Folder Tips bij de opvoeding (GGD)
TIPS BIJ OPVOEDING
AANDACHT GEVEN
Geef zo veel mogelijk aandacht aan de leuke dingen die het kind doet.
Geef het kind een aai over de bol, knipoog en toon belangstelling.
Zeg wat het kind goed doet. Dit geeft meer zelfvertrouwen.
PRIJZEN
Let op de leuke dingen die het kind doet.
Prijs het kind zodra het iets goed doet.
Benoem het goede gedrag.
Doe het direct.
GRENZEN STELLEN, NEE ZEGGEN EN VERBIEDEN.
Zeg duidelijk wat het kind niet mag.
Vertel erbij waarom het niet mag.
Nee is echt nee.
Zeg niet te vaak nee.
Soms kan het verstandig zijn het kind af te leiden als het iets doet of wil wat niet mag.
Geef het gedrag een andere wending door een verhaaltje te vertellen over iemand
anders.
GRENZEN STELLEN / NEGEREN.
Vertel het kind eerst wat het niet mag en waarom niet.
Reageer niet op aandacht trekken.
Probeer het vol te houden door zelf iets anders te gaan doen.
Reageer wel altijd op gevaarlijk gedrag.
GRENZEN STELLEN / APART ZETTEN.
Zet het kind even apart (bijvoorbeeld als het gedrag hindert en het kind zelf doordraait).
Vertel erbij waarom u dat doet.
Zoek een niet té gezellige plaats.
Doe het niet te vaak en te gauw.
GRENZEN STELLEN / STRAFFEN
Leg duidelijk uit waarom u straft.
Doe het direct.
Overdrijf de straf niet.
Straf niet te vaak.
Dreig niet met straffen die u niet waar kunt maken.
TIPS VOOR ELKE DAG
1. Blijf letten op de dingen die uw kind goed doet. Heb daar aandacht voor.
Zo voorkomt u dat uw kind op een vervelende manier aandacht vraagt.
2. Van beloningen leert een kind meer dan van straf !
Prijs het kind regelmatig.
3. Als uw kind op een vervelende
manier aandacht vraagt, stel dan grenzen door:
- "nee" te zeggen en te verbieden;
- het gedrag te negeren;
- uw kind even apart te zetten;
- uw kind te straffen, door iets leuks te ontzeggen.

DOE HET METEEN.
WEES DUIDELIJK
PROBEER CONSEQUENT TE BLIJVEN

GEDRAGSPROBLEMEN VOORTKOMEND UIT ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
Er zijn kinderen die opvallend gedrag vertonen als gevolg van een
ontwikkelingsstoornis.
Het is belangrijk om het verschil te signaleren tussen
* opvallend gedrag dat bewust gebruikt wordt (om op te vallen of aandacht te krijgen)
* gedrag dat aangeleerd is door imitatie
* gedrag als gevolg van een bepaalde pedagogische situatie cq school- / gezinssituatie.
KINDEREN MET GEDRAGSPROBLEMEN DIE VOORTKOMEN
UITWIKKELINGSSTOORNISSEN ZIJN NIET NORMAAL TE CORRIGEREN OMDAT
HET GEDRAG NIET BEWUST OF OPZETTELIJK IS.
Zij moeten geholpen worden om hun problematisch gedrag bewust te vervangen door
gewenst gedrag dat niet tot hun normale repertoire behoort.
Dit kost enorm veel inspanning van deze kinderen en van hun opvoeders. Soms is
gedragstherapie nodig of ondersteuning met medicijnen.

TIP.
Neem contact op met specialisten op dit gebied.
Uw schoolarts weet raad of geeft advies

