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Grenzen zorgen ervoor dat je kind zich veilig en zelfzeker kan voelen. Zo weet hij wat van 

mama en papa mag  en moet hij niet steeds testen wat kan. Door de grenzen die jij hem 

meegeeft, leert je kind ook om zelfstandig te zijn en om te gaan met anderen.

Leren luisteren

Grenzen

Maak je regels zo concreet mogelijk en verwoord ze positief. Je zegt best wat je kind 

wél moet doen, in plaats van wat niet mag. Zo krijgt hij meteen een alternatief aange-

boden. Je kan altijd uitleggen waarom een regel geldt. Je kind leert veel van naar jou 

te kijken. 

Geef dus zo veel mogelijk het goede voorbeeld.

Tips
Wees duidelijk1
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Het kan heel vermoeiend zijn om consequent je regels en grenzen vol te houden, maar het 

loont wel de moeite. Als je toegeeft aan de grillen van je kind, leer je hem dat dit nog wel 

eens kan gebeuren als hij maar lang genoeg blijft zeuren. Zorg er dus voor dat een regel 

blijft gelden en blijf bij je standpunt.

Wanneer jij je onzeker voelt, zal je kind dit snel doorhebben. Hij weet dan dat de kans 

groot is dat je zal toegeven. Zorg dat je met je lichaamshouding hetzelfde uitstraalt als met 

je taal. Kordaat zijn, betekent niet hetzelfde als boos of onvriendelijk zijn. Je hoeft je niet 

kwaad te maken om een duidelijke grens te stellen.

Hou vol en wees consequent

Sta stevig in je schoenen
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Als jij en je partner het eens zijn met elkaar over de regels, vergroot de kans dat je kind zal 

luisteren. Jullie aanpak mag wat verschillen, maar zorg er voor dat jullie over de belangri-

jkste regels op één lijn zitten en dat je het gezag van je partner niet ondermijnt. Zo leren 

kinderen met verschillende stijlen om te gaan,

Sta op dezelfde lijn als je partner2



Kinderen willen zelfstandig zijn en verlangen naar waardering, liefde en aandacht van 

hun ouders. Je kind wil graag dingen zelf kunnen. Help je kind hierbij door het eens iets 

zelf te laten beslissen. Jullie kunnen samen een alternatief bedenken wanneer je kind iets 

doet wat niet kan. 

Natuurlijk kan je niet iedere dag even geduldig zijn. Soms heb jij ook eens een mindere dag. 

Dat mag! Je kan er voor kiezen om dit met je kind te delen. Laat hem weten dat jij je niet zo 

goed voelt, zo begrijpt hij ook vanwaar je prikkelbaarheid komt en weet hij dat je niet boos 

bent, maar gewoon moe. Neem op tijd en stond tijd voor jezelf en je partner. Organiseer wat 

me-time. Als jij je goed voelt, zal het gemakkelijker zijn om er te zijn voor je kind.

Hou rekening met je kind

Zorg voor jezelf! 
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Gedrag dat lastig is, maar waar je mee kan leven, negeer je best. Je hoeft niet op alles te

reageren om een goede ouder te zijn. Stel je prioriteiten. Wanneer je kind stopt met het 

gedrag dat je negeerde, beloon hem dan. door samen iets te doen wat je kind fijn vindt.

Negeren 

Creëer een positieve sfeer. Praat met je kind, geef affectie, breng quality time door met elkaar.. 

Kijk naar je kind en benadruk de dingen die hij goed kan. Dit is soms niet eenvoudig, vaak 

letten we meer op wat niet goed gaat.

Een beloning is een leuke manier om te tonen aan je kind wat je van hem wil. Een beloning 

is geen verwennerij. Je kind leert er iets van. Er bestaan verschillende soorten beloningen. Je 

kan je kind iets geven, zoals een sticker, een knuffel of aandacht of je kan je kind belonen door 

samen iets te doen wat je kind fijn vindt.

Positief opvoeden

Belonen

Gewenst gedrag stimuleren en 
ongewenst gedrag aanpakken
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Een logische consequentie is een gevolg dat nauw aansluit bij het negatieve gedrag dat 

je kind stelt. Het werkt het best als het gevolg kortdurend is, maximum 30 minuten. Leg 

uit wat je doet en houd je aan de afspraken: beëindig de consequentie na de afgesproken 

tijd. Laat vervolgens de activiteit herbeginnen en probeer te voorkomen dat het gedrag 

zich opnieuw voordoet, door je kind te begeleiden. Wanneer het probleem zich opnieuw 

voordoet, kan je besluiten om de activiteit te stoppen gedurende een langere tijd.

Time out is een positieve strategie die ervoor zorgt dat je niet hoeft te roepen of dreigen 

wanneer je kind ongehoorzaam is. Het heeft als doel je kind te kalmeren en zichzelf te leren 

beheersen. Het is dan ook heel belangrijk dat je rustig blijft. Een time out geeft ook jou de kans 

te kalmeren. Je kan een time out gebruiken wanneer je kind niet wil luisteren, ook al paste 

je alle voorgaande tips toe. Bij heel ernstig gedrag, zoals slaan, is een time out aangewezen.        

Logische consequentie

Time out

Gedrag dat lastig is, maar waar je mee kan leven, negeer je best. Je hoeft niet op alles te

reageren om een goede ouder te zijn. Stel je prioriteiten. Wanneer je kind stopt met het 

gedrag dat je negeerde, beloon hem dan. door samen iets te doen wat je kind fijn vindt.

Wanneer je kind het gedrag stelt dat voor jou niet door de beugel kan, dan ga je naar 

hem toe. Je spreekt hem aan en let erop dat je zijn aandacht hebt. Je zegt wat niet mag en 

welk gedrag je ervoor in de plaats wil zien. Geef je kind even de tijd om mee te werken en 

wacht 5 seconden. Doet hij wat je vraagt, dan kan je hem belonen.

Aanspreken



Wanneer je kind een driftbui heeft, merk je het onmiddellijk: hij laat zich op de grond 

vallen, slaat met zijn armen, schopt met zijn benen, of bonkt met zijn hoofd op de grond. 

Een driftbui kan er ook heel anders uitzien. Kinderen kunnen volledig verstijven en 

reageren dan niet meer gedurende enkele minuten.

Kinderen tussen 1,5 en 3 jaar kunnen erg koppig zijn. Het lijkt soms alsof ze je expres tegen-

werken, maar dat is niet zo. Kinderen van deze leeftijd kunnen nog niet echt rekening houden 

met de gevoelens en wensen van de ander. De wereld draait rond hen en ze zijn zich niet be-

wust van de gevolgen van hun wensen.

Driftbuien

Koppigheid

Peuters
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Als je kind koppig is, maar het is niet te lastig, dan kan je hem best even negeren. Vaak 

draait hij dan vanzelf weer bij. Wanneer hij te ver gaat, wees dan consequent en 

duidelijk. Neen is neen.

Als jij zelf rustig blijft, kan dit je peuter helpen om zelf weer rustig te worden. Dat is 

natuurlijk niet altijd even eenvoudig. Vaak voel je je gegeneerd, kwaad of heb je geen tijd 

voor dit gedrag. Maar je peuter heeft jou nodig om weer uit deze bui te geraken. 

Word niet boos, dat maakt hem nog driftiger, maar stel wel duidelijke grenzen, ook ti-

jdens de driftbui. Je peuter mag niemand pijn doen. Geef zeker niet toe, ook niet als je 

je schaamt voor de omgeving, want zo leert hij dat hij met een driftbui kan krijgen wat 

hij wil en dat dit de manier is om boosheid te uiten. Wel kan je de frustraties van je kind 

(nadien) benoemen en begrip tonen voor zijn gevoelens.

Wees consequent

Blijf rustig
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Je peuter wil heel veel en het is belangrijk om hem de ruimte te geven die hij nodig heeft, 

maar niet alles kan of mag van jou. Stel duidelijk je grens en leer je kind zich aan de 

regels te houden. Zo leert hij meer over de wereld en geeft het hem veiligheid en rust. 

Natuurlijk gelden de tips hierboven ook voor peutertjes, maar hieronder vind je nog 

enkele tips specifiek voor kleine kindjes.

Regels1
TipsPeuters



Heb je nog vragen over opvoeden?

Maak dan een afspraak bij onze opvoedingsconsulenten in de Huizen van het Kind Stad Antwerpen. 

Contactgegevens vind je op: www.kwadraatantwerpen.be

Als je peuter vaak driftig en koppig is, krijgt hij heel veel (negatieve) aandacht. Het is be-

langrijk dat je hem ook veel positieve aandacht geeft, op momenten dat hij flink en lief is. An-

ders leert hij dat hij alleen aandacht krijgt als hij zich niet goed gedraagt en zal hij dit gedrag 

vaker stellen.   

Aandacht4

Peuters voelen heel veel frustratie: er lukt iets niet, ze hebben de woorden niet om iets uit 

te leggen, ze hebben niet veel geduld,… Voor hen lijkt het alsof ze voortdurend gehinderd 

worden door de ander of door hun eigen beperking. Je peuter wordt dan boos of heel ver-

drietig. Probeer hem te begrijpen en laat hem weten dat je er voor hem bent. Je kan je peuter 

ook helpen door andere opties aan te bieden.

Peuters gaan op ontdekking en leren de wereld kennen. Ze komen op die ontdekkingstocht 

heel wat tegen en maken zich los van hun ouders. Deze ontdekkingstocht verloopt veel vlotter 

als ze weten dat je er bent en een oogje in het zeil houdt. Zo voelen ze zich veiliger en zullen 

ze meer ondernemen.

Begrip 

Wees beschikbaar voor je kind
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Ook al vind je het niet altijd even fijn, toch is het belangrijk je kind ruimte te geven om te 

experimenteren met dingen zelf doen. Wees geduldig als het soms wat trager gaat of niet 

helemaal loopt zoals jij het wil.

Geduld7
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