
je kind een complimentje als het zijn best doet 
om dat ook te doen.

Tip 7
Maak duidelijk, dat er grenzen zijn aan wat je 
van je kind accepteert. Neem de tijd om met 
het hele gezin te praten over de regels die 
in huis gelden en maak je kind ook duidelijk 
wat de consequentie is als regels overtreden 
worden.

Tip 8
Als kinderen ongehoorzaam of stout zijn, blijf 
dan rustig en geef de duidelijke instructie, dat 
het afgelopen moet zijn en vertel ook wat je wel 
wilt, bijvoorbeeld: “Hou op met ruziemaken en 
ga samen spelen”. Geef een complimentje als 
ze dat ook doen. Als ze doorgaan, geef dan de 
consequentie, die daaraan vast zit, die natuurlijk 
wel in verhouding moet zijn.

Tip 9
Wees realistisch in de verwachtingen die 
je hebt. Alle kinderen zijn van tijd tot tijd 
ongehoorzaam of stout en het zal zeker 
voorkomen, dat discipline problemen geeft.  
De perfecte ouder proberen te zijn leidt alleen 
maar tot frustraties en teleurstellingen.

Tip 10
Zorg ook goed voor jezelf. Het is moeilijk om 
een rustige en ontspannen ouder te zijn, als je 
gespannen bent, als je je zorgen maakt, als je 
depressief bent. Probeer elke week genoeg tijd 
vrij te maken om je te ontspannen of dingen te 
doen die je leuk vindt.

Voor meer informatie: www.positiefopvoeden.nl
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Tip 1
Als je kind jou iets wil laten zien, stop dan met 
waar je mee bezig bent en geef aandacht aan je 
kind. Het is belangrijk om vaak korte periodes 
in elkaars gezelschap te zijn en samen dingen te 
doen die jij en je kind allebei leuk vinden.

Tip 2
Geef je kind vaak blijk van je affectie door 
lichamelijk contact. Meestal vinden kinderen  
het fijn om geknuffeld te worden of je hand 
vast te houden.

Tip 3
Praat met je kind over dingen waar het 
geïnteresseerd in is en vertel je kind ook  
wat je zelf die dag hebt meegemaakt.

Tip 4
Prijs je kind gericht als het iets doet, dat voor 
jou voor herhaling vatbaar is, bijvoorbeeld:  
“Wat goed dat je meteen doet wat ik vraag”.

Tip 5
Het ligt voor de hand, dat kinderen vervelend 
zijn als ze zich vervelen. Zorg voor genoeg 
materiaal en activiteiten voor binnen en voor 
buiten, bijvoorbeeld brooddeeg, kleurpotloden 
en kleurboeken, kartonnen dozen, verkleed- 
partijen, een speelhut of speeltent.

Tip 6
Leer je kind nieuwe vaardigheden door die eerst 
voor te doen en geef je kind dan de kans om 
het zelf te doen. Spreek bijvoorbeeld thuis op 
een beleefde manier met elkaar en stimuleer je 
kind ook om netjes te praten, bijvoorbeeld door 
“alsjeblieft” of “dankjewel” te zeggen en geef 


