
Aandacht geven en tijd nemen! 

 

Op 6 maart zijn wij naar de lezing/seminar ‘Positief opvoeden’ geweest bij Kleine Ikke.  

Wie zijn wij? Wij zijn Marcel en Eva van Laten, trotse en jonge ouders van onze dochter Julia. Julia is op 26 

juli 2012 geboren en is nu 8 maanden oud.  

 

Wij vinden het ouderschap een verrijking van ons leven en zijn erg nieuwsgierig naar alles wat we daarover 

te weten kunnen komen. Toen de aankondiging van een informatieavond binnenkwam over ‘Positief 

Opvoeden’, was dat voor ons meteen de reden om ons op te geven. Ook al is Julia nu nog zo klein, wij 

kunnen er vast al dingen vanuit meenemen.  

 

In het pas verbouwde gedeelte van de ‘Kleine Ikke’ werden we ontvangen door een aantal van de leidsters; 

er was  koffie/thee en wat lekkers. Na een korte introductie, begon het CJG Harderwijk met de lezing. Tijdens 

de lezing werd verteld hoe het Positief Opvoeden programma in elkaar zit en dat het gericht is op het 

bevorderen van de ontwikkeling van kinderen. Hier gaat het programma uit van 5 disciplines; met elk 

onderliggende gedachten.  

Tussen de sheets door was er gelegenheid om met andere ouders te praten over wat jij zou doen, wat jij als 

ouder belangrijke waarden en normen vindt en wat je bijvoorbeeld uit je eigen opvoeding meeneemt in de 

opvoeding van je eigen kinderen.  

 

Wij als ouders werden hier enorm enthousiast van; ieder ouder wil het beste voor zijn of haar kind en deze 

korte lezing gaf ons veel richting en zette ons aan het denken. Je reflecteert dat wat je te horen krijgt aan de 

eigen opvoeding en kijkt wat je er kan van ‘gebruiken’.  

 

Het mooie aan dit verhaal is ook, dat niet alleen de ouders dit mee naar huis nemen, maar de leidsters ook. 

Zij zijn ook getraind in dit programma en nemen dit weer mee in de ‘opvoeding’ van de kinderen op het 

kinderdagverblijf.  

 

Het belangrijkste wat wij hebben mee genomen en versterkte in onze manier van opvoeden is dat je de tijd 

moet nemen voor je kind(eren). Ga op tijd je bed uit zodat je ruim de tijd hebt, neem tijd om te eten en zorg 

dat je eerst aandacht geeft aan je kind(deren) alvorens je iets verplichts als koken moet doen. 

 

Naar ons idee een goed geslaagde avond, door samenwerking van het CJG en Kleine Ikke. Het mag zeker 

een vervolg krijgen! 

 

Marcel en Eva van Laten 

 

 

 

 

 


