
leven van een mens. Als het kind drie jaar is, hebben zijn hersens alles
wat hij tot op dat punt heeft meegemaakt vastgelegd. Het is daarom van
belang dat deze ervaringen aanmoedigend, liefdevol, positief en veilig
zijn, zodat de hersens een positieve functionering kunnen vastleggen.
Als het kind pijnlijke, angstige, gevaarlijke en schadelijke ervaringen
heeft opgedaan, dan zullen de hersens zich instellen op het negatieve.
Om al deze redenen is het noodzakelijk dat de verzorgers, ouders en
betrokken volwassenen ervoor zorgen dat er altijd positief en op een
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gezonde en opbouwende manier wordt voldaan aan de emotionele behoeften van het kind. Ouders zouden er voor moeten zorgen dat de verzorgers van het kind consistent en stabiel zijn en dat ze niet te vaak van
verzorger wisselen. Het kind zal zich alleen veilig en zeker voelen als
hij een consistent en gestructureerd schema heeft. Tijdens deze fase zou
je moeten proberen zoveel mogelijk tijd door te brengen met je kind,
ook al heb je het druk en heb je veel stress. Het voelen van stress is een
angstige gewaarwording voor een kind en je moet hem daar dan ook
zoveel mogelijk vanaf zien te houden. Verzeker je kind constant dat je
het nooit te druk hebt om tijd met hem door te brengen.
Je mag nooit vergeten dat de emotionele behoefte van je kind net zo belangrijk is als zijn fysieke behoefte en het is aan jou om je kind veilig,
zeker, geliefd en gekoesterd te laten voelen.
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Succesvolle tweeweg communicatie
met je kind
Effectief communiceren met je kind is misschien wel een van de moeilijkste uitdagingen waarmee ouders worden geconfronteerd. Hoewel
we proberen een tweewegcommunicatielijn te openen met ons kind, is
het frustrerend als we zien dat hun aandacht niet bij de op gang zijnde
conversatie of zelfs helemaal niet bij ons als ouder is. We klagen dan
over een gebroken communicatie, terwijl wij het wel normaal vinden
dat we kleren opvouwen, de krant lezen, brieven schrijven of maaltijden bereiden terwijl we met onze kinderen praten.
Kinderen zijn van nature snel afgeleid en reageren niet altijd op hun
omgeving zoals van ze wordt verwacht. Het is de taak van de ouders
om positieve communicatiepatronen aan te moedigen en het negeren
van communicatie te ontmoedigen. Om te voorkomen dat een non-verbale overeenkomst niet wordt opgevolgd, is het belangrijk om het kind
geschikte vormen van communicatie aan te leren. Leren volgens voorbeeld is de beste methode. Tijdens het converseren moet je je volledige
aandacht richten op je kind en je geheel focussen op het gesprek. Zet
je voicemail aan en de televisie uit of ga zo nodig naar een kamer waar
geen afleidingen zijn.
Je moet rustig en in leeftijdsovereenkomstige termen uitleggen aan je
kind wat er fout is aan de manier waarop hij communiceert en waarom
dit niet werkt. Ook als er moeilijke vragen worden gesteld moet je je
kind de meest effectieve manier van communicatie tonen. Wees een
goede luisteraar. Je moet ze aanmoedigen hun kant van het verhaal te
vertellen en hun meningen uit te spreken en je moet positief reageren,
om ze te laten zien dat je hun standpunt begrijpt.
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Je moet op een consistente manier met je kind communiceren. Je moet,
elke keer dat je met elkaar communiceert, dezelfde signalen uitzenden.
Je kind moet in staat worden gesteld om te zien dat je zeker zijn aandacht zal opeisen als er ongewenst gedrag plaatsvindt.
Kinderen blijven tenslotte kinderen en het is normaal voor ze om soms
non-communicatief en non-reactief te zijn. Het is aan jou om het gePagina 36
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drag van je kind te interpreteren en om verbetering in zijn communicatievaardigheden vast te stellen. Zelf voorbeeld geven van positieve
communicatievaardigheden is de beste manier om er zeker van te zijn
dat je kind gezonde communicatiepatronen in zich opneemt.
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De waarheid over liegen
Eerlijkheid en oneerlijkheid zijn eigenschappen die een kind van huis
uit leert. Ouders zijn vaak verontrust als hun kind liegt. Het is echter
normaal voor jonge kinderen om sterke verhalen en vertelsels te verzinnen. Kinderen houden van het vertellen en aanhoren van leuke verhalen. Ze hebben vaak de neiging fantasie te verwarren met de werkelijkheid. Dit is waarschijnlijk meer een resultaat van een buitengewoon
levendige fantasie dan van een poging om de waarheid te verhullen.
Als kinderen ouder worden kunnen ze leugentjes vertellen om een behoefte te vervullen, zoals onder hun verantwoordelijkheden en taken
uit komen. Ouders zouden elk geval van liegen als afzonderlijk moeten
behandelen en erop reageren door het kind te leren over de noodzaak
van vertrouwen en eerlijkheid.
Adolescenten vinden het in bepaalde situaties soms normaal om te liegen, zoals bijvoorbeeld het niet vertellen van de ware reden van een
relatiebreuk, omdat ze bang zijn om de gevoelens van de ander te kwetsen. Adolescenten kunnen ook liegen om een gevoel van privacy te
behouden en om zich psychologisch onafhankelijk te voelen van hun
ouders. De voornaamste rolmodellen in het leven van een kind zijn
de ouders. Als een ouder erachter komt dat zijn kind liegt, zou hij het
kind kalm, maar streng moeten benaderen en het verschil tussen een
leugen en de waarheid en het belang van eerlijkheid moeten uitleggen. De ouder zou moeten proberen te communiceren met het kind om
erachter zien te komen waarom het kind loog en zou het kind moeten
helpen om een alternatief voor het liegen te vinden. De beste manier
om liegen te voorkomen is om als ouder als voorbeeld te dienen en dus
zelf nooit te liegen.
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Als een kind liegt, is het belangrijk om de ongepastheid hiervan te
benadrukken. De gevolgen van het liegen moeten op jonge leeftijd duidelijk en uitgebreid worden besproken met het kind. Er zijn echter een
aantal vormen van oneerlijkheid die verontrustend en het symptoom
van onderliggende emotionele problemen kunnen zijn. Soms kent een
kind het verschil tussen een leugen en de waarheid wel, maar kiest er
toch voor om uitgebreide verhalen te verzinnen om aandacht te krijgen.
Er zijn ook adolescenten of kinderen die misschien verstandig lijken,
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maar toch ten prooi vallen aan het herhaaldelijk liegen. Het is normaal
voor hen om te denken dat een leugen de meest praktische manier is
om om te gaan met de verwachtingen van leraren, ouders en vrienden.
Het kind probeert hier niet gemeen of slecht te zijn, maar valt gewoon
steeds in de gewoonte van het herhaaldelijk liegen. Als dit herhaaldelijk liegen voorbij een bepaald punt gaat, is het goed om dit serieus te
nemen en een professionele (kinder)psycholoog te raadplegen die je
hierbij kan helpen.
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Het trainen van de lastige eter
Als het op eten aankomt, kunnen peuters behoorlijk kieskeurig zijn.
Negen van de tien keer wijzen ze nieuw eten af. De meeste peuters
doen dit en het is dan ook geen verrassing dat problemen met eten kunnen leiden tot ongerustheid bij de ouders.
Problemen als eetstoornissen en obesitas kunnen worden voorkomen
als er van jongs af aan wordt toegezien op een gezond voedingspatroon. Er zijn veel manieren om er zeker van te zijn dat je kind verschillende soorten voedsel eet. Je moet een bepaald type voedsel misschien
wel tien keer aanbieden, voordat het kind eindelijk besluit het te eten.
Veel ouders geven echter toe aan de frustratie en geven het na vier of
vijf keer proberen op.
Je moet eten leuk maken voor je kind. Je kunt je opgroeiende peuter kleurrijk voedsel als rozijnen, wortels, druiven, appels, crackers en
reepjes kaas aanbieden, die hij of zij leuk en interessant zal vinden. Je
moet ze op hun niveau uitleggen hoe voedsel ze kan helpen om langer
te spelen en harder te rennen, omdat het ze helpt om te groeien en om
sterk te worden.
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Ouders zijn normaal gesproken de rolmodellen voor hun kinderen
en kinderen proberen hun rolmodellen te evenaren. Als jij alleen een
bepaald soort voedsel eet, zal je kind ook een beperkte smaak hebben.
Beperk de voedselinname van je kind niet door jouw voorkeuren. Het
is mogelijk dat jouw smaak verschilt van dat van jouw kind en het kan
zijn dat je je kind iets voorschotelt waar hij simpelweg niet van houdt.
Eet altijd openlijk verschillende soorten voedsel in het bijzijn van je
kind, zodat hij misschien hetzelfde probeert te doen.
Als je een gezond en energiek kind hebt, moet hij goed eten. Als je er
niet zeker van bent of hij goed eet, houd dan bij wat voor en hoeveel
voedsel je kind op een dag binnenkrijgt. Kinderen eten, anders dan volwassenen, de hele dag door, niet alleen drie maaltijden per dag. Snacks
en handjes lekkernijen kunnen aardig aantikken. Je kunt je kind naar
een kinderarts brengen om zijn gewicht en gezondheid te testen als je
bang bent dat het uit de hand loopt.
Maak je niet al teveel zorgen, want een kind zal, tenzij hij ziek is, altijd
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wel eten. Ze kunnen erg goed oordelen als het op honger en vol zitten
aankomt. Wees altijd kalm en geduldig tijdens de maaltijden en wees
er zeker van dat je kind toegang heeft tot een grote verscheidenheid aan
voedsel. Je weet maar nooit, misschien vinden jij en je peuter iets waar
jullie samen van kunnen genieten.
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Onze altijd veranderenderol
als ouder
Onze kinderen groeien op zonder dat wij dit beseffen. Het lijkt wel
gisteren dat ze nog rondkropen en probeerden te lopen en opeens zitten
ze op school en maken vrienden, leren nieuwe dingen en worden onafhankelijk. Er wordt gezegd dat vanaf het moment dat een kind geboren
wordt, hij leert om dingen los te laten. Als gevolg daarvan moeten we
onze opvoedingsstrategieën constant veranderen. We moeten onze opvoedrol aanpassen aan de ontwikkeling en de veranderingen waar ons
kind doorheen gaat en we moeten samen met hem groeien en ontwikkelen.
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Als een kind groeit, groeien ook zijn unieke aard en persoonlijkheid.
Zonder dat je erbij stilstaat, heb je opvoedvaardigheden opgedaan die
zullen bijdragen aan de individualiteit van je kind. Er bestaan geen
twee mensen die precies en helemaal hetzelfde zijn en dit geldt ook
voor kinderen. Dit zou terug moeten komen in je opvoeding. Sommige
kinderen zijn minder zeker van zichzelf en hebben meer begeleiding
nodig, terwijl andere kinderen sneller leren en een constante begeleiding misschien niet nodig hebben. We moeten een kind overeenkomstig
zijn behoeften en benodigdheden begeleiden en hem of haar aanmoedigen om onafhankelijker te worden. Terwijl je je kind leert onafhankelijker te worden, moet je hem tegelijkertijd leren dat het niet erg is
om om hulp te vragen als hij dit nodig heeft en je moet hem prijzen en
complimenten geven voor zijn goede daden, gedrag en handelingen.
Onze oren en ogen zijn de meest betrouwbare hulpmiddelen die we
bezitten bij het aanpassen en vaststellen van onze opvoedvaardigheden.
We moeten onze oren en ogen open houden om te horen en zien wat
er gebeurt in het leven van onze kinderen en wat ze ons proberen te
vertellen. We moeten beschikbaar zijn voor onze kinderen wanneer ze
ons nodig hebben en we moeten ze tegelijkertijd constant aansporen
om sterk en onafhankelijk te zijn. Soms hangt dit ook af van de situatie.
Een kind heeft het misschien niet nodig dat je direct betrokken bent
bij zijn schoolprestaties, maar heeft je steun misschien wel nodig als
het aankomt op sociale vaardigheden, zoals vrienden maken en met
nieuwe mensen praten.
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De conclusie is dat je opvoedvaardigheden mee zouden moeten groeien
en ontwikkelen met je kind. Houd je oren en ogen open om open en eerlijk te kunnen communiceren met je kind, zodat jullie je allebei zullen
ontwikkelen tot geweldige individuen.
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