
Een kind krijgen en dat 

opvoeden is voor veel 

volwassenen de belangrijkste 

en meest uitdagende taak in 

hun leven. Goed ouderschap 

is: kinderen opvoeden tot 

gezonde en evenwichtige 

mensen die zijn toegerust met 

vaardigheden die ze in hun 

latere leven nodig hebben. 

Als opvoeden 
u teveel wordt

Kinderen van 0-19 jaar 

Algemene informatie,
adres en 
telefoonnummer

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is dé plek in de  

gemeente Beemster waar u als ouders/verzorgers 

terecht kunt voor advies, begeleiding en hulp bij 

de opvoeding en verzorging van uw kind, vanaf het 

moment van zwangerschap tot uw kind volwassen is. 

Als u naar aanleiding van deze folder vragen heeft en/of uw zorgen wilt bespreken 

met een deskundige, kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

• U kunt telefonisch contact opnemen  

• U kunt langs komen bij het inloopspreekuur

• Als u uw zorgen wilt bespreken met een pedagogisch adviseur kunt u een   

 afspraak maken bij het opvoedspreekuur. 

• Online advies van een pedagoog kan ook via www.opvoedwegwijzer.nl 

 en www.positiefopvoeden.nl

Adres  •  Telefoon  •  Email  •  Internet
Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wijkcentrum Middelwijck

Prinses Beatrixpark 54

1462 JN Middenbeemster

t 0299 - 457096

e jgz@ggdzw.nl

i www.cjgbeemster.nl 

Telefonische bereikbaarheid 
Voor alle vragen over de doelgroep 0-19 jaar is het Centrum voor Jeugd en Gezin 

bereikbaar van 8.30 uur - 16.30 uur op het nummer 0299 - 457096.

Inloopspreekuur 
Iedere maandagmiddag van 13.00 - 14.00 uur in het Centrum voor Jeugd en Gezin 

in Middenbeemster. 

Opvoedspreekuren 
Het opvoedspreekuur vindt plaats op de 2e en 4e dinsdag van de maand van 

13.00 - 15.00 uur. Hiervoor dient vooraf een afspraak gemaakt te worden. 

Dit kan via het nummer 0299 - 457096.

Gemeente Beemster
In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken jeugdgezondheidszorg, huisartsen, diëtisten, 
maatschappelijk werk, MEE, het onderwijs, jeugdzorg, kinderopvang, jongerenwerk en de 
gemeente Beemster samen

Websites

www.opvoedwegwijzer.nl
www.positiefopvoeden.nl
www.cjgbeemster.nl



Opvoeden
De meeste ouders leren hun kinderen opvoeden met vallen en opstaan. 
Allerlei factoren beïnvloeden de manier waarop ouders kinderen 
opvoeden, onder andere:
• de opvoeding die ze zelf hebben gehad
• hun eigen levenservaring en opvattingen
• meningen van familie en vrienden
• de verwachtingen die ze hebben van hun kind
• de verwachtingen die ze hebben van zichzelf als opvoeder
• het temperament van het kind.

Hooggespannen of niet 
realistische verwachtingen 
van ouders over hoe hun kind 
moet zijn, leiden vaak tot 
teleurstelling en conflicten. 
Alle kinderen zeuren en 
klagen van tijd tot tijd, maken 
ruzie en rommel, zijn het 
niet met hun ouders eens of 
raken overstuur. De manier 
waarop ouders met dit 
gedrag omgaan, bepaalt of 
kinderen ermee doorgaan of 
hun gedrag leren verbeteren 
naarmate ze ouder worden.

Stress
Het opvoeden van kinderen kost energie. Het is dus geen wonder dat 
ouders zich af en toe gestrest of moe voelen. Maar wanneer ouders 
voortdurend en veel stress ervaren, is het extra moeilijk om rustig op het 
gedrag van kinderen te reageren. Ouders kunnen dan onverwacht over 
een kleinigheid uitbarsten. Als ouders hun zelfbeheersing verliezen kan 
het zijn dat ze reageren op een manier die schadelijk is voor kinderen 
(bijvoorbeeld door te schelden of te slaan). Soms kan stress ertoe leiden 
dat ouders gedrag dat eigenlijk heel normaal is voor kinderen, slecht of 
verkeerd vinden. Soms zien ouders ongelukjes van hun kind als iets dat zij 
met opzet doen.

Hulp
Als u of uw partner dikwijls stress ervaart en het moeilijk vindt om kalm te 
blijven of bepaalde situaties goed te hanteren, vraag dan advies of hulp. 
Zoek steun bij familie of vrienden en/of zoek professionele ondersteuning. 
U kunt hiervoor terecht bij het CJG.

Soms loopt het uit de hand
In elk gezin is wel eens ruzie. Dat is heel normaal zolang ruzies uitgepraat 
en opgelost worden. Het gaat mis als er geweld bij komt, bijvoorbeeld in 
de vorm van slaan, dreigen of vernederen. 

Mensen die in hun gezin geweld gebruiken, lopen daarmee niet te koop. 
Vaak maken ouders zichzelf wijs dat het allemaal wel meevalt. Zij doen 
voor de buitenwereld alsof ‘het’ niet bestaat. 

Vaak spelen ook andere problemen, bijvoorbeeld op financieel gebied. 
Hoe groot de problemen ook zijn, ze zijn geen excuus om geweld te 
gebruiken. Huiselijk geweld is strafbaar omdat de gevolgen erg groot 
kunnen zijn!

Als het regelmatig in uw gezin voorkomt, helpt het niet om uw eigen 
gedrag goed te praten door een ander of de omstandigheden de schuld te 
geven. Neem zelf de verantwoordelijkheid en stop het geweld. Zoek hulp!

Bij kindermishandeling denken veel mensen aan slaan. Er is echter ook 
sprake van mishandeling als een kind:
• geen aandacht en genegenheid krijgt
• seksueel misbruikt of slecht verzorgd wordt
• stelselmatig genegeerd, gekleineerd, getreiterd of uitgescholden 
 wordt.

Tot slot
Wilt u meer weten over dit of een ander onderwerp rond opvoeden of 
wilt u een persoonlijk gesprek of een advies: 
neem dan contact op met het CJG (zie 
achterzijde).


