Cijfers over

Opvoeden
Opvoeden houdt in dat ouders hun kind begeleiden bij zijn of haar ontwikkeling tot een zelfstandig
participerend lid van de samenleving. Dit doen ouders door:
het bieden van een verzorgende en beschermende omgeving (bijvoorbeeld affectie tonen,
sensitief en adequaat op behoeftes van kind reageren);
het bieden van structuur (bijvoorbeeld zorgen voor regelmaat en orde, consistent handelen);
het overdragen van kennis en het bijbrengen van waarden en normen (bijvoorbeeld uitleg en
informatie geven, eigen verantwoordelijkheid stimuleren, ongewenst gedrag ontmoedigen of
negeren, goed gedrag belonen).
De vorm en de mate waarin ouders opvoeden varieert per ouder en gezin, en is afhankelijk van
kenmerken van de ouder zelf, het kind en van de omgeving (Bucx en De Roos 2011).
Bron
Bucx, F. (2011). 'Gezinsrapport 2011 : een portret van het gezinsleven in Nederland'. Den Haag:
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Tevredenheid over ouderschap en opvoeden
Recente cijfers over opvoeding in
Nederland ontbreken. Volgens cijfers uit
2010 is het grootste deel van de ouders
tevreden over het verloop van de
opvoeding van hun kinderen en vindt men
zichzelf goed in staat om voor kinderen te
zorgen (respectievelijk 97 procent en 98
procent).
Ook vinden de meeste ouders dat ze er
goed in slagen regelmaat en structuur te
bieden. Tegelijk vindt meer dan de helft van de ouders het ouderschap ook moeilijker dan gedacht
(54 procent). Eén op de vijf ouders (20 procent) heeft soms het gevoel de opvoeding niet goed in de
hand te hebben, hoe goed ze hun best ook doen. Iets minder ouders (15 procent) hebben vaak het
gevoel de opvoeding van de kinderen niet goed aan te kunnen (Bucx, 2011).
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