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Ouder-kind relatie centraal: waarom eigenlijk?  

Bij de Gordontrainingen voor ouders staat een  gezonde, plezierige ouder-kind relatie centraal. Waarom 
eigenlijk?  Divers wetenschappelijk onderzoek laat het belang hiervan zien. Een ontspannen en positieve 
ouder-kindrelatie heeft  een positief effect op de ontwikkelkansen voor kinderen, bevordert een veilige 
hechting en helpt om gedragsproblemen te voorkomen. (Marsman, Oldehinkel, Orme & Buitelaar,  2012; Schwartz  

et al., 2009; Prinzie,  Stams & Hoeve, 2008; Dekovic, Janssens &  van As, 2003; Dishion 2005; De Waal 2002).  

Belangrijke ingrediënten voor het bereiken van een gezonde ouder-kind relatie zijn: Een responsieve 
houding, respect voor de autonomie, duidelijke communicatie en effectieve 
conflictoplossingsstrategieën.  In dit artikel worden dit nader toegelicht. 

Responsiviteit als basis 
Om een goede relatie op te bouwen, is het van belang dat opvoeders ‘sensitief responsief’ zijn.  Dit  
betekent dat opvoeders de  signalen van het kind opmerken, deze correct interpreteren en er  adequaat 
en passend op reageren.  Zij zien het als het kind sip kijkt en weten dat het kind daarmee aangeeft 
behoefte te hebben aan contact of aan een andere vorm van emotionele ondersteuning. Sensitieve 
responsiviteit wordt algemeen erkend als een basaal aspect van het gedrag van de opvoeder in 
interacties met kinderen vanaf de geboorte (Bornstein, Tamis-Lemonda, Hahn & Haynes, 2008; de Kruif et al., 2007). 

Helmerhorst, Riksen-Walraven, Vermeer, Fukkink, & Tavecchio, 2014; Bornstein et al., 2008; Eshel, Daelmans, Cabral de Meno & 
Martines, 2006; De Waal 2002).  
Een sensitieve houding van de opvoeder beschermt de kinderen tegen stress en bevordert de veilige 
gehechtheidsrelatie (de Kruif et al., 2007) Het biedt emotionele veiligheid en bevordert sociale, verbale 
en intellectuele mogelijkheden (Bornstein et al. 2008).  

Autonomie: ruimte geven 
Kinderen hebben diverse behoeften. Een belangrijke behoefte van kinderen is de behoefte aan 
autonomie. Dit betekent dat kinderen ruimte nodig hebben: om iets uit te proberen, zelf iets te 
ondernemen, zelf problemen op te lossen, eigen oplossingen en ideeën te hebben. Af en toe ‘loslaten’ 
komt de drang van het kind naar zelfstandigheid ten goede, almede de relatie tussen ouder en kind. 
Daarentegen heeft  intrusiviteit, dat wil zeggen een opdringerige interactiestijl, een negatief effect (de 
Kruif et al., 2007). Ouderlijke intrusiviteit wordt geassocieerd met lagere ontwikkelingsuitkomsten en 
lager cognitief presteren (Klein & Feldman, 2007). 
 
Communicatie heeft een sleutelrol 
Opvoeden vindt plaats via communicatie. De wijze van communiceren heeft een groot effect op de 
relatie tussen ouder en kind.  Waylen (2008) stelt zelfs dat  de communicatie tussen ouders en kind  een 
sleutelrol  speelt bij het bewerkstelligen van de rol van de familie als beschermende factor. 
Communicatie van hoge kwaliteit levert een bijdrage aan de gezondheid en welbevinden van kinderen 
(Steinberg, 2002, Molcho, 2007, Woodward, 2003).  Verder blijken jongeren met ouders die beschikten over 
betere communicatievaardigheden beter  te herstellen van een stressvolle interactie (Afifi, Granger, Denes, 

Josep & Aldeis, 2011).   
Factoren die de communicatie tussen opvoeders en kinderen vergemakkelijken zijn: ‘een interactieve 
communicatiestijl  waarbij de ouder en het kind zich vrij voelen om onderwerpen in te brengen, 
effectieve niet-beoordelende vorm van luisteren en een ouder die gezien wordt als betrouwbaar’ 
(Tamara, 2008).  Daarentegen kunnen verwarrende of tegenstrijdige boodschappen bij het kind leiden 
tot onbegrip, misverstanden of verzet. Dat geldt des te meer voor communicatie op negatieve wijze. 
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Dreigen, (ver)oordelen, het geven van bevelen, moraliseren, beschuldigen, sarcasme, preken, beleren, 
kleineren, vergelijken (‘kijk eens naar je broertje’) en uitschelden beïnvloeden de ouder-kindrelatie 
negatief (Davidson & Wood, 2004; Gordon, 2000).  Zowel insensitieve communicatie door de ouder, als ook 
inadequate conflictoplossingsstrategieën hangen samen met een slechte ouder-kindrelatie (Juffer, 

Bakermans-Kranenburg & Van IJzendoorn, 2008; Lemmens, 2011). Andersom wordt vertrouwen geassocieerd met 
gezonde ouder-kindrelaties (Kerr, 1999). 

Conflicten effectief oplossen 
Conflicten treden op in elke opvoedsituatie. Bijvoorbeeld als de ouder en het kind strijdige behoeften 
hebben. De wijze van conflictoplossing kan de ouder-kindrelatie beïnvloeden. Georgiou & Fanti (2013) 
geven aan dat ouder en kind gezamenlijk hun relatie construeren en op den duur elkaars gedrag 
beïnvloeden. Wanneer conflicten effectief worden opgelost, zal de ouder-kind relatie positief en 
ontspannen blijven. Maar bij het niet-effectief oplossen van conflicten kan een coërcive cirkel ontstaan, 
waarbij conflicten tussen ouder en kind steeds opnieuw op een negatieve wijze worden beslecht. Dit 
vergroot het aantal conflicten (Patterson, 1982; Georgiou & Fanti, 2013). Veel conflicten kunnen leiden tot 
verminderd emotioneel welbevinden en dit kan chronische gevolgen hebben voor de emotionele 
aanpassing (Chung, 2009).  
Zowel een permissieve wijze van conflictoplossing (het probleem uit de weg gaan) als een autoritaire 
wijze van conflictoplossing (het afdwingen van gehoorzaamheid met straffen, belonen en negeren)  
wordt door verschillend  onderzoek gezien als niet-effectief. Bij het uit de weg gaan van de conflicten 
leert het kind niet of onvoldoende met conflicten omgaan. Bij een autoritaire wijze van conflictoplossing, 
gericht op controle, wordt de autonomie van het kind beperkt (Bucx, 2011). De wijze van 
conflictoplossing van de ouders speelt ook een belangrijke rol bij het helpen managen van conflicten met 
broertjes en zusjes (Howe, Fiorentino & Gariépy, 2003). Kinderen lijken te leren van het voorbeeld van hun 
ouders. Zo lieten Laible, Ross en Thompson (2002) zien dat moeders die vooral uitleg en toelichting 
gebruikten en weinig dreigementen of bevelen gaven, kinderen hadden die dezelfde strategieën 
gebruikten tijdens conflicten. Dit bevordert sociaal gedrag van kinderen.  

Gordontraining 
Bovenstaande onderzoeken tonen aan hoe belangrijk communicatie en conflictoplossing is in het contact 
tussen opvoeder en kind. In de Gordontraining voor ouders staan responsieve en autonomie-
bevorderende communicatievaardigheden centraal en wordt ruim aandacht besteed aan een 
respectvolle en democratische wijze van conflictoplossing. Zie voor meer informatie 
www.gordontraining.nl en de onderzoeksartikelen over actief luisteren, ik-boodschappen en de 
overlegmethode.  
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