‘Maak ze sterk’
opvoedevent
6-4-2019
Lelystad

Het beste voor mijn kind, maar wat is het beste?
Om een druif tot zijn bestemmening te laten komen, zijn antwoorden op de volgende vier vragen bepalend: Wat
wil ik met de wijnstok?, Waar zet ik hem neer?, Wat is nodig voor een grote opbrengst? Wie draagt zorg voor de
wijnstok? Bij het tot bloei komen (= dat het kind steeds meer zichtbaar mag worden als man/vrouw zoals God
hem/haar heeft bedoeld) van het kind zijn dezelfde vragen bepalend.

1e Wat is jouw idee over opvoeding? (OPVOEDINGSVISIE)
a.
b.
c.
d.
e.

Opvoeden is een relatie onderhouden i.p.v. het alleen maar toepassen van tips
Opvoeden is een hoofdzaak i.p.v. een bijzaak
Opvoeden is geen vat vullen, maar een vlam ontsteken (jij bent de vonk)
Opvoeden is richting geven naar zelfredzaamheid
Opvoeden is goed voor jezelf en je team zorgen (team = kurk onder de school)

2e In welke omgeving kan het kind zich het ontwikkelen? (OPVOEDINGSHOUDING)
a. Betrokkenheid
- Luisteren (chinees: ogen, oren, hart en respectvolle houding)
- Investeren (in tijd en aandacht)
- Vragen stellen (voorkomt toeschouwersrol)
- Bidden voor je kinderen (Job 1:5)
b.
-

Authenticiteit
Door zelf een opvoedidee te hebben.
Door een gezond zelfwaarde/zelfbeeld te ontwikkelen
Door kwetsbaar te zijn. (‘als ik meer fouten maak dat jij, dan win ik’)

3e vraag: Welke vitaminen zijn nodig in het groeiproces? (OPVOEDEND HANDELEN)
Eerste: Vitamine
= B, van Balans tussen de ander en ik
Tweede vitamine
= G, van Gezonde discipline
Afgestemd, haalbare grenzen, verzet kan een boodschap zijn
Derde vitamine

= V, van: Vorming
De cocktail: Verantwoordelijkheid, Volharding, Zelfbeheersing

4e vraag: Wie zijn betrokken bij het proces? (OPVOEDVERANTWOORDELIJKHEID)
God schiep een man en een vrouw, ze zijn gelijkwaardig, niet gelijkaardig, ze vullen elkaar aan, ze zijn
niet inwisselbaar. Dat vinden we terug in het huwelijk en dus ook in de opvoeding. Vaders en moeders
zijn niet inwisselbaar. Dan heb je natuurlijk ook de invloed van de omgeving bv: Opa’s, oma’s,
sportclub, jeugdclubs, kerkenwerk en leerkrachten
Misschien ken je de uitspraak: It takes a village to raise a child”, het is een Afrikaans gezegde
waarmee bedoeld wordt dat bij het opvoeden van kinderen alle mensen in de directe omgeving van
het kind betrokken zijn. Daarom is betrokkenheid en overleg met deze beïnvloeders zo belangrijk.
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