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Het zijn soms kleine
ettertjes/deugnietjes …

Grenzen stellen in de opvoeding !
Niet voor alle kinderen kinderspel .
www.maurits-wysmans.be
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Introductie.
Maurits Wysmans
University College Leuven Limburg (Associatie KULeuven )
Voormalig Opleidingshoofd SRW ( Sociale Readaptatiewetenschappen ( Child and
Youth Studies )
Gastprofessor en gastlezingen in Malaga ( Spain ) , Waterford ( Ireland), Adelaide (
Australia), Hong Kong, Sint-Petersburg en Rostov-on-Don (Rusland ) ,
Potchefstroom ( South-Africa )
Diverse artikels ( opvoedings- en gedragsproblemen )
Boek “ Praten met ouders” (2014 ) (Lannoo Campus )
www.maurits-wysmans.be

2

1

12/10/2021

Het perfecte kind bestaat niet. De perfecte ouder ook niet .

“Wie een perfect kind wil, begint er beter niet aan “
( Andrew Solomon )
Opvoeden gaat vaak gepaard met onzekerheid !

3

Vroeger .
Ons denken over opvoeden evolueert : “de vroegere autoriteit”
•
•
•
•
•

De bron van autoriteit werd ontleend aan
functie ( dokter, leerkracht, pastoor …)
De ‘autoriteitsfiguur’ werd niet
gecontesteerd
Gehoorzaamheid was vanzelfsprekend : zo
niet straf
De autoriteitsfiguur was zonder twijfel en
afstandelijk
Er werd geen vragen gesteld …
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Opvoeden bestond in ‘lijfstraffen’ en ‘beschaming’
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Schoolreglement uit 1848
• Kaartspelen in de klas

10 slagen

• Vloeken

9 slagen

• Alcohol drinken op school

8 slagen

• Liegen

7 slagen

• Meisjes spelen met jongens

4 slagen

• Ruzie maken

4 slagen

• Lange vingernagels

2 slagen

• In boek schrijven

2 slagen

• Niet buigen voor leerkracht bij verlaten van het lokaal 2 slagen
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Klein, klein kleuterken!
Klein, klein kleuterken!
Wat doede gy in mijnen hof?
Gy plukt er al de bloemkens af,
Gy maekt het al te grof.
Mamaken die zal kijven,
Papaken die zal slaen;
Klein, klein kleuterken,
Maek u maer gauw van daen.

https://youtu.be/apV4HXGYH1s
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“Leidt vriend , en leert uw waarde
kind
Zo haast zijn eerste jeugd begint;
Want kromt het dan , en recht gij ‘t
niet
Zo is ‘t eeuwig huisverdriet.”
(

Cats – 17de eeuw

)
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Waar is die “goeie ouwe” tijd gebleven …
• Vroeger hadden leerkrachten gezag…
• Ouders waren toen echte ouders…
• Ik had respect voor mijn vader…
• Dat had ik niet moeten proberen…
• Toen bestond er geen ADHD..
• Waar is toch in godsnaam die ‘ goeie ouwe ‘
tijd gebleven ….
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“waar is die goeie ouwe tijd gebleven ?”
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2. Historiek van de V.O. ( eind Jaren ’60 )
• Traditioneel denken in vraag gesteld
• “Vrijheid” als centraal begrip
• Vrijheid van het individu, niet belemmeren, van
nature goed

• Begrijpen, bemoedigen en lof leiden tot beter gedrag
• Kinderen zouden opgroeien tot vrije nieuwsgierige,
creatieve zelfverzekerde, sociale en geweldloze
mensen

• Belangrijke maatschappelijke evoluties
• Grote doorbraak en bloei van de psycho-dynamische
verklaring

• 1965 Klinische psychologie en pedagogische
wetenschappen

• 1970 Buitengewoon onderwijs – categoriale denken
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Begrip “Autoriteit” in opvoeding
• Traditioneel:
▪
▪
▪

Het gedrag van het kind “breken”
Leidt tot dreigementen, straffen of een strijd:
probleem bij pubers
Bij aanhoudend negatief gedrag:
escalatie met vaak gebruik van geweld

• Permissief:
▪
▪
▪

Dialoog, luisteren, uitleg en nog eens uitleg
Via overtuigen en begrijpen
Bij aanhoudend negatief gedrag: machteloos,
toegeven, andere kant opkijken

Beiden illusie van controle over de
andere.
12
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Vandaag : Nieuwe Autoriteit ( NVR ) :
Geweldloos Verzet en Zelfcontrole
Afzien van elke fysieke/verbale agressie
Vastberadenheid en escalatie-vermijdend
Zelfcontrole ipv het de jongere controleren
• Het ijzer smeden wanneer het koud is
• Het gevecht niet opgeven.
• “Supervisie en Monitoring”
• Aanwezigheid ipv afstand of onvoorwaardelijk vertrouwen
• Afgestemd & Beschermend
• Verschillende niveaus van waakzame zorg
• Privacy is niet heilig, Vertrouwen is niet blind
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Geweldloos Verzet en Zelfcontrole
• TA: “Je zal niet blijven lachen”
• VO: “Doe maar als je het toch
beter weet”
• NA: “Ik kan het kind niet
controleren, alleen mijn eigen
handelen”

14

7

12/10/2021

Ouders vandaag…
• Toegenomen aandacht voor opvoeding , psychosociaal
en emotioneel welbevinden van kinderen en
jongeren.
• Leidt tot specifieke hulpvragen
• Veranderend consultatiegedrag ouders
• Van preventie tot specifieke opvoedingshulp
• Ouder is deskundige en mondige partner i.p.v.
cliënt (ontvoogding)
• Ouders maken keuzes en hebben beslissingsrecht
• Gewijzigde gezinsconstellaties
• Multiculturele setting
• Gezinssamenstelling
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Opvoeden vandaag is :
“Het in relatie staan van opvoeders en kinderen”
“Een interactie tussen “vraag” en “aanbod”
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Enkele cijfers : …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal aanmeldingen met vragen over opvoeding stijgt. Meer
vragen over opvoeding. Veel wachtlijsten.
Gemiddelde leeftijd ( van kind/jongere) van aanmeldingen
daalt.
1 op 4 kinderen heeft leerproblemen . Gevolgen van Corona
nog onvoldoende in beeld !!!
1 op 3 kinderen/jongeren krijgt bijles/hulp .
7,5 % van alle twaalfjarigen heeft op zijn minst één stoornis
/beperking ( bron : onderzoek 2012 VUB)
3 % van alle kinderen /jongeren heeft ADHD
Jongens hebben 4 keer zoveel kans op ADHD als meisjes
1,4 % van alle kinderen/jongeren heeft autisme
Jongens hebben 6 keer zoveel kans op autisme als meisjes
Toenemend “psychiatriseren” van gedrag van kinderen en
jongeren.
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KINDEREN HEBBEN HET HEEL DRUK……

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verstandelijke ontwikkeling (denken)
Emotionele ontwikkeling (voelen)
Sociale ontwikkeling (gedrag in groep)
Sexuele ontwikkeling (besef geslacht, relatievorming..)
Motorische en lichamelijke ontwikkeling
Morele ontwikkeling (geweten)
Persoonlijkheidsontwikkeling (wil, ‘ik’, verlangens)
Zintuiglijke ontwikkeling
…..

Alles gebeurt in samenhang met elkaar
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Maar ontwikkeling ....
•
•

•

Is zeer complex
Gevolgen zijn soms veel later zichtbaar (bv
schoolresultaten)
Afgewisseld met soms periodes van snelle ontwikkeling
• Bv. Puberteit, Biologische groeispurt

•

Of soms zelfs terugval in ontwikkeling (regressie )

•

Of soms stilstand
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•
•
•
•
•
•

Zuigeling : huilen, eten, …
Peuter : spraak,…
Kleuter : zindelijkheid, druk, …
Lagere school: leerproblemen,
huiswerk, faalangst…
Puber: conflicten,…
Adolescent: drugs,..

OPVOEDEN GAAT NIET ALTIJD
VANZELF
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Ikke, ikke, ikke en de rest….
• Rond 1-2 tot 3 jaar bewust zijn van het eigen IK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baby - Symbiose - ik en de ander samen
Peuter - Separatie - wereld ontdekken
Kleuter - Individuatie - ik besta en de ander bestaat
Hij /zij leert nu dat het ook ‘macht’ heeft (Als ik ween komt
mama)
Geniet van de invloed die hij/zij heeft op de omgeving
Explosie van egocentrisme (IK sta in het centrum van alles)
Kind maakt onderscheid tussen zichzelf en de anderen ( “Ikke
koek “ )
Samenspelen gaat heel moeilijk.
Die meegaande baby wordt een tegendraadse peuter (schok
voor ouders)
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Ikke Ikke….. onontbeerlijk maar o zo lastig
• Egocentrisme laat zich zien op drie vlakken:
• Cognitief : ik kan mij niet het standpunt van
de ander indenken
• Emotioneel : ik kan mij niet inleven in de
situatie van de ander, ik kan mij niet
voorstellen wat de ander voelt. (Cfr.
Wreedheid van kinderen, bal afpakken…)
• Perceptueel : ik kan mij niet inbeelden hoe
de ander de wereld waarneemt
• Rond 3-4 jaar zwakt het egocentrisme geleidelijk
af…doch het verdwijnt nooit helemaal .
22
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Ik of een ander ? Tiens- tiens – tiens
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Waarom is die ‘ik’ zo belangrijk ?
Het fundament voor de volwassen wereld wordt nu gelegd.
• Zelfzekerheid
• “Ik kan dat…”
• Zelfstandigheid
• “Ik kan dat alleen…”
• Onafhankelijkheid
• “Ik durf dat alleen…”

24
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Hoe kind hierbij begeleiden?
• Toelaten en aanmoedigen van onafhankelijkheid
• Laat het kind de kans om beperkt zélf te kiezen en zelf
te doen. Zo leert het dat het niet ‘macht’ moet
gebruiken om iets te bereiken

• Steun pogingen om moeilijke taak te volbrengen
• Ondersteun het initiatief van het kind om zelf iets te
ondernemen
• Moedig aan, help, biedt alternatieven bij mislukking…
• Stel regels en grenzen
• Geef KORT en duidelijk aan wat fout was
• En benoem het alternatief
• Niet preken !
• Vermijd zowel teveel als te weinig grenzen.
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Peuters in de koppigheidsfase, enkele tips
• Negatieve aandacht werkt ( vaak ) versterkend.
• Niet roepen, tieren …. Je zelf niet emotioneel verliezen ! ( geen olie
op het vuur) . Vuur niet met vuur bestrijden maar met water !
• Niet onmiddellijk reageren met dwang .
• Niet meteen toegeven aan huilen of schreeuwen
• Hou rekening met achterliggende aspecten , niet elke weigering
spruit voor uit koppigheid
• Kijk in de ogen en spreek in concrete termen
• Vermijd de ‘waarom’ vraag
• Gebruik visuele ondersteuning ( picto’s )
• Complimentjes geven over iets wat goed gaat
• Bied een dag- en nachtstructuur ( veiligheid)
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Hoe problemen ontstaan ?
Meestal multi-factorieel .
Kindfactoren : aanleg, temperament, gezondheid, intelligentie…
Ouderfactoren : persoonlijkheidskenmerken, levensgeschiedenis, inzicht en vaardigheden, partnerrelatie,
verwachtingen van ouders…
Omgevingsfactoren: vrienden, netwerk, sociale omgeving, werkloosheid, overlijden, migratie…
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Wat is normaal ?
Volgens onderzoek (Minton, Kagan & Levine) ( bij normale kinderen van
ongeveer 27 maanden) .
• Moeder wil iets of verbiedt iets :
• 43 keer op honderd kind gehoorzaamt vrijwillig, 18 na dwang, 13 na
compromis, 15 moeder maakt er geen punt van.

Ander onderzoek (Wahler & Dumas) : peuters en kleuters luisteren een kwart
van de tijd niet
Ander onderzoek ( Patterson & Forgatch) : jongens van 10-11 jaar doen de
helft van tijd niet wat er van hen gevraagd wordt .
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Voorkomen van opvoedings- en gedrags- en
ontwikkelingsproblemen
Opvoedingsproblemen
14- 22 % van alle
kinderen/jongeren

Andere studies : 15 %
lichte
gedragsproblemen:
6- 7 % ontwikkelings of
gedragsstoornis

Vaststelling : onderscheid maken in
probleemgedrag tussen primaire
opvoedingsproblemen,
aanpassingsproblemen en
gedragsproblemen, ontwikkelings-en
gedragsstoornissen
33
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Onderscheid jongens-meisjes
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Plaats in de rij ????
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Ouders maken het verschil
Voor de meeste kinderen is het gezin nog steeds hun nest.
Ouders, opvoeding en omgeving oefenen nog steeds de
belangrijkste invloed uit op het (toekomstig) gedrag van
jongeren”
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En grootouders ….
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4 Voorwaarden en 4 Vaardigheden tot
succesvol opvoeden
4 Voorwaarden ( 4 V’s) :
veiligheid, verzorging
vertrouwen en
verwachtingen

4 Vaardigheden ( 4 S’en)
: steunen, structureren,
stimuleren, sturen
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Nog enkele basisregels
-

Betrokkenheid, luisteren, signalen begrijpen

- Positief benaderen, kritisch zijn
- Duidelijke grenzen, voorspelbaarheid, consistent en
consequent zijn
- Kind vastnemen – korte uitleg – eventueel uit de situatie
brengen
- Blijf uit onmacht/ergernis : laat je niet persoonlijk raken
- Wijs gedrag af niet de persoon
- Relativeren en geduld
- Gezag en ouderlijk front

“Een rivier zonder oever is een moeras . En bij hoog water zijn hoge oevers een must”.
40
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Hoe leren we gewenst gedrag aan ? Hoe leren we
ongewenst gedrag af?
• Gewenst gedrag neemt toe als het gevolgd wordt door iets
aangenaams
• Beloon voor kleine stappen ipv een grote verdienste
• Materiële, sociale en activiteitenbeloningen
• Ruilversterking (stap voor stap) ( stickers , zonnetjes, …
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Knipperlichtjes – Rutter Criteria
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Leeftijdsadequaat gedrag of niet
Frequentie
Intensiteit
Duur
In verschillende situaties uiten verschillende
betrokkenen die het kind goed kennen
dezelfde zorgen/klachten.
Resistentie/persistentie
“Psychosociaal lijden”
Conglomeraat van kenmerken
Geen socioculturele verklaring
Bizar

42
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HOE HELPEN?
•
•
•
•
•
•
•

Niet alleen kind ‘behandelen’ maar ook gezinsaanpak
Zorgvuldige verkenning van het probleem i.p.v. “witte konijnen toveren”
Meerdere overlegmomenten
Een diagnose alléén lost niets op
Tijd nodig
Samen aan de eindmeet
Meersporenaanpak : Ouders – kind - derden
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Aanpak : Stap voor stap .
• Zet eerst even je emotionele wifi af .
• Denk na over welk gedrag minder/meer moet
worden, bedenk het positieve tegendeel van
ongewenst gedrag. Schrijf het op.
• Voor ieder gedrag dat je wil zien, denk je aan
een positieve opdracht
• Heeft het kind het gedrag laten zien, geef een
compliment of beloning.
• Heeft het kind een milde vorm van ongewenst
gedrag laten zien, reageer dan niet
• Lukt het : beloningskaart.
• Voor ernstige vormen van ongewenst gedrag
: time- in en time –out ( rusthoekje ) .
44
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Specifieke technieken
• De drie mandjes ( groen, oranje, rood ).
• De juiste volgorde ( bvb slaapsituatie ) !
• Alle zintuigen prikkelen ( gewen- momentjes –

boekjes ) – “Jonge kinderen zijn stofzuigertjes”
• In extreme moeilijke situatie : TAVA ( toezicht
houden via webcam ) – altijd in overleg met
ouders !

45

Wat bij aanhoudend
probleemgedrag …

46
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Opletten met … !
• Ongewenst gedrag niet belonen
• protestgedrag niet (meer) straffen: eis
(voortaan) handhaven
• Ongewenst gedrag tijdig onderbreken (
afleiden )
• (Onbelangrijk) ongewenst gedrag
negeren of door de vingers zien : niet op
alle slakken zout
• Volhouden ( kies een aanpak en hou die
lang genoeg vol bvb. Slaapproblemen )
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Er staat een opvoedersteam

48
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Samenvattend nog enkele adviezen
• Vat koppigheid niet persoonlijk
op !

• Jonge kinderen begrijpen lange
tijd veel meer dan ze kunnen
zeggen !

• Emoties mogen bestaan !
• Kinderen ontwikkelen –

ontwikkel dan ook jouw
vaardigheden ! Groei mee!

• In opvoeding is veel
herstelbaar !

• Zorgenkinderen hebben een

goed functionerende
KDV/onthaalouder/LK …. nodig
!
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Nieuwe denken
De uitzondering op het probleem is de sleutel
voor de oplossing.
Het richt je aandacht op succesvolle
oplossingen eerder dan op de problemen.
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Verandering vraagt tijd ! “
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Vragen ?
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Teach your children well.
(C,S,N& Y)

• You, who are on the road,
Must have a code that you can live by.
And so, become yourself,
Because the past is just a good bye.
Teach your children well,
Their father's hell did slowly go by.
And feed them on your dreams,
The one they picks, the one you'll know by.
Don't you ever ask them why, if they told you, you will
cry,
So just look at them and sigh and know they love you.
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