
Hoe kan ik de zelfwaarde van mijn kind 
bevorderen?

Het zelfbeeld van uw kind wordt bepaald door de waarde die het als persoon aan zichzelf geeft
(d.w.z. hun eigen percepties van eigenwaarde). Als zodanig kan het worden beschouwd als een
globale beoordeling of evaluatie van hoe goed ze denken dat ze aan het doen zijn, en is het een
cruciaal onderdeel van hun geestelijke gezondheid en welzijn. Eigenwaarde vertegenwoordigt de
algemene basis voor vele andere psychologische kwaliteiten, waaronder zelfvertrouwen.

Welke impact heeft sport op het 
zelfbeeld van mijn kind?

Deelname aan sport kan het 
zelfvertrouwen van uw kind positief 
beïnvloeden door hun gevoelens van 

fysieke eigenwaarde te versterken (bijv. 
zich competent voelen over fysieke 

vaardigheden en een positief  
lichaamsbeeld hebben) en hun sociale en 
emotionele vaardigheden te ontwikkelen. 
Sport kan kinderen echter ook kwetsbaar 

maken voor een laag zelfbeeld als ze 
ervaren dat ze niet over natuurlijke 
vaardigheden beschikken of dat hun 

lichaam ontoereikend is in hun gekozen 
sport. De intense participatie en 

toewijding die in sommige sporten vereist 
is, kan er ook toe leiden dat ouders de 

sociale en academische ontwikkeling van 
hun kind verwaarlozen, wat een negatief 

effect kan hebben op hun gevoel van 
eigenwaarde in die gebieden en 

vervolgens op hun algehele zelfrespect.

Hoe kan ik bijdragen aan de ontwikkeling van het 
zelfvertrouwen van mijn kind?

Ten eerste,  toon onvoorwaardelijke liefde voor uw kind, 
waarbij genegenheid niet afhankelijk is van  resultaten. Ten 

tweede, geef je kind kansen om eigenwaarde te 
ontwikkelen in andere gebieden van het leven buiten de 

sport (bijvoorbeeld academisch, sociaal) en prijs hun 
voortgang en ontwikkeling binnen deze gebieden. Dit zal 

uw kind helpen bij het ontwikkelen en waarderen van een 
brede identiteit en om een persoon worden met veel 

opties en aspecten  in hun leven.
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Waarop is de zelfwaarde van mijn kind gebaseerd? 

De zelfwaarde van uw kind komt voornamelijk voort uit 
hun gevoel van eigenwaarde in vier belangrijke 
levensdomeinen:


