De contactinformatie van deze brochure uit
2006 is verouderd. Maar de inhoud niet! Laat
je verrassen door deze gemakkelijk
toepasbare opvoedtips!
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Respecteer de grenzen van je kinderen.
Dan zullen zij jouw grenzen ook respecteren.
“Opvoeden is: je kind helpen groot te worden”.
T., vijf jaar

De eerste levensjaren zijn als een verdronken stad en
wanneer met onze kinderen deze tijden voor ons terugkeren
zijn we vreemden en is de weg ons nauwelijks meer bekend.
Selma H. Fraiberg, De magische wereld van het kind (1966)
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De volgorde van deze opvoedstrategieën is alfabetisch. De ene strategie is niet
belangrijker of beter dan de andere. Het is goed om veel strategieën te kennen
en te kunnen gebruiken, omdat iedere situatie weer anders is.
NB.

Waar OUDERS staat kun je ook ‘opvoeders’ lezen.
Waar HIJ staat kun je ook ‘zij’ lezen.
De voorbeelden zijn fictief, gebaseerd op de realiteit.
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Over deze serie
opvoeden, zo werkt het
Bij opvoeden denken we nogal eens aan lastig gedrag. Het is vervelend als je
kind veel huilt, driftig wordt, in zijn bed plast, verlegen of juist brutaal is. Je wilt
weten hoe je ‘er van af’ kunt komen.
Maar opvoeden is nog zoveel méér. Je kind komt weerloos en afhankelijk
ter wereld en heeft een hele weg af te leggen, tot hij groot is. Je kind groeit en
leert.
Hij groeit op, van weerloosheid naar zelfstandigheid.
Je kind leert lopen, praten, zich aankleden, schrijven en rekenen. Hij leert ook
met zijn emoties om te gaan, problemen op te lossen, allerlei verschijnselen te
begrijpen. Hij krijgt een eigen kijk op de wereld.
Je kind groeit ook op, van afhankelijkheid naar zorgzaamheid.
Hij leert delen, samen spelen, iets voor een ander doen en zijn eigen belangen
af en toe opzij zetten. Hij maakt deel uit van de samenleving.
In deze serie brochures staat de vraag centraal: hoe kun je als opvoeder
bijdragen aan dit groeiproces van je kind?
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Voorwoord
opvoeden, zo werkt het
De ene ouder laat zijn kind erg vrij, de ander is streng. De één maakt zich
nergens druk over, de ander is overbezorgd. Een kwestie van stijl of van
smaak? Ja! Zeker!
Bij het schrijven van deze brochure moest ik denken aan een kookboek. Daar
staan recepten in die lekker en succesvol zijn. Je kiest díe recepten uit, die je
aanspreken. En net zoals met een kookboek ga je niet alle recepten achter
elkaar klaarmaken.
Je bent niet voortdurend bewust aan het opvoeden. Dat kan niet. Vaak ben je
er te moe, te gehaast en soms te boos voor. Je hebt dan geen tijd en zin om iets
volgens een ‘recept’ te doen. Maar er is heel veel bekend over hoe je kinderen
iets kunt laten leren en hoe je hen kunt motiveren. In deze brochure zijn dat de
‘recepten’ en ik noem ze ‘opvoedstrategieën’ of ‘opvoedtechnieken’.
De brochure gaat over manieren van opvoeden die goed werken.
Opvoeden gebeurt niet altijd even doeltreffend. Welke ouder kent het niet: je
zegt 'honderdduizend keer' tegen je kind dat hij moet opschieten; je bestraft
hem, maar hij blijft vervelend doen. Of je beloont hem, maar... je kind doet nu
niets meer zonder er iets voor terug te verwachten... Straffen en belonen zijn
slechts twee van de vele technieken, die je in het opvoeden kunt toepassen.
De brochure is dan ook bedoeld voor ouders, die vragen hebben over hun
manier van opvoeden. Ouders, die het graag anders willen doen, maar niet
weten hoe... Of ouders die willen weten waarom hun aanpak niet werkt.
Je zult veel minder moe en veel minder vaak boos zijn, als je regelmatig
positieve opvoedstrategieën gebruikt en daar de tijd voor neemt! Dat schept
een hechte band tussen jou en je kind. Ik probeer dan ook niet te beschrijven
wat je ‘moet’ doen, maar wat je allemaal ‘kunt’ doen om opvoeden effectief en
zelfs plezierig te maken.
Christa Nieuwboer
De Ouderschapscoach
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Afleiden
opvoeden, zo werkt het
Als je kind vervelend is, zul je misschien de neiging hebben om erop te focussen en je kind iets te willen afleren. Dit legt extra druk op de situatie. Even
afleiden is een veel lichtere manier om de situatie te even doorbreken.
Je kunt vervelend gedrag van je kind doorbreken, door zijn aandacht op iets
anders te richten. Als je baby naar een boek kruipt, kun je hem de andere kant
op lokken met een speeltje. Als je kind tijdens het boodschappen doen de hele
tijd tegen het karretje bonkt, dan kun je je kind bijvoorbeeld vragen om uit te
kijken naar alle mensen met een rode jas. Hij vergeet dan vervelend te zijn.
Afleiden van vervelend gedrag kan effectief zijn, maar het is belangrijk het
goed toe te passen. Je kind voor de televisie zetten als hij aan het huilen is
geweest, is afleiding, maar kan door je kind gemakkelijk opgevat worden als
beloning (zie ook Belonen). Afleiden moet nu juist, anders dan belonen, niets
met het vervelende gedrag te maken hebben.
Het richt de aandacht even op iets heel
anders, dat niet per se prettig hoeft te zijn.
Kies liever iets neutraals. Bijvoorbeeld: loop
even mee naar de deur, kom even handen
wassen, kijk nou eens wat de poes doet.
Je maakt een grapje van de situatie en de
situatie wordt niet zwaar. Je kunt een onderscheid maken tussen 'klein' stout gedrag en
'groot' stout gedrag. Het is goed voor het
zelfvertrouwen van je kind, als je niet overal
even zwaar aan tilt en niet van alle situaties
een 'leerproces' maakt. Het hoort nu eenmaal
bij kinderen dat zij zich niet aan alle volwassen regeltjes houden.
Je kunt je kind door middel van afleiden
inschakelen voor kleine klusjes in huis, waar
hij een compliment mee kan verdienen. Veel
kleine kinderen vinden het fijn om mee te
mogen helpen.
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Afleiden
opvoeden, zo werkt het

Vuistregels bij afleiden:
j leid je kind niet af van dingen, waar hij juist fijn en onschuldig mee speelt.
Anders veroorzaak je onnodig veel onrust in zijn spel;
j ken je kind en leid hem af met dingen, die hij ook werkelijk interessant
vindt. Anders werkt het niet;
j gebruik afleiden naast beschermen. Voor afleiden moet je actief en alert
zijn. Je kunt sommige zaken in huis maar beter kindveilig maken, in plaats
van altijd te moeten ingrijpen;
j bij baby's werkt afleiden vaak prima; bij oudere kinderen kun je afleiden
nog wel gebruiken, maar zij zullen hiertegen soms in opstand komen.
Afleiden kan namelijk ook betekenen dat je je kind niet serieus neemt.
Als je kiest voor afleiden, moet je zelf ook niet blijven mopperen over het
vervelende gedrag of je kind alsnog straffen. Besteed dan helemaal geen
aandacht aan het vervelende gedrag van je kind. Ook negatieve aandacht is
aandacht en kinderen grijpen dat aan om het gedrag nog eens te herhalen.
Afleiden is een alledaagse techniek die ervoor zorgt dat je kleine ergernissen
snel en op een lichte manier kunt voorkómen.
Zo werkt het niet:
Let op dat je afleiden niet verwart met belonen! Je kind op het paardje laten
rijden als hij net vervelend is geweest, geeft een verkeerd signaal.

j
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Belonen
opvoeden, zo werkt het
Je kunt je kind een beloning beloven, op voorwaarde dat hij zich goed
gedraagt. Goed gedrag moet echter op een bepaalde manier vanzelfsprekend
zijn of worden. Een goede sfeer, een compliment, een blij gezicht zouden op
zichzelf beloningen moeten zijn, waardoor je kind gemotiveerd wordt zich
goed te gedragen. Belonen verliest zijn doeltreffendheid als je te pas en te
onpas beloont, of als je altijd materiëel beloont.
Belonen is een manier om iemand te motiveren. Maar we weten allemaal, dat
een compliment van een klant of de prettige samenwerking met een collega
méér motiveert dan iedere maand tien euro extra op je salarisstrook. Sterker
nog, als je alléén maar een financiële bonus krijgt, maar nooit een compliment, dan neemt je motivatie voor het werk zienderogen af. Kinderen, die van
alles kunnen 'verdienen', zullen niet veel plezier hebben en niet innerlijk
gemotiveerd zijn om zich goed te gedragen. Speelgoed verliest zijn aantrekkingskracht, als je kind er te veel van krijgt.
Je kind moet vooraf weten, waarvoor hij een beloning kan krijgen en wat de
beloning is. Materiëel belonen moet een uitzondering zijn, anders werkt het
niet meer. Gebruik het dan ook samen met de vele andere technieken, die in
deze brochure beschreven worden. Belonen draait om afspraken maken.
Bedenk daarom, wat een redelijke afspraak is die je met jouw kind kunt
maken. Een afspraak zoals “je moet een week lang je kamer opruimen” is niet
redelijk voor een kind van vijf, want een week is voor hem nog niet te overzien.
“Je moet stil zitten” is niet redelijk voor een kind van twee, want als dit langer
dan vijf minuten moet duren, is het fysiek welhaast onmogelijk.
Stelregel is: je kind kan datgene leren, dat net één stapje verder is dan wat hij
al eens eerder heeft gekund. Als je kind al eens zijn bord heeft leeggegeten
zonder te knoeien, kun je dit nog eens van hem vragen. Als je kind al eens
zelfstandig een puzzel heeft gemaakt, kun je hem vragen om 10 minuten
zelfstandig te spelen. Ieder kind is anders, dus kijk naar je kind en zie wat hij
kan.
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Belonen
opvoeden, zo werkt het
Het belonen van kinderen is een krachtig middel om je kind te motiveren, van
jongs af aan. Let daarbij op beloningen die niet tastbaar zijn, zoals voorlezen,
een spelletje doen. Het hoeft lang niet altijd om snoep of tractaties te gaan.
Vuistregels voor belonen:
leg je kind uit, welk gedrag je van hem verwacht;
wees zo duidelijk mogelijk over het gewenste gedrag en bedenk daarbij
wat je redelijkerwijs van jouw kind kunt verwachten;
j bedenk een passende beloning (niet te groot, niet te klein);
j kies het liefst een beloning in de vorm van extra positieve aandacht, zoals
een dikke knuffel; het voorlezen van een verhaal; samen knutselen;
ergens mee naar toe mogen;
j de beloning moet je kind motiveren, dus kies iets waar je kind blij mee is;
j stel de beloning niet te lang uit, anders begrijpt je kind niet meer waar het
voor was;
j vergeet de beloning niet!

j
j

Zo werkt het niet:
Een snoepje per dag of samen een spelletje doen of voorlezen zou niet
standaard onder het kopje 'beloning' moeten vallen. Het zijn gewoon
dingen die je met je kind doet. Belonen doe je met extra's.
j Maak van belonen niet iets vanzelfsprekends. Als je te vaak beloont, doet je
kind niets meer zónder. Te pas en te onpas belonen is: verwennen. Je kind
krijgt dan gewoon alles wat hij leuk vindt. Je kind kan gaan jengelen om
beloningen. Maak duidelijk dat jij kiest, wanneer het tijd is voor een
beloning, niet je kind.
j Beloon dus na het maken van een afspraak over wat je van je kind verwacht; als je zomaar beloont, begrijpt je kind niet waar het voor is. Het
motiveert dan de volgende keer minder, omdat je kind denkt: ik krijg dat
snoepje straks toch wel...
j Positieve aandacht kun je nooit genoeg geven! Ik heb belonen hier als een
afspraak tussen ouder en kind beschreven.

j
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elonen hoeft lang niet altijd om snoep of tractaties
te gaan. Denk ook aan voorlezen of samen een
spelletje doen.
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Betrekken
opvoeden, zo werkt het
De ogen van je baby volgen je in alles wat je doet. Je ziet dat je kind van twee á
drie jaar niets liever doet dan spelen met een speelgoedkeukentje en met
speelgoedgereedschap. Je kind heeft alles in zich om jouw gedrag te imiteren
en wil niets liever dan erbij horen. Betrek je kind bij het dagelijks leven en het
huishouden. Geef hem kleine verantwoordelijkheden. Kijk welke taakjes je
kind aankan. Kijk welke taakjes net een uitdaging voor hem vormen. Geef je
kind van drie geen scherp mes of zware fles, let op de veiligheid. Houd rekening met enig schadeherstel achteraf en straf je kind niet als het niet perfect
gaat dus ook niet met een boze blik! Geef hem tijd om het te leren.
Je kunt je kind gerust betrekken bij het reilen en zeilen in huis. Hij leert dan,
dat iedereen voor iets moet werken en dat niets vanzelf gaat. Daardoor kan je
kind leren ook zelf te 'zorgen' en verantwoordelijkheid te nemen. Dit zijn
belangrijke levensvaardigheden op de lange termijn.
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Betrekken
opvoeden, zo werkt het
Gebruik 'betrekken' niet als trucje, maar gewoon als iets vanzelfsprekends.
Dwing je kind niet om werkjes te doen, maar verleid hem daartoe. Spreek
eventueel vaste taken af vanaf ongeveer zes of zeven jaar.
Je kind merkt dat hij onderdeel is van het gezin en hij kan invloed hebben op
het goede functioneren ervan. Dit geeft hem verantwoordelijkheidsgevoel en
het vermogen om zorgzaam te zijn. Geef je kind veel complimenten.
Zo werkt het niet:
Hoewel je kind het fijn zal vinden om iets te mogen doen en er ook veel van
zal leren, zal hij er niet automatisch gehoorzamer of liever van worden. Een
kind is een kind. Hij zal dus voorlopig blijven knoeien en treuzelen, want dat
hoort bij een kind, hoezeer je hem ook bij alles betrekt. Stel niet te hoge
eisen aan zijn hulp. Het kost je in het begin wat meer energie dan dat het je
iets oplevert...
j Span je kind niet voor je karretje. Al gauw worden de huishoudelijke
klusjes een 'moeten'. Afgezien van een aantal afgesproken taken, die
passen bij de leeftijd van je kind, is het niet nodig om je kind jouw werk te
laten doen. Vooral niet als je het bedoelt om je kind aandacht te geven.
Daar zijn betere technieken voor, zie 'op kind-niveau'.

j
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etrekken moet geen trucje zijn om je kind werkjes te
laten doen. Verleid hem ertoe, geef hem invloed.
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Naar buiten richten
opvoeden, zo werkt het
Er is een groot verschil tussen kinderen die op anderen gericht kunnen zijn en
kinderen die vooral op zichzelf gericht zijn. De meeste kinderen kunnen er pas
vanaf een jaar of vijf werkelijk voor kiezen hun eigen belang opzij te zetten en
het belang van een ander te laten voorgaan. Sommige kinderen leren ook dat
niet. Maar je kunt hier wel al veel eerder een aanzet toe geven. Niet door je
kind te dwingen snoep of speelgoed te delen, maar door simpelweg naar
buiten te kijken. Kijken bedoel ik dan op twee manieren:
1. kijken naar de natuur en de wereld om je heen;
2. verder kijken dan je neus lang is: op andere mensen letten.
Je kind is van jongs af aan al naar buiten gericht. Kijk maar eens hoe een baby
met zijn ogen volgt hoe jij in de kamer rondloopt en wat je aan het doen bent.
Je kind is leergierig en sociaal. Als je aan zijn nieuwsgierigheid tegemoet komt,
zal hij zich goed ontwikkelen.
Naar buiten kijken: een vogeltje zien, de
blaadjes van een boom rood zien worden, de
maan zien of de wolken die door de lucht jagen.
Kinderen vinden dit alles al van jongs af aan
prachtig. Als je regelmatig om je heen wijst,
leer je je kind de wereld om hem heen kennen.
Dit is niet alleen leuk, het is ook een verbreding
van de belevingswereld van je kind. Al snel zal
je kind prachtige vragen stellen: waar is de
maan nu? waarom eten wij geen wormen?
waarom is de zon in de winter koud? Laat je
kind ontdekken en vragen stellen.
Je hoeft geen antwoorden te geven. De
'waarom'-fase, die kan optreden als je kind drie
jaar wordt, wordt vaak als lastig afgeschilderd.
Jammer, want het is een uitstekende gelegenheid om je kind iets te leren over de wereld om
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Naar buiten richten
opvoeden, zo werkt het
hem heen. Hij vraagt er zelf om. Omdat volwassenen veel vragen maar
ingewikkeld vinden, leren ze hun kind af om ze te stellen. Daarmee missen ze
een kans om de basis te leggen voor plezier in leren en voor sociaal gedrag.
Een kind vraagt niet om antwoorden. Hij wil zich verwonderen, vragen kunnen
stellen. Hij vindt het prima als jij zegt, dat je het niet weet of dat je de vraag
terugkaatst, “Ja, waarom zou dat eigenlijk zo zijn?” Hij zoekt zelf wel naar
antwoorden, op hun beurt vaak ook weer heel grappig en vertederend. Dat is
prima, stimuleer je kind om na te denken en vragen te stellen. Ontdekken en
leren is leuk! Je kind is leergierig en sociaal van zichzelf, leer hem dat niet af.
Naar andere mensen kijken: als je kind een jaar of vier is, kun je hem wijzen op
de emoties van andere mensen, op televisie of bij het spelen met andere
kinderen. “Wat gebeurt er nu met haar?”, “Waarom begint hij te huilen?”
Benoem veel verschillende emoties, zodat je kind deze leert kennen: blij,
gelukkig, verdrietig, somber, boos, woedend, teleurgesteld. Kijk regelmatig
sámen televisie. Er gebeurt heel veel op tv, waar je kind vragen over heeft!
Zo werkt het niet:
Richt de aandacht niet naar buiten als je kind aandacht voor zichzelf of voor
zijn eigen emoties vraagt. Dan zal je kind zich door het naar buiten of naar
een ander wijzen miskend voelen.
j Naar buiten richten is iets anders dan overprikkelen. Het concentratievermogen van je kind is nog maar beperkt. Overdrijf dus niet.
j Het is ook niet de bedoeling dat je de schoolmeester of juf uithangt. Het
mogen ontdekken is voor kleine kinderen veel belangrijker dan het kunnen
onthouden.

j
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uiten je is een wereld vol avontuur. Ontdekken en
leren is leuk! Kinderen zijn van nature leergierig.
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Complimenten
opvoeden, zo werkt het
Een gericht compliment bevordert goed gedrag. Je geeft je kind een pluim en
hij zal nog eens herhalen wat jij zo plezierig vond. Benoem zo concreet mogelijk wat je kind goed heeft gedaan: je bent geduldig geweest, je heb goed
gekeken, wat kan jij goed voor de poes zorgen. Je kind leert inschatten
wanneer hij succes zal oogsten of wanneer hij beter iets kan nalaten.
Er zijn tal van deugden of waarden, waarover je je kind complimenten kunt
maken. Je kind leert dan ook de verschillende nuances tussen waarden en dat
kan hem in zijn leven goed van pas komen. Denk bijvoorbeeld aan: zorgvuldig
zijn, netjes zijn, zorgzaam zijn, vlot zijn, eerlijk zijn.
Praat af en toe eens -voor je kind hoorbaar maar apart- met je partner over de
leuke dingen die je kind heeft gedaan. Je kind zal zich trots voelen. Door
complimenten groeit het zelfvertrouwen van je kind.
Je hoeft niet bang te zijn dat je je kind verwent met complimenten. Maar als je
complimenten geeft, kun je ook gerust eens zeggen wat je minder fijn vindt. Je
bent in zijn ogen dan een betrouwbare criticus.
Zo werkt het niet:
Geef geen complimenten als je eigenlijk minder blij bent met wat je kind
heeft gedaan, ook al was het met goede bedoelingen. Wees eerlijk.

j
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Erkennen
opvoeden, zo werkt het
Je kind leert gaandeweg zijn leven tal van emoties kennen en die worden
almaar ingewikkelder. Verdriet is eerst alleen maar huilen, maar ontwikkelt
zich tot gecompliceerde emoties zoals spijt, schuld, rouw. Hetzelfde geldt voor
boosheid, hetgeen zich ontwikkelt van instinctieve afkeer tot verontwaardiging. Vreugde is eerst alleen maar plezier, maar gaat zich later uiten in humor,
genot, geluk, liefde!
Je kind maakt dus een enorme ontwikkeling door. Dat gaat niet altijd zonder
slag of stoot. Soms wordt je kind overmand door vreemde gevoelens, die hij
zelf niet kan plaatsen en waar hij niet zo gauw een antwoord op weet.
Je kind heeft regelmatig erkenning nodig. Iemand die tegen hem zegt: het is
lastig voor je, je zit ermee in je maag, je weet niet wat je voelt, het is allemaal
véél...
Volwassenen zijn vaak oplossingsgericht. Zij hebben over het algemeen een
gelijkmatigheid in hun emoties, omdat ze hun eigen emoties hebben leren
kennen. Je kunt een kind deze gelijkmatigheid niet aanleren. Ze zullen hun
eigen 'ritme' moeten vinden, zichzelf leren kennen. Bij een temperamentvol
kind kan het vóórkomen, dat hij staat te stampvoeten en zich niet wil laten
vastpakken. Of dat hij huilt en zich niet wil laten troosten. Aanraken en
troosten is te oplossingsgericht, je kind eist dat zijn emotie er mag zijn.
Als je je kind hierin kunt erkennen,
bouw je een hechte band met hem
op. Je kind leert vertrouwen op zijn
emoties en jij leert ook vertouwen op
zijn vaardigheden om met emoties
om te gaan!
Erkenning is iets wat mensen elkaar
zelden geven. Terwijl het zo gemakkelijk is! Je bouwt hiermee aan het
fundamentele contact met je kind.
Als je dit contact hebt, wordt opvoe-
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Erkennen
opvoeden, zo werkt het
den een stuk eenvoudiger. Erkennen lijkt op troosten. Troosten is echter al snel
oplossingsgericht, 'droog je traantjes maar af, dan is het klaar'. Bij erkennen
los je niets op en neem je vooral geen emoties weg. Je laat het zo en neemt
waar dat je kind met zijn emoties kan leren omgaan.
Als je ziet dat je kind in de knoop zit met een emotie, kun je naast hem gaan
zitten en zeggen wat je ziet. “Je bent boos”, of “je bent verdrietig” is genoeg.
“Ik zie het”, kun je toevoegen. Je hoeft niets op te lossen en je hoeft ook niet te
benoemen wát het is waar je kind mee zit. Als je kind er iets over wil vertellen,
dan kan dat, maar het hoeft niet. De situatie zal zich binnen een paar minuten
oplossen.

Zo werkt het niet:
Dring je erkenning niet op. Als je kind jouw erkenning of aanwezigheid
afwijst, heeft hij ruimte nodig om zijn emotie zelfstandig te onderzoeken.
Dit is geen persoonlijke afwijzing, maar een verklaring van zelfstandigheid.
Je kind voelt, dat hij zelf met emoties moet en kan leren omgaan, maar hij
heeft hier tijd en ruimte voor nodig. Het beste wat je kunt doen is je kind
ook hierin erkennen en jezelf niet belangrijker te maken dan het belang van
je kind.
j Ouders willen soms alles van hun kinderen weten. Erkennen is niet bedoeld
om je kind het gevoel te geven dat jij dwars door hem heen kijkt. Daarom
moet erkennen altijd samen gaan met ruimte en respect.

j
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rkenning is iets wat mensen elkaar zelden geven.
Terwijl het zo gemakkelijk is!
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Fantasie gebruiken
opvoeden, zo werkt het
Kinderen zitten vol fantasie. Het nadeel is dat ze soms blíjven spelen, ook als er
iets 'serieus' gedaan moet worden, zoals eten of aankleden. Het is dan ook een
hele toer voor moderne efficiënte no-nonsense ouders om af te stemmen op je
kind en af te stemmen op spel. Toch kan dit een heel goede opvoedstrategie
zijn. Het is als het ware een taal die je samen met je kind spreekt.
Alle kinderen hebben fantasie. Dat is niet iets, wat zij hardhandig moeten
afleren. De rationaliteit van een kind neemt toe met de groei van zijn hersenen
en met zijn levenservaring. Dat gaat vanzelf. Een kind mág dromen en mág
zijn grenzeloze verbeelding gebruiken. Fantasie is net als een code, waarmee
je toegang krijgt tot de belevingswereld en het gedrag van je kind.
Kinderen, die hun schoenen niet willen aandoen, zijn gefascineerd, als je zegt
dat je de schoenen hoort roepen: 'ik wil zo graag met je naar buiten!'. En
iedereen kent wel de 'vliegtuigjes' en 'treintjes' die de mond ingeschoven
worden tijdens het eten. Of de vulkaan (een bergje stamppot met jus), die
uitbarst. Het zijn voorbeelden van meegaan in de fantasie.
Ken de spelbehoefte van je kind. Gebruik zijn fantasie om de situatie licht te
houden. Probeer zijn taal te spreken. Als je kind een leeuw is, moet hij goed
eten. Laat je kind een pop
aankleden, zo zal jij hem
aankleden. Onthoud dat het
niet altijd gemakkelijk is om
elkaar in een vreemde taal te
verstaan. Jij zal je kind soms
niet kunnen of willen volgen,
maar hij zal jou soms ook niet
begrijpen. Samen spelen met
je kind leert hem om zich te
ontwikkelen. Hij zal ook
geïnteresseerd raken in jouw
wereld.
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Fantasie gebruiken
opvoeden, zo werkt het
Bij kinderen, die dichtklappen als je druk op hen uitoefent of die speels zijn,
kan dit een heel goede manier van communiceren zijn. Het houdt gewone en
lastige opvoedsituaties toch licht. Je wordt als ouder uitgedaagd om zelf speels
te blijven.
Zo werkt het niet:
in noodsituaties of grote haast is het beter om duidelijke regels te stellen en
direct te handelen. Fantasie kost tijd. Maar in heel veel gewone situaties
bespaart fantasie ook een hoop tijd en energie, die je anders kwijt bent aan
conflicten!
j je kind neemt soms de regie over. Het spel wordt belangrijker dan hetgeen
moet gebeuren. Houd dus de touwtjes in handen.
j Je kind wil misschien echt nooit ophouden met spelen. Als hij een jaar of
vier is, moet hij soms toch even kunnen stilzitten en zich concentreren op
iets anders.
j speel en fantaseer ook ‘zomaar’ met je kind en niet alleen om iets gedaan te
krijgen. Anders krijgt hij snel door dat jouw spel alleen maar een trucje is.

j
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antasie houdt gewone en lastige opvoedsituaties toch
licht. Het is een taal die je samen met je kind spreekt.
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Keuzes geven
opvoeden, zo werkt het
Naarmate kinderen groter worden, neemt hun zelfstandigheid toe. Vanaf
anderhalf jaar kan dit zich uiten in het 'zelluf doen'. Tegen de tijd dat je kind zes
is, kan hij al veel dingen zelf kiezen. Bijvoorbeeld wat hij op zijn brood wil, wat
hij met zijn spaargeld doet, bij welke vriendjes hij wil spelen, op welke sport hij
wil. Goed, de keuzes zijn allemaal nog voorlopig en veel keuzes worden nog
door volwassenen begeleid. Maar onmiskenbaar heeft een ontwikkeling
plaatsgevonden tussen die anderhalf en die zes jaar. Kinderen willen graag
keuzes maken. Het geeft hen het gevoel dat ze mede-verantwoordelijk zijn.
Dat ze serieus genomen worden. Dat ze 'groot' worden.
Het geven van een keuze is vaak een goede manier om een patstelling te
doorbreken: als je kind niet naar bed wil...: 'kom, hoe wil je de trap op, als een
tijger of als een schildpad?' Als je kind niet wil drinken...: 'wil je chocolademelk
of gewone melk?' Als je kind niet wil eten...: 'wil je boontjes of broccoli?' Niets
is fijner dan van papa of mama te
horen: 'dat is een goede keuze!'
of 'dat is een goed idee van jou!'
Je kind is apetrots. Keuzes geven
is een manier om je kind te
motiveren. Je kind voelt zich
groot. Je kind leert al een beetje
verantwoordelijkheid te nemen.
Leg je kind tot een jaar of vijf de
keuze uit twee mogelijkheden
voor. Anders wordt het te
onoverzichtelijk. Dus niet: “Wil je
hagelslag, appelstroop, chocopasta, honing, jam of gestampte
muisjes?” Maar: “Wil je chocopasta of jam?” Als je kind
werkelijk een derde optie wil
kiezen, komt hij daar zelf wel
mee.
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Keuzes geven
opvoeden, zo werkt het
Vaak verkeer je met kleine kinderen in situaties, waarin er iets móet gebeuren.
Alles wat gepland is en moet gebeuren botst wel eens met de speelsheid van
een kind. Hij heeft daar nog geen boodschap aan. Door middel van het geven
van keuzes stel je voorop dát het zal gebeuren; alleen de manier waarop, daar
heeft je kind enige invloed op. Kijk ook naar 'fantasie gebruiken'.

Zo werkt het niet:
Geef je kind geen keuzes in kwesties die geen werkelijke keuze zijn, maar
waarvan de uitkomst al vast staat. Zo is het frustrerend als je vraagt: 'nu
gaat mama werken, goed?' Je wekt hiermee de indruk dat je kind een
keuze heeft, terwijl dat niet zo is.
j Geef ook geen keuzes in kwesties van loyaliteit: 'wil je liever met mama of
liever met papa mee?' Dit plaatst je kind voor een innerlijk conflict.

j
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euzes geven is een manier om je kind te motiveren. Je
kind voelt zich groot. Je kind leert al een beetje
verantwoordelijkheid te nemen.
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Op kind-niveau
opvoeden, zo werkt het
Stel je voor dat je klein bent of ga echt eens op buik of knieën door het huis. Je
komt vast verrassingen tegen! Als je letterlijk op het niveau van je kind komt,
leer je heel veel over zijn leefwereld. Je snapt nu, waarom hij niet kan zien wat
op de tafel ligt. En hoe aantrekkelijk is om te kijken wat daar uitsteekt uit de
boekenkast. In iedere leeftijdsfase zijn andere dingen bereikbaar. Heb je een
ondernemend kind, dan zul je daar rekening mee moeten houden: geen
dingen vragen die onbereikbaar voor hem zijn; en het huis kindveilig maken,
zodat er geen ongelukken gebeuren.
Je kunt ook op een andere manier op het niveau van je kind komen: als je je
voorstelt wat hij kan en wat hem interesseert, dan leer je heel veel over zijn
belevingswereld.
Je kunt je kind dingen leren, door aan te sluiten op wat hij al kan. Een kind kan
niet leren rennen, vóórdat hij heeft leren lopen. Dit geldt ook voor veel gedrag.
Je kunt van je peuter niet verwachten dat hij een half uur stil zit of dat hij goed
uitkijkt bij het oversteken. Dit ligt nog te ver af van wat hij kan. Je zult je kind
goed moeten kennen, om je verwachtingen daarop af te stemmen. Neem ook
waar wat hij allemaal al wèl kan en geef hem de kans die dingen uit te voeren.
Breng daarom veel tijd met je kind door en bekijk situaties vanuit zijn perspectief. Je kind voelt zich veilig en erkend als hij ziet dat je door de knieën gaat en
op ooghoogte met hem praat.
Een klein kind leeft in een reuzenwereld. Alles is enorm. Hij wordt zomaar
ongevraagd opgepakt en mensen
doen maar met hem. Hij kan het
gevoel hebben dat hij machteloos
klein is tegenover al dit grote geweld.
Oogcontact is één van de krachtigste
manieren om contact te maken met je
kind. Oogcontact: doe dit niet af en
toe, maar maak er een gewoonte van
als je met je kind praat.
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Op kind-niveau
opvoeden, zo werkt het
Ontwikkeling: lees af en toe eens iets over kinderen, maar relativeer. Je kind
volgt een eigen ontwikkeling en je moet je niets aantrekken van de fase waarin
hij zou moeten zitten of wat hij op deze leeftijd al zou moeten kunnen.
Observeer jouw kind en waardeer wat hij kan. Stel hem voor kleine uitdagingen, zodat hij kan leren. Je kind blokkeert als hij zich overvraagd voelt. En hij
ontwikkelt zich niet als je hem nooit stimuleert.
Maak altijd oogcontact als je je kind direct aanspreekt, vooral ook bij straf en
bij complimenten. Besteed aandacht en tijd aan het opvoeden. Dit helpt je kind
om op te groeien en het helpt opvoedproblemen voorkomen.
Je kind voelt zich gezien. De beste basis voor elke opvoeding.
Zo werkt het niet:
Je kind schaamt zich soms, als hij iets zelf wil doen en het lukt niet goed. Of
als jij boos bent en hij weet dat je gelijk hebt. In zulke situaties wil hij even
niet 'gezien' worden, maar juist alleen zijn en het probleem zelf oplossen.
Meestal kunnen kinderen dit heel goed aangeven, door wèg te kijken of in
een hoekje te kruipen. Laat je kind even met rust als je merkt dat hij iets in
zijn eentje moet verwerken.

j
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inderen willen gezien worden. Besteed aandacht en
tijd aan het opvoeden. Dit helpt je kind om op te
groeien.
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Het onverwachte
opvoeden, zo werkt het
Als je nu terugkijkt naar bepaalde opvoedsituaties, dan zie je waarschijnlijk
dat je meestal hetzelfde reageert. Ruziën de kinderen met elkaar, dan spring jij
ertussen. Wil je kind niet eten, dan dring je aan. Dreint je kind, dan word jij
humeurig. Allemaal heel begrijpelijk, alleen... het werkt niet. Anders zou je het
niet tien keer op een dag hetzelfde moeten doen! Het is net als een dans,
waarin jouw kind al precies weet welke stappen jij gaat zetten. En hij reageert
dan weer op zijn vaste manier. Je zit in een patroon.
Het kan dan ook heel goed zijn om zulke patronen te doorbreken. Door 'het
onverwachte' te doen. Dreint je kind, je pakt zijn handen en danst met hem
zingend door de kamer. Ruziën de kinderen, je zegt voor het eerst: 'los het
samen maar op'. Wil je kind niet eten en je zegt: 'ik heb ook geen zin om te
koken.' Het zijn manieren om je kind op te doen kijken: hé, hier gebeurt iets
anders dan anders. Wat nu?
Vooral als je vaak gespannen bent of je ziet een situatie alweer van een
afstandje aankomen, zet dan de knop om en denk eens: kan ik het tegenovergestelde doen, van wat ik normaal doe? Probeer het eens uit en kijk wat er
gebeurt. Geef jezelf de kans om te oefenen met nieuwe opvoedtechnieken. Als
je bijvoorbeeld vaak boos wordt om een dreinerig kind, probeer nu eens
'erkennen'.

Zo werkt het niet:
Bij baby's is het juist belangrijk dat je voorspelbaar bent. Dat geeft een
baby vertrouwen. Gebruik 'het onverwachte' niet bij kinderen die erg
onzeker zijn en ervan in de war raken.

j
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Negatief kleuren
opvoeden, zo werkt het
Bij baby's werken alle technieken, die hiervóór beschreven zijn, niet. Die zijn
er namelijk allemaal op gericht om het gedrag van je kind bij te sturen en hem
gevoelig te maken voor regels. Baby's kunnen zelf hun gedrag nog niet
bepalen. Zij reageren en leren. Wat niet fijn is, zullen ze gaan vermijden. En
wat fijn is, zullen ze gaan herhalen. Zo ontstaan al patronen, die later de
grondslag zullen vormen voor het gaan begrijpen van regels.
Zodra een kind gaat kruipen, begint het opvoeden. Juist de dingen die niet
mogen lijken de grootste aantrekkingskracht te hebben: snoeren, prullenbakken, boeken, kranten, servies, ... Het zal weinig indruk op je kind maken, als je
hem verbiedend toespreekt of zelfs als je hem straft; laat staan als je hem
beloont. Hij kan dat nog helemaal niet in verband brengen met wat hij gedaan
heeft. Hij kan het niet begrijpen en zijn gedrag niet veranderen.
Waar je baby wel op reageert is op negatieve en positieve prikkels. Natuurlijk
zal ook een baby een bepaald gedrag gaan nalaten als hij merkt dat jij daar
elke keer boos over wordt. Maar dit is voor jou en je kind een valse start in de
opvoeding. Opvoeden hoeft namelijk helemaal niet gepaard te gaan met
boosheid!
De negatieve-kleur-techniek is gericht op het voorwerp, waar je kind op af gaat. Een stekkerdoos, de
koelkast, de prullenbak, het snoer. Het is niet gericht
op je kind zelf. Je pakt het voorwerp of je wijst ernaar
en je gaat dit negatief 'kleuren'. Dat snoer is au! Je laat
het snoer zien, gebruikt een eenduidig simpel negatief
woord en een zwaardere intonatie, je kijkt er boos bij.
Je kijkt niet boos naar je kind, maar wel boos naar het
snoer. Je kind hoort jouw boze toon en als je die richt op
het voorwerp, waar hij niet mee mag spelen, gaat hij
daar een verband tussen leggen: snoer au, kachel
heet, koelkast dicht, trap nee, deur stop.
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Negatief kleuren
opvoeden, zo werkt het
Vuistregels voor negatief kleuren:
richt je aandacht op het voorwerp en niet op je kind;
gebruik een zwaardere stem en trek een boos gezicht;
gebruik simpele negatieve woorden;
leid daarna af naar iets wat positief is en verander merkbaar je toon en
gezichtsuitdrukking;
j herhaal dit voor een bepaald voorwerp regelmatig. Sommige kinderen
verliezen direct al hun interesse in het voorwerp, anderen hebben wat
langer de tijd nodig.

j
j
j
j

Negatief kleuren heeft alles te maken met de juiste toon. Als je te lief zegt 'dat
mag niet hè?', dan denkt hij door je intonatie juist dat je hem aanmoedigt. Je
kind hoort niet de woorden, maar hij hoort je intonatie. Door de herhaling van
de 'negatieve kleur' bij een bepaald voorwerp leert hij ervan af te blijven.
Overdrijf niet. Een snoer of een stekkerdoos is nu niet geschikt om aan te
komen, maar misschien wil je kind later wel electriciën worden. Je hoeft hem
geen eeuwige angst in te boezemen!

Zo werkt het niet:
Gebruik het negatief kleuren niet bij dingen, die helemaal niet gevaarlijk of
vies zijn. Wees selectief en leer je kind geen negatieve waarde toe te
kennen aan voorwerpen, die hij later gewoon moet kunnen gebruiken.
j Overdrijf niet en pas de techniek niet te vaak toe.
j Naast de negatieve-kleur-techniek zul je er altijd voor moeten zorgen dat
de omgeving van je kind veilig is! Ook al verliest je kind in een bepaalde
periode interesse voor het stopcontact, als hij wat groter is kan hij het toch
weer interessant vinden om er een schaar in te steken. Blijf dus alert.

j
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egatief kleuren helpt je kind om ergens vanaf te
blijven. De toon waarop je het zegt is het belangrijkst.
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Negeren
opvoeden, zo werkt het
Soms nemen we onze kinderen te serieus. Gaan uitgebreid met ze in discussie
over het wel of niet kopen van speelgoed. Zijn eindeloos bezig hen weg te
trekken van het vliegmachientje bij de supermarkt. Vragen 'honderdduizend
keer' om mee te lopen. Allemaal inspanningen, die niet tot het gewenste
resultaat leiden. Over het algemeen zijn het situaties, waarin je nóg harder je
best gaat doen om je kind te overtuigen. En hij gaat er nóg harder tegenin.
In feite versterken jullie elkaars gedrag. Jij zegt 'ja', dan zegt hij 'nee'. En
andersom. Het draait niet zelden uit op ellende. Het zijn van die momenten dat
je 'je kind achter het behang wilt plakken'; of dat je hem een tik verkoopt.
Je kind zal zelf nooit uit zo'n situatie kunnen stappen. Jij moet in actie komen.
Veel ouders doorbreken zulke vervelende patstellingen bijvoorbeeld door hun
kind leuks te beloven: “kom mee, dan krijg je
een ijsje”. Maar dan leert het kind maar al te
gemakkelijk, dat hij iets leuks krijgt als hij zich
vervelend gedraagt! Hij zal het de volgende
keer weer proberen! Anderen geven hun eis
op: “Oké, dan ruim je maar niet op”... maar
dan leert hun kind, dat hij niet hoeft op te
ruimen, als hij maar voldoende tegensputtert!
De enige manier om in dit soort gevallen
effectief in actie te komen is, het gedrag van je
kind te negeren. Jij hebt de leiding, jij weet wat
je wilt en je houdt daaraan vast. Het moet dan
wel gaan om redelijke verwachtingen en
regels!
Maak bovendien gebruik van andere opvoedtechnieken die in deze brochure beschreven
staan, dan zal het niet vaak voorkomen dat jij
en je kind zo tegenover elkaar staan.
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Negeren
opvoeden, zo werkt het

Wil je kind niet meelopen of meedoen, zeg dan één keer op ooghoogte tegen je
kind wat jouw plan is (”ik ga naar de auto”) en loop dan onverstoorbaar door of
ga verder met je plan. Besteed geen aandacht aan je kind, ook geen negatieve
aandacht (ruzie maken, discussiëren, boos worden, straffen). Als je kind
jengelt om snoep of speelgoed, zeg dan één keer op ooghoogte tegen je kind
dat je het niet zal kopen. Je hoeft geen reden te geven, het is jouw taak om hier
een beslissing in te nemen, dus die neem je. Als je snoep of speelgoed wilt
kopen, doe dat dan op een moment dat je kind niet jengelt.
Negeren is natuurlijk iets anders dan verwaarlozen! Je kunt gerust de onredelijke verzoeken en gedragingen van je kind negeren. Daardoor leert je kind,
wat redelijk is en wat van hem verwacht wordt. Het is verwaarlozen, als je niet
gevoelig reageert op de redelijke behoeftes en gedragingen van je kind.
Al na een klein aantal keren weet je kind heel goed waar jij voor staat. Hij weet
dat er niets te bereiken valt en zal veel minder vaak proberen op deze manier
iets gedaan te krijgen. Je kind zal jouw gezag accepteren. Gebruik ‘negeren’
samen met per situatie één keer duidelijk maken welk gedrag je wel verwacht.

Zo werkt het niet:
Negeer je kind niet als hij je nodig heeft; bij redelijke behoeftes van je kind.
Als je het zielig vindt voor je kind om hem te negeren, zal hij dit aan je
lichaamstaal zien en dan werkt het niet. Het is trouwens op de iets langere
termijn veel zieliger voor je kind als jij níet duidelijk maakt waar je voor
staat.

j
j
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egeren maakt je kind duidelijk dat er niets te onderhandelen valt en dat jij de beslissing hebt genomen.
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Ontnemen privileges
opvoeden, zo werkt het
Een privilege is iets wat je kind fijn vindt, zoals voorgelezen worden, bij een
vriendje spelen, tv-kijken. Het zijn dingen die de dag extra leuk maken. Een
privilege betekent letterlijk een voorrecht. Je kunt deze leuke activiteiten zien
als extraatjes, daarom kun je ze ook gebruiken bij belonen (zie hierboven). Op
dezelfde manier kun je ze gebruiken bij een vorm van straf, die we het ontnemen van privileges noemen. Als je kind iets stouts doet, wordt hem een
privilege ontnomen. Hij mag dan bijvoorbeeld niet naar zijn favoriete tvprogramma kijken.
Als ouder weet je meestal wel twee of drie dingen te noemen, die je kind fijn
vindt om te doen. Als hij iets stouts doet, verdient hij deze leuke dingen niet.
Bij deze techniek draait het er om, dat je duidelijkheid biedt over de regels.
Kinderen overtreden vaak regels, omdat zij niet weten dat die er zijn. Zie ook:
Regels. Het is dan niet rechtvaardig, als zij daarvoor plotseling gestraft
worden!
Je kind moet vooraf weten, wat er op het spel staat. Dit zou hem moeten
motiveren om niet stout te zijn of om zijn best te doen. Wees niet halfhartig:
als je eenmaal dreigt met het ontnemen van een privilege, moet je het ook
daadwerkelijk doen als je kind
ongewenst gedrag vertoont.
Ook hier geldt weer, dat jouw
verwachting redelijk en realistisch moet zijn. Als je iets van je
kind verwacht, wat hij onmogelijk waar kan maken, zal hij geen
respect kunnen hebben voor de
straf. Dit wreekt zich iedere
volgende keer als je iets gedaan
wilt krijgen. Je verliest je gezag
en geloofwaardigheid als ouder.
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Ontnemen privileges
opvoeden, zo werkt het
Vuistregels bij het ontnemen van privileges:
j je kind moet eerst gewaarschuwd worden en weten wat er op het spel
staat. Hij moet de kans krijgen zijn gedrag te verbeteren;
j maak duidelijk welk gedrag je van je kind verwacht;
j daarom kun je dit alleen toepassen bij kinderen vanaf een jaar of vier/vijf,
want zij zijn pas in staat om hun gedrag aan te passen, omdat ze weten dat
ze iets te verliezen hebben;
j misbruik je macht niet. Iets, wat héél erg belangrijk is voor je kind, mag je
niet afnemen omdat hij een kleine regel overtreedt.
j het ontnemen van privileges kun je gebruiken bij kinderen vanaf ongeveer
vier jaar, die kunnen begrijpen dat hun eigen actie kan leiden tot de straf.
Je zult deze techniek nauwelijks nodig hebben, als je van jongs af aan andere
opvoedtechnieken hebt gebruikt; je kinderen hebben dan een gezond gevoel
ontwikkeld voor wat wel en niet acceptabel is.

Zo werkt het niet:
Het ontnemen van een privilege heeft meestal niets te maken met het
stoute gedrag. Daarom zal je kind het niet altijd begrijpen, tenzij hij vooraf
weet wat er op het spel staat.
j Je komt misschien in een onderhandelings-relatie terecht, waarbij alles
wordt uitgespeeld. Dit is niet prettig. Gebruik het ontnemen van privileges
en het belonen daarom spaarzaam.

j
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rivileges zijn activiteiten die je kind fijn vindt.
Misbruik je macht niet.
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Praten
opvoeden, zo werkt het
Wat ben je trots als je kind zinnetjes gaat zeggen! Toch nemen we, wat
kinderen te zeggen hebben, vaak niet erg serieus. We lachen om hun verbeeldingskracht, om hun onlogische verklaringen, zijn ook wel een beetje trots als
we hen een verhaal horen vertellen aan oma... En daarna? Praten we eigenlijk
wel met onze kinderen?
Het komt vaak voor dat wij tegen een kind zeggen wat hij moet doen, hoe hij
het moet doen en wanneer hij het moet doen (nu!).
Daarnaast is het heel belangrijk om mét je kind te praten, te luisteren naar wat
hij te zeggen heeft, geïnteresseerd te zijn in zijn belevingswereld en zijn
inbreng niet af te doen als kinderachtig.
Veel kinderen vertellen niet veel aan hun ouders, omdat zij al vroeg leren dat
er naar hen niet geluisterd wordt. Dat is een gemiste kans. Als je nu niet over
kleine dingen met je kind kan praten, zul je later ook niet met hem over 'grote'
dingen kunnen praten.
Praat al met je baby, zijn taalgevoeligheid zal hierdoor toenemen. Kom
letterlijk en figuurlijk op zijn niveau als je met je kind praat: maak oogcontact
en luister. Je kind ziet dat je met je
partner praat. Hij zal zich serieus
genomen voelen als je ook met hem
praat. Met je kind praten wil niet
zeggen dat je alles maar moet doen
wat hij wil. Bij praten hoort ook
luisteren. Als je je kind serieus neemt
en realistische wensen inwilligt, dan
zal hij dit andersom ook gemakkelijker doen. Je respecteert elkaar. Je
kind leert verwoorden en praten. Het
is goed voor zijn zelfvertrouwen. Je
bouwt een band op met je kind.
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Praten
opvoeden, zo werkt het

Praat over concrete dingen en stel gerichte vragen. Een vraag als 'En, hoe was
het?' is te vaag voor een kind tot zes of zelfs tot tien jaar. Beter is: “Wat vond je
het leukste vandaag?” of “Is er iets vervelends gebeurd?”

Zo werkt het niet:
Praat met je kind niet over zaken, die tussen volwassen mensen spelen.
Daarmee kun je hem te zwaar belasten. Kinderen betrekken problemen om
zich heen vaak op zichzelf, ze denken dat zij de oorzaak zijn en dat zij de
oplossing moeten aandragen. Praten met je kind moet er niet op gericht
zijn dat hij jouw ziele-leven helemaal begrijpt, maar dat jij hem begrijpt.
j Je kind kan misschien nog niet goed terugpraten en alles verwoorden. Leer
daarom zijn 'taal' kennen. Hij kan al van jongs af aan aangeven wat hij wil.
Zijn lichaamstaal maakt veel duidelijk
j Er zijn situaties waarin je niet kunt praten. Als je kind de straat op rent
moet je direct ingrijpen. Sommige dingen staan niet ter discussie. Je kunt
ze later uitleggen.

j
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raat mèt je kind en niet alleen tégen je kind.
Zijn inbreng is niet kinderachtig!
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Regels
opvoeden, zo werkt het
Bij opvoeden denken we vaak aan stoute kinderen. Stout zijn wil zeggen, dat
je kind een duidelijke regel overtreedt. Petra slaat haar broertje, terwijl de
regel is: je mag een ander geen pijn doen. Paolo zit met de afstandsbediening
te spelen, terwijl de regel is: niet spelen met apparaten. Iedereen vindt andere
regels belangrijk. Ik ga hier daarom niet in op de regels zelf. Wel op hoe
kinderen regels ervaren en hoe zij regels begrijpen.
Regels moeten niet alleen voor jou, maar ook voor je kind duidelijk zijn.
Dat zijn ze voor een kind pas:
j als hij er de leeftijd voor heeft;
j als je ze vaak herhaalt;
j als je je er zelf aan houdt;
j als je de regels niet steeds verandert;
j als de regel zo precies mogelijk benoemd wordt;
j als er niet onnodig veel regels zijn.
Baby's overtreden niet bewust regels. Een baby begrijpt nog niet dat er regels
zijn; hij kan nog niet kiezen of hij zich goed of slecht zal gedragen. Straf past
dan ook niet bij de baby-tijd (tot anderhalf jaar). Er zijn wel andere manieren
om het gedrag van je kind te beïnvloeden, zie vooral 'negatief kleuren'.
In de peutertijd (anderhalf tot vier jaar) kan je kind zich beginnen te realiseren
dat er regels zijn. Voor bepaalde dingen die hij doet, krijgt hij waardering van
jullie, zijn ouders; andere dingen roepen afkeuring op. Maar hij kan daar nog
geen regelmaat in ontdekken. Zijn zelfbeheersing is nog maar slecht ontwikkeld. Het is belangrijk dat je als ouders een aantal basisregels aanhoudt, zodat
hij hierin het patroon zal gaan ontdekken en zal gaan begrijpen welk gedrag
van hem verwacht wordt.
Basisregels zijn bijvoorbeeld: 'je mag niet met dingen gooien' en 'je mag een
ander geen pijn doen'. De peutertijd is een periode om het nut van regels te
ontdekken, niet om ze al van buiten te kennen. Je kunt van een peuter verwachten dat hij de regels nog regelmatig overtreedt. Dat wil niet zeggen dat hij
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Regels
opvoeden, zo werkt het
voor altijd een dwarse rebel zal zijn. Het is een leerproces.
Hoe leert een kind? Voor een deel vanzelf. Het ene kind zal het gemakkelijker
oppikken dan het andere. Voor de meeste kinderen geldt dat zij actief getraind
en gemotiveerd moeten worden om regels te gaan herkennen en zich eraan te
houden. Dat gaat dus niet vanzelf. Er zijn heel veel verschillende opvoedtechnieken mogelijk om je kind iets over regels te leren, zoals blijkt uit de rest van
deze brochure.
Een kleuter (vier tot zes jaar) is oud genoeg, om te begrijpen welke handelingen goedgekeurd worden en welke niet, als zijn opvoeders daarin tenminste
duidelijk zijn geweest. Hij heeft tegen die tijd voldoende ervaringen verzameld, waardoor hij de regelmaat ervan kan begrijpen.
Vanaf een jaar of zes kun je met je kind
de zg. Gouden Regel van de ethiek
bespreken: behandel een ander, zoals je
zelf behandeld wilt worden. En doe dus
geen dingen, die je zelf ook vervelend zou
vinden. Dit is voor kinderen een echte
eye-opener, want door deze fundamentele regel botsen zijn eigenbelang en
andermans belang niet meer, immers:
anderen mogen hèm ook geen pijn doen,
zij mogen ook niets van hem afpakken of
kapot maken. Toch zal dit nog regelmatig
gebeuren.
Regels leren kennen en zich daaraan
houden is dus een leerproces, waarin
alleen 'zeggen' dat er regels zijn niet
voldoende is. Ook voor volwassenen is
dat zo: zij hebben er vaak geen moeite
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egels hebben te maken met regelmaat: een kind leert
langzamerhand begrijpen welk gedrag van hem
verwacht wordt.
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Regels
opvoeden, zo werkt het
mee om te hard te rijden, als ze weten dat de pakkans laag is.
Je moet je kind soms laten voelen, laten ervaren dat er regels zijn. Het moet
tastbaar zijn. De beste manier om dat te doen is om je zelf aan de regels te
houden. Dus niet schreeuwen, als je je kind verbiedt te schreeuwen. Alle
ouders weten dat dat niet altijd gemakkelijk is!
Jij zult de grenzen van hun gedrag moeten aangeven. Eén van de meest
efficiënte manieren is om je kind duidelijk te maken hoe jij behandeld wilt
worden en ook je kind op die manier te behandelen. Er groeit dan wederzijds
respect. Als je kind tussen vier en acht jaar oud is, moet hij zich langzamerhand zelfstandig aan regels gaan houden: zo wil ik met anderen omgaan.
Andere manieren om regels te laten ervaren is het gebruik van straf bij een
overtreding en beloning bij handhaving van de regels. Het is belangrijk dat je
ook regelmatig complimenten gebruikt als je kind zich wèl goed aan de regels
houdt! Daardoor krijgt je kind inzicht in de regels en is straf helemaal niet zo
vaak nodig.
Het hoort echter bij opvoeden dat je regels vaak moet herhalen.
Zo werkt het niet:
Gebruik regels niet te pas en te onpas. Sta even stil als je je kind iets
verbiedt, bij de vraag of het ècht een regel is die je belangrijk vindt. Bij te
veel verschillende regeltjes geef je je kind geen ruimte om te ontdekken,
waar regels nu eigenlijk goed voor zijn. Je kunt beter twee of drie duidelijke
basisregels hebben, waar iedereen in huis zich aan houdt, dan tweehonderd regels, waar niemand zich aan houdt.
j Als je onredelijke regels stelt, zal niemand ze begrijpen.
j En tenslotte: als je onredelijk hoge eisen aan je kind stelt, dan zal het
meestal vanzelf uitdraaien op een mislukking. Let er dus op, wat je van
jouw kind kunt verwachten. Dat is bij ieder kind anders.

j
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egels zijn niet allemaal even belangrijk. Uiteindelijk
moeten ze leiden tot inzicht.
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Rollen omdraaien
opvoeden, zo werkt het
Kinderen vinden het soms prachtig als je de rollen omdraait. En ook voor jezelf
is het heel leerzaam. Je kunt dit af en toe eens doen, als je kind een jaar of vier
of ouder is. Als je vaste plekken aan tafel hebt, ga je op zijn plaats zitten en
mag hij op jouw plaats zitten. Of je spreekt samen af, dat jij kind bent en dat hij
papa of mama is. En dan maar eens zien wat er gebeurt!
Kinderen vertonen vaak een stereo-type papa- of mama-gedrag. Aan tafel
kunnen ze in hun nieuwe positie opeens tegen je roepen: “Kind, schiet nou
toch eens op!” of ze duwen een lepel tegen je mond. Toch spiegelt je kind
hiermee enigszins overdreven hoe jij je soms gedraagt. Vooral bij eetproblemen krijg je dan in de gaten, wat jouw gedrag bij je kind oproept. Het omdraaien van rollen is dan ook in problematische situaties soms heel leerzaam, vooral
voor jou! Je krijgt te zien waarom jouw gedrag niet het gewenste effect heeft.
Pas dit nu en dan toe, voor de grap als je kind het zelf voorstelt, of juist op jouw
initiatief in situaties die je als problematisch ervaart. Je kruipt dan in de huid
van je kind en ziet, hoe hij jou ervaart. Vaak krijg je
ongezouten terug, hoe je overkomt!
Zo werkt het niet:
j Draai de rollen niet om vóórdat je kind vier jaar is.
Hij zal het omdraaien van rollen op jouw initiatief
waarschijnlijk niet begrijpen. Als hij het zelf als
een spelletje bedenkt is het natuurlijk wel prima.
j Zie maar weer eens uit de rol-omdraaiing te
komen, dat is niet altijd gemakkelijk. Vooral als je
kind verder niet veel keuzes of verantwoordelijkheden krijgt, zal hij zijn macht niet gemakkelijk
afstaan. Gebruik dan ook dagelijks de technieken
'verantwoordelijkheden geven', 'betrekken' en
'keuzes geven'.
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Samen oplossen
opvoeden, zo werkt het
Kinderen hebben veel meer oplossingen voorhanden dan ouders vaak denken.
Als er een ruzie tussen twee kinderen is, zijn er niet veel ouders die erbij gaan
zitten en tegen de kinderen zeggen: “Wie weet hoe we dit kunnen oplossen?”
De meeste ouders nemen hun toevlucht tot verbieden of straffen, omdat zij
willen dat het direct stopt.
Toch is het een heel effectieve opvoedstrategie om je kind te leren zelf problemen op te lossen. Vanaf een jaar of vier kun je hier mee beginnen.
Dagelijks zijn er situaties op straat, op school of op televisie waar je kind zich
een mening over kan vormen. “Loes werd vandaag geduwd door Dina”, “Kai
pakte speelgoed af van Thijs”. Je kunt hier eens op dóórvragen: hoe reageerde
Thijs? Wat gebeurde er toen? Hoe werd het opgelost? Wat kon Kai doen? En
wat kon Thijs doen? Wat deed Dina? En denk je dat Loes zich voelde?
Door te praten over conflictsituaties en deze te mogen verkennen, leert je kind
heel veel over sociaal gedrag. Hij kan partij kiezen, hij kan zelfs een norm
verwoorden: “Je moet een ander kind niet duwen”. Zulke normen en regels
heeft hij voor een deel van jou geleerd, maar je zult versteld staan van de
conclusies die hij zelf heeft getrokken.
Het is wel heel belangrijk dat je zo’n gesprek niet gebruikt om hem te léren
welke normen er volgens jou zijn. Luister juist wat hij er zelf over te zeggen
heeft en geef hem een compliment dat hij erover nadenkt.
Als je dit regelmatig doet, kun je het ook toepassen
na conflictsituaties, waarbij je kind wèl zelf betrokken is. Bijvoorbeeld als hij zelf speelgoed van een
ander kind heeft afgepakt. Reik hem een aantal
andere oplossingen aan. Suggereer bijvoorbeeld:
"Ik kan erom vragen" "Ik kan erop wachten". "Ik
kan mama vragen of zij het voor me pakt". Je kind
leert dat hij op verschillende manieren op dezelfde
situatie kan reageren. Hij leert dus op zichzelf te
reflecteren en te kiezen voor een reactie die niet
impulsief maar weloverwogen is.
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Samen oplossen
opvoeden, zo werkt het

Voor een kind zijn de eerste impulsen altijd nog sterker dan zijn gedachten
daarover. Hij kan nog geen rationele en weloverwogen keuze maken. Praat
over ‘samen oplossen’ in het begin niet als het conflict nèt ontstaan is. Dan
lopen de emoties nog te hoog op. Zoek een rustig moment, kort erna. Je kind
kan ervan leren voor de volgende keer.
Vuistregels voor het samen oplossen:
Veroordeel niet direct alle niet-haalbare oplossingen, maar laat je kind
eerst vrijuit spreken. Probeer hem dan te begeleiden in het kiezen van
realistische en haalbare oplossingen.
j Los regelmatig samen problemen op. Je kind zal steeds bedrevener worden
in het bedenken van ander gedrag. Hij kan gaan kíezen wat hij zal doen.

j

Zo werkt het niet:
Je gebruikt deze techniek niet als je kind nog niet redelijk kan praten. Vanaf
een jaar of vijf kan je kind zich werkelijk in een ander verplaatsen èn ervoor
kiezen om zijn eigen belang ondergeschikt te maken aan die van een ander.
Je moet er dus rekening mee houden, dat een kind van drie minder alternatieven kan bedenken dan een kind van zes of ouder.
j Je moet ervoor waken dat je niet jouw eigen oplossingen aan je kind
opdringt. Jouw oplossingen zijn voor hem wellicht te moeilijk en zijn niet
gekoppeld aan de werkelijke motivatie van je kind. Respecteer (en bewonder!) de kleine oplossingen waarmee je kind zelf komt.
j Denk niet dat je kind het eens en voor altijd leert. Het vergt regelmatige
oefening om op deze manier met conflicten om te gaan.

j
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amen naar oplossingen zoeken voor vervelende
situaties is heel leerzaam voor je kind.
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Straffen
opvoeden, zo werkt het
Je kunt kiezen voor straf, als je kind iets stouts doet. Straf is nooit een doel op
zichzelf. Je gebruikt het om duidelijk te maken wat de regels zijn (zie hierboven). Er zijn vele manieren om te straffen. Maar niet elke straf leidt ook tot een
verbetering van het gedrag van je kind. Waarom niet?
Er zijn vier vuistregels voor een doeltreffende manier van straffen:
je kind moet eerst de kans krijgen zijn gedrag te verbeteren;
de vorm van de straf moet te maken hebben met het stoute gedrag van je
kind;
j straf moet direct volgen op het foute gedrag;
j straf moet in verhouding staan tot het stoute gedrag.

j
j

Je moet je kind waarschuwen vóórdat je hem straft. De straf is immers geen
doel op zich; je kind moet nog leren wat goed en slecht gedrag is. Door de
waarschuwing heeft je kind de kans om zijn gedrag te verbeteren. Bij een
peuter en een kleuter zeg je niet alleen wat je
níet meer wilt, maar ook vertel je wat je wèl van
hem verwacht. Je waarschuwt en geeft hem een
alternatief. Dat is belangrijk, omdat kinderen
hun eigen gedrag soms nog niet goed kunnen
bijsturen.
Als je straf geeft, die niets met de overtreden
regel te maken heeft, zal je kind niet begrijpen
waarvoor hij gestraft wordt. Hij koppelt dit niet
aan zijn gedrag en begrijpt dus niet, wat er dan
wel van hem verwacht wordt. Bijvoorbeeld: als je
kind met eten heeft gegooid, moet hij het zelf
opruimen. Dit is een passende straf. Als hij het
nog een keer doet, moet hij bijvoorbeeld helpen
met afruimen van de tafel. Een niet-passende
straf is als je kind in de hoek moet staan (heeft
niets met het stoute gedrag te maken) of als je
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Straffen
opvoeden, zo werkt het
kind 's avonds geen bedverhaaltje krijgt (te laat, heeft niets met het stoute
gedrag te maken en is wellicht een te zware straf, als je kind erg van voorlezen
houdt).
Straffen is lang niet altijd nodig. Als je gebruik maakt van de vele andere
technieken in deze brochure, zul je zien dat straffen maar een heel kleine rol
hoeft te spelen in de opvoeding.
Kinderen van anderhalf tot vier jaar doen soms of vaak dingen die niet mogen.
Zij moeten nog leren welke dingen goed en slecht zijn. Geef ze dus de kans om
te leren, ze hoeven niet 'perfect' te zijn. Straffen kan kan effectief zijn als je
een grens wilt aangeven en als het kind expres stoute dingen doet.
Zo werkt het niet:
Straffen is zinvol, als je kind expres stout is en als het om een concrete
situatie gaat. Het is niet zinvol als je kind per ongeluk iets stouts doet, als je
kind zich al schaamt voor wat hij gedaan heeft of als hij eerlijk komt zeggen
dat hij bijv. iets kapot heeft gemaakt. Het is ook niet zinvol als het om iets
kleins gaat, zie ook Afleiden.
j Straf wordt vaak te zwaar, te laat, te snel of niet-gepast gebruikt. Hierdoor
voelt een kind zich miskend en begrijpt hij ook niet wat hij eigenlijk fout
heeft gedaan. Het conditioneren om het niet meer te doen werkt dan niet
en je kind wordt er (terecht) boos van.
j Als je straffen als enige opvoedstrategie gebruikt, wordt je kind daar
ongelukkig van, omdat hij het gevoel heeft niets goeds te kunnen doen in
de ogen van zijn ouders.

j
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traffen moet een kind de kans geven om te leren.
Het wordt vaak te zwaar, te laat of te snel toegepast.
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Time-out
opvoeden, zo werkt het
De time-out-techniek kan lijken op straf, en wordt ook wel eens verward met je
kind in de hoek of op de trap zetten. Maar het gaat hier toch om iets heel
anders. Bij een time-out geef je je kind óf jezelf actief de ruimte om even
afstand te nemen van een hevige conflictsituatie (tussen kinderen onderling of
tussen jou en je kind). Dit doe je niet om het conflict onder de mat te schoffelen, maar om er in een rustiger sfeer op terug te kunnen komen.
Vuistregels bij het toepassen van een time-out:
toepassen vanaf een jaar of drie;
alleen toepassen als je kind er behoefte aan heeft en het begrijpt;
leg je kind uit dat er situaties zijn, die niet prettig zijn en waar niemand zo
gauw een oplossing voor weet. Verzin samen voorbeelden, zoals ruzie,
vechten, schelden, huilen;
j leg je kind uit dat het soms fijn is om
even uit een situatie te kunnen
stappen en er alleen over na te
denken hoe het verder moet;
j bedenk samen een plek waar je kind
zich even kan terugtrekken uit een
dergelijke situatie en benoem dit als
'de time-out-plek' (of verzin zelf een
fijne naam).

j
j
j

De time-out-plek is bedoeld om je kind
even uit de situatie te halen, als die heel
emotioneel en onoverzichtelijk is. Je zet
dan een achterdeurtje open: je kind kan
naar een plek, waar hij zich prettig voelt
en waar hij even stoom kan afblazen. Je
kunt ook zelf time-out plekken hebben,
bijvoorbeeld de keuken of je slaapkamer,
waar je je kunt terugtrekken als het je
even te veel wordt.
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Time-out
opvoeden, zo werkt het

De time-out is geen straf, maar een gelegenheid om na te denken en de
emoties te laten bezinken, zodat je op een later moment naar een oplossing
kunt zoeken. Dit moet je duidelijk maken aan je kind. Het helpt als hij ziet dat
jij het soms ook nodig hebt. Let op de veiligheid van je kind, ga niet te ver weg
en blijf binnen gehoorsafstand.
Kinderen doen soms dingen, waardoor je als ouder bijna ontploft. Of er is een
hevige ruzie tussen kinderen. Bij zulke hoog oplopende emoties is het goed om
even afstand te nemen en af te koelen. Daarna kun je het relativeren, goedmaken, je kind troosten of gewoonweg benoemen wat er fout ging. Benoem het
ook als je zelf overdreven reageerde.
Zo werkt het niet:
Als je kind erg overstuur is, is het verstandiger je kind te troosten en juist
niet apart te zetten. Laat de time-out niet te lang duren, bijvoorbeeld het
aantal minuten van de leeftijd van je kind; anders gaat het toch weer op
een straf lijken.
j De emoties bekoelen wel, maar je kind leert er niet direct van wat hij fout
deed. Als er een time-out is geweest, moet je altijd benoemen waar het om
ging. Als het belangrijk is, geef je aan welke regels er zijn overtreden en
welk gedrag je verwacht.
j Je kind kan een time-out als straf ervaren. Je moet er daarom niet te jong
mee beginnen en duidelijk zeggen dat het een moment is om even rustig te
worden, voordat je naar oplossingen gaat zoeken.
j Als je zelf 'ontploft' is het beter om zelf weg te gaan in plaats van je kind
weg te zetten. Anders begrijpt je kind niet wat er gebeurt. Maak wel
duidelijk dat je weggaat omdat het je te veel wordt. Het is voor je kind soms
goed om te zien dat hij jou overstuur maakt. Jij bent 'ook maar een mens'!
Dat wil zeggen, je kind heeft ook rekening met jouw grenzen te houden.

j
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ijd nemen om even uit een vervelende situatie te
stappen is niet alleen voor je kind soms goed, maar
ook voor jou als ouder.
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Verantwoordelijkheid
opvoeden, zo werkt het
Bij de geboorte is je kind nog volledig afhankelijk en aangewezen op jouw zorg.
Met achttien jaar is je kind volwassen, zo goed als zelfstandig en is jouw rol
zo'n beetje uitgespeeld. Naarmate je kind zelfstandiger wordt, neemt jouw
invloed af.
Vanaf ongeveer anderhalf jaar begint je kind kleine verantwoordelijkheden op
te pakken: zelf het speeltje pakken, zelf de armpjes om mama heen slaan. Al
gauw is het 'zelluf doen' niet van de lucht.
Groei mee met je kind. Onderschat hem niet; overschat hem ook niet.
Begeleid hem bij nieuwe taakjes. Observeer als hij iets zelf wil proberen. Laat
hem het zelf ontdekken als hij het nog niet kan; hij zal dan gemotiveerd zijn
jouw hulp te accepteren.
Je benadert je kind met respect. Dat is de basis voor opvoeden. Hij voelt zich
gezien in wat hij kan en kan trots op zichzelf zijn. Je kind leert zijn eigen
vermogens goed inschatten.

Zo werkt het niet:
als je kind evident
bepaalde verantwoordelijkheden niet aankan. En
als jij iets echt per se zelf
wilt doen.
j Gebruik dit niet als een
toverformule. Je zult vaak
naar de balans moeten
zoeken. Je kind overschat
zichzelf soms. En jij
onderschat hem soms.
Opvoeden is een proces.

j
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Nawoord
opvoeden, zo werkt het
Opvoeden is een proces. Zo eindigt de tekst van de laatste opvoedstrategie,
die in deze brochure wordt beschreven. Er zijn geen kant-en-klare voorschriften hoe het moet en iedereen geeft er zijn eigen invulling aan. Opvoeden wordt
daarbij ook nog eens heel erg bepaald door je eigen karakter en temperament
en dat van je kind of kinderen. Soms bots je en is iedereen in huis eventjes heel
boos of heel verdrietig, ook dat hoort erbij.
Toch is er veel bekend over hoe kinderen leren en hoe gedrag tot stand komt:
hoe je kinderen kunt motiveren en hoe zij zich ontwikkelen.
Deze kennis heb ik in beeld willen brengen, op een heel praktisch toepasbare
manier.
Vooral heb ik veel opvoedstrategieën beschreven, die het contact met je kind
bevorderen; waardoor je bouwt aan de band met je kind. Op basis van dat
vertrouwen en die veiligheid leert je kind het meest.
Uit dit alles komt ook het beeld naar voren van de opvoeder als begeleider. Je
hebt het voorrecht een belangrijke rol te spelen in het leven van een kind. Een
kind dat groeit, van weerloosheid naar zelfstandigheid en van afhankelijkheid
naar zorgzaamheid. Dat is niet niks! Voor ouders is opvoeden dan ook net zo
goed een leerproces en een rol waar zij aan moeten wennen.
Opvoeden is niet alleen het bijsturen van vervelend gedrag. Het is een band
opbouwen met je kind en samen leren. Als je er zo in staat, kan opvoeden zelfs
hartstikke leuk zijn!
Christa Nieuwboer
De ouderschapscoach
In deze brochure zijn tal van aspecten van opvoeden besproken. Mocht je geen
antwoord gevonden hebben op de vraag hoe je zelf met een bepaalde opvoedvraag moet omgaan, stel dan je vraag via de website. Thema’s, die via de
website worden aangedragen, worden in de toekomst in deze brochure
verwerkt.
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