
Kinderen hebben een veilige 

en liefdevolle omgeving nodig 

om op een prettige manier op 

te groeien. Positief opvoeden 

betekent dat u op een 

steunende manier omgaat met 

kinderen en vooral kijkt naar de 

dingen die goed gaan. Positief 

opvoeden betekent ook dat 

u vooruitdenkt over situaties 

om mogelijke problemen te 

voorkomen.

Positief opvoeden stimuleert 

de ontwikkeling van kinderen.

Positief opvoeden

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



Positief opvoeden
Kinderen die op een positieve manier worden opgevoed hebben:
• meer kans om die vaardigheden te leren die zij nodig hebben om
 succesvol te zijn op school
• meer kans om vrienden te maken
• meer kans om zich goed te voelen.

Ouders die op een positieve manier opvoeden:
• hebben meer vertrouwen in hun eigen rol als opvoeder
• zijn minder vaak depressief
• hebben minder last van stress 
• hebben minder meningsverschillen met hun partner over de
 opvoeding.

De vijf basisprincipes 
van positief opvoeden
1. Een veilige 
en stimulerende 
omgeving bieden
Kinderen die lekker kunnen 
spelen in een veilige omgeving, 
vervelen zich niet en lopen minder 
kans om gedragsproblemen te 
ontwikkelen.

2. Positieve 
ondersteuning geven
Positieve aandacht en 
aanmoediging stimuleren een 
kind nieuwe dingen te leren en 
zich te ontwikkelen. 

U geeft positieve ondersteuning door bijvoorbeeld:
• tijd en aandacht te geven aan uw kind
• precies en duidelijk te benoemen wat uw kind goed heeft gedaan
• regelmatig met uw kind te praten over zijn en uw belevenissen en
 gevoelens. 

3. Kinderen op een positieve manier aanspreken
• Geef heldere opdrachten en reageer direct wanneer uw kind zich 

niet goed gedraagt.
• Stel een paar basisregels op. Daarin moet duidelijk zijn wat uw kind 

wel moet doen in plaats van wat het niet mag.
• Negeer kleine overtredingen, vooral als het gaat om zeuren of 

aandacht trekken.
• Spreek uw kind direct aan als het een regel overtreedt of zich 

misdraagt.
• Vertel op een vriendelijke maar besliste toon wat u wilt dat uw kind 

doet.
• Als uw kind niet luistert, kunt u de activiteit stoppen, of iets voor 

korte tijd afnemen. Bij ruzie om een stuk speelgoed kunt u dit 
bijvoorbeeld voor 10 minuten wegnemen.

• U kunt uw kind apart zetten als het doorgaat met ongewenst gedrag 
nadat u uw kind hierover heeft aangesproken. Zet uw kind voor 
maximaal 5 minuten op een rustige plek. Geef uw kind tijdens de 
time-out geen aandacht. Nadat uw kind het aantal minuten rustig 
is geweest, mag het weer terugkomen. Praat daarna niet meer 
uitgebreid over het voorval, maar help uw kind weer op gang met de 
activiteit. 

4. Realistische verwachtingen hebben
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Een kind hoeft 
niet perfect te zijn.

5.  Goed voor uzelf zorgen
Ouders mogen tijd voor zichzelf nemen en iets leuks doen voor zichzelf, 
zoals sporten of een middag met vrienden doorbrengen. Ouders die zich 
goed voelen hebben meer energie voor hun kinderen.

Tot slot
Wilt u meer weten over positief opvoeden of een ander onderwerp of 
wilt u een persoonlijk gesprek of een advies: 
neem dan contact op met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (zie achterzijde).


