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De koers van het lectoraat



Intro
Film lectoraat integrale aanpak kindermishandeling
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https://vimeo.com/369313796


De basis versterken 

Belangrijk: 

• Openheid nodig

• Laagdrempelige ondersteuning kunnen bieden

• Op tijd oog hebben voor risicofactoren en signalen 

Preventie van geweld in gezinnen
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De basis versterken

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Niet wegkijken

Uitgaan van goede intenties

Een solidaire gemeenschap

Openheid
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De basis versterken

Ouderschapscompetenties versterken

Normaliseren opvoedvragen

Versterken netwerk

Levensloopbestendig, maar extra focus op eerste 1000 dagen

Laagdrempelige ondersteuning bieden
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De basis versterken

Risicofactoren

Signalen

Samen puzzelen

Digitale tools

Oog voor risicofactoren en signalen
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Wanneer is iemand een goede ouder?

10(Van Montfoort, 2019)
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De casus onderzoeken vanuit 

ouderperspectief 

• Casus Belgische vader: kenmerken vader belangrijk

– Opvoedvaardigheden: niet weten hoe huilen te voorkomen

– Opvoedvaardigheden: niet weten hoe huilen te stoppen

– Kennis over ontwikkeling/eigenschappen kind: niet weten dat de baby hem niet 

expres tergt

– Eigen emotieregulatie: kort lontje

– Zelfkennis: waarom (weer) aan het gamen als hij alleen thuis is met baby

• Casus stelende ouder/kindermoord: context belangrijk

– Hoe erg is het als je moet stelen om rond te komen?

– Hoe erg is de situatie als je denkt dat je kinderen dood beter af zijn?

Aanknopingspunte

n voor preventie

Aanknopings-

punten voor 

signaleren



Ouderschap onder druk ondersteunen

Belangrijk

• Ouderschap maakt per definitie kwetsbaar

• Verzwarende omstandigheden 

• Een passend alternatief kunnen bieden

Stoppen geweld in gezinnen
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Ouderschap onder druk ondersteunen

Ouderschap is geen PlayStation

Verantwoordelijkheid

Demands of parenthood

Stress

Ouderschap maakt kwetsbaar
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Hoe beleven ouders ouderschap? 

Ouderschapsbeleving Mee eens
Moeders

Mee eens
Vaders

Tevreden over opvoeding

Goed in staat om voor kinderen te
zorgen

Ouderschap is moeilijker dan ik dacht



Hoe beleven ouders ouderschap? 

(Gezinsrapport, 2011)

Ouderschapsbeleving Mee eens
Moeders

Mee eens
Vaders

Tevreden over opvoeding 96% 97%

Goed in staat om voor kinderen te
zorgen

97% 98%

Ouderschap is moeilijker dan ik
dacht

58% 50%



De schaduwkanten van ouderschap
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https://www.youtube.com/watch?v=pTse9AQzG9A


Ouderschap onder druk ondersteunen

Leefomgeving

Gezinssituatie

Leven in twee culturen

Ouderfactoren

Kindfactoren 

Stress 

Verzwarende omstandigheden: risicofactoren kindermishandeling
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Ouderschap onder druk ondersteunen

Goede partnerrelatie

Kennis en bewustzijn

Fijne jeugd

Hulp en steun 

Beschermende factoren
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Ouderschap onder druk ondersteunen

Het alternatief voor geweld is niet ‘geen geweld’

Onderliggende oorzaak achterhalen

Maatwerk bieden

Afstemmen op tempo, behoeften en probleemdefinitie van het gezin

Een passend alternatief kunnen bieden

22



13-3-2020



Hoe begin je het gesprek?

• (Falend) ouderschap is een gevoelig onderwerp

• Je wil iemand niet vals beschuldigen

• Je wil je vertrouwensrelatie niet op het spel zetten als professional

• Je wil geen ruzie met je vrienden, familie

• Je bent bang voor een agressieve reactie 

• Je wil niet als een betweter overkomen

• Je weet niet hoe je moet reageren (bij ontkennend of bevestigend 

antwoord)

• ….

Uitdagingen



Je mag niet door rood rijden

• Haast

• Er kwam toch geen verkeer 
aan

• Ik ken dit kruispunt goed

• Ik kon niet meer remmen

• Iedereen doet het

• Ik krijg toch geen boete

• Niemand zag het

• Af en toe mag het wel

• ….



Je mag je kind niet slaan

• Dat wist ik niet

• Ik vind van wel

• Ik was mezelf niet

• Af en toe kan geen kwaad

• Een kind moet tóch luisteren

• Iedereen doet het wel eens

• Het hoort bij onze cultuur

• Ik ben er ook groot mee 
geworden

• Een kind krijgt hier niets van

• …

• ...





Vermoedens bespreekbaar maken

Baby Tom en peuter Anna worden altijd als eerste gebracht bij de 

kinderopvang. Moeder snelt dan gauw weer door, ze maakt bijna nooit een 

praatje. Tom heeft vervelende luieruitslag. Wat niet helpt is dat hij vaak al 

met een volle luier aankomt ‘s ochtends. Anna kan erg driftig zijn naar 

andere kinderen. 

Als vader de kinderen aan het eind van de dag ophaalt, ruikt hij vaak 

naar alcohol. De kinderen zijn blij om hem te zien, maar gaan niet altijd 

even gemakkelijk met hem mee. Vader verzucht een keer dat hem voor 

hem als zzp-er niet makkelijk is om aan opdrachten te komen, en dat hij op 

de dagen dat de kinderen thuis zijn al helemaal niet aan werken toekomt. 

Op een middag komen de ouders toevallig samen de kinderen halen. 

Ze maken slaande ruzie waar iedereen bij is. 

Casus



Openingszinnen

• Opdracht: 

• Schrijf een openingszin om het gesprek mee te starten. Voor 

moeder of voor vader, ´goed´ of ´fout´

• Plak het geeltje op het bord (vader en moeder, goed en fout door 

elkaar) 

• Bespreken: welke openingszinnen zijn goed, welke minder goed?

Vraag: hoe begin je het gesprek met deze ouders over jouw zorgen?



Contact?
s.l.ketner@pl.hanze.nl


