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Over Kiddie App
Kiddie App is een pedagogisch
systeem voor kinderen van 2 – 4
jaar waarin voorlezen en belonen
worden gecombineerd.
Kiddie App is een nuttig hulpmiddel als je met je kind wil werken
aan beter slapen of eten, zindelijk
worden of bij het omgaan met de
peuterpubertijd.
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Introductie
Dit gratis ebook gaat over opvoeden. Je kan het gebruiken als
achtergrondinformatie bij Kiddie App, maar je kunt deze ideeën
natuurlijk ook op jouw eigen manier invullen. De hoofdstukken
over opvoeden, voorlezen en belonen geven praktische en wetenschappelijk verantwoorde tips en achtergrondinformatie die voor
de meeste ouders interessant zijn.
Kies daarna één van de vier Kiddie onderwerpen om je verder in
te verdiepen. Ga in ieder geval niet met meerdere onderwerpen
tegelijk aan het werk: pak dingen met je kind één-voor-één aan en
neem de tijd!
Kiddie App kan je gratis downloaden in de Apple App store (zoek
op ‘Kiddie App’). Laat ons weten wat je van dit artikel en Kiddie
App vindt en geef het gerust door aan anderen: daarom is het
gratis!
www.kiddie-app.com

Over de Auteurs:
Dr. Erica Salzberg (1971) is kinderpsychologe en studeerde aan
Universiteit van Barcelona. Als psychotherapeute werkt zij dagelijks met jonge kinderen en jongeren. Erica is moeder van twee
jonge kinderen.
Drs. José J. Cabrera y Charro (1971) is de bedenker en directeur
van Kiddie App. Als professional op het gebied van internet en
nieuwe media ontwikkelde José Kiddie App voor zijn twee jonge
kinderen.
Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Opvoeden: topsport voor ouders
Opvoeden is topsport en elke jonge ouder kent momenten van
twijfel. ‘Doe ik het wel goed?’ en ‘hoe pak ik het aan?’ zijn vragen
die iedereen zich wel eens stelt. Het is opmerkelijk hoe weinig
aandacht er voor opvoedkunde is tijdens onze schoolopleiding.
Hoewel er naast boeken steeds meer opvoedkundige websites,
blogs en televisieprogramma’s zijn, leren we ‘ouder worden’ met
name in de praktijk door het gewoon te doen, door te kijken hoe
anderen het doen en door het voorbeeld van onze ouders te volgen.
Rolmodellen
Onze eigen ouders zijn onze primaire en belangrijkste rolmodellen. Maar welke elementen uit onze eigen opvoeding willen we
overnemen en welke niet. Hoewel dat laatste makkelijker gezegd
dan gedaan is. Dat geldt ook voor hoe anderen het aanpakken;
wat werkt voor jou en wat niet? Elk kind is uniek, elke ouder is
uniek!
Opvoeden is een serieuze bezigheid, maar opvoeden is ook een
feest. Doel is je kind in staat stellen om zich te ontwikkelen tot een
sterke volwassene die zijn eigen leven richting geeft. Wie wil dat
niet?
Hoewel streng zijn en grenzen stellen een belangrijk onderdeel is
van het proces van opvoeden draait het er bij opvoeden vooral om
dat je je kind vertelt hoe hij iets wél kan doen.
Gewenst gedrag
Vertel je kind wat gewenst gedrag is en laat hem er zelf mee experimenteren. Prijs en beloon zijn gedrag als het goed gaat. In de
pedagogiek noemen we dit positive reinforcement (positieve versterking), het werkt beter dan je kind steeds vertellen wat hij niet
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mag en te bestraffen.
Geduld, humor en spelen zijn toverwoorden bij het opvoeden: het
is effectief en maakt opvoeden leuk. Zet eens het potje op je hoofd
en laat je kind ‘Domme Mama!’ roepen. Gebruik rollenspelen en
voorlezen om op een leuke manier je kind iets bij te brengen.

Over Kiddie App
In Kiddie App staat positief opvoeden centraal. Met behulp van
vier verhalen leert jouw kind spelenderwijs over belangrijke dingen. Gebruik de verhalen als aanleiding om met jouw kind over
eten, zindelijkheid, slapen of lief zijn te praten. En de Kiddie beloningsborden om jouw kind te belonen voor zijn vorderingen.

Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Voorlezen: wat kun je ermee?
Peter loopt met zijn mama naar de boekenkast: wat zit er toch
-

Peter.

één. Geboren worden was geen pretje. Van een comfortabel warm
-

Niet de echte wereld maar ook geen fantasie. Mama en Peter
Interne verwerking
Deze wereld werd in de jaren zestig door de beroemde kinderarts
te bevindt zich op het snijvlak van de objectieve externe
wereld, bijvoorbeeld de moeder, en de subjectieve interne belevingswereld, de mentale representatie van mama die het kind heeft
opgebouwd. Het is een ruimte tussen mama en het kind. Deze
ruimte bevat transitionele objecten die de moeder symboliseren
en haar plaats innemen als zij er niet is.
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In deze ruimte –een veilige omgeving- spelen fantasie en creativiteit zich af. Dat blijft voor de rest van ons leven, ook als volwassene. Hier kunnen gedachten en ervaringen zich ontwikkelen en
voorlezen kan hier op twee niveaus een rol spelen.
Op het externe niveau bevestigt voorlezen de relatie tussen ouder
en kind: mama (of papa natuurlijk) besteedt tijd en aandacht aan
sen of pas-op-dat-je-niet-valt. Maar tijd die alleen maar bedoeld is
het kind de volledige aandacht heeft. Een moment van bevestiging: mama houdt van me, laat me nieuwe dingen zien en vindt het
leuk om me aan het lachten te maken. ‘Kwak kwak’, lacht Peter.
Ontwikkeling fantasie
Op het interne niveau leren we het kind veel over gedrag, sociale
rollen en normen en intersubjectiviteit, het besef dat mensen min
of meer hetzelfde kunnen zien of voelen. We reiken het kind
bouwstenen aan voor zijn fantasie. Kinderen kunnen met speelgoed (externe objecten) spelen, maar ze spelen ook veel met
interne objecten, hun fantasie.
Fantaseren speelt een belangrijke rol bij het verwerken van alle
veranderingen en ontwikkelingen die een kind ondergaat. Bijvoorbeeld vader-en-moedertje spelen of winkeltje spelen waarbij het
kind naspeelt wat hij passief ondergaat. Maar nu is hij degene
die bepaalt wat er gebeurt. Zo verwerkt een kind wat hij gedurende dag meemaakt: mama die boos werd, de frustratie van niet
begrijpen wat er gebeurt of het verdriet toen mama hem op het
kinderdagverblijf achterliet om te gaan werken.
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De kracht van herhaling
Door middel van voorlezen bieden we een kind ook herhaling. Kinderen leren door middel van herhaling omdat dat het kind de kans
geeft om de structuur te begrijpen. Dat is waarom rituelen zo’n
belangrijke rol spelen in de opvoeding; het maakt de wereld meer
voorspelbaar voor het kind in een periode waarin zijn afhankelijkheid van volwassenen heel groot is. Het gaat dan niet om een
magische formule, maar om het feit dat er een vaste volgorde is
die het kind kan begrijpen.
Voor een kind zit de wereld vol onzekerheid en rituelen geven hem
een gevoel van controle. Het gebruik van rijm in het verhaal speelt
een belangrijke rol. Doordat rijm helpt bij het onthouden, helpt het
het kind ook om te voorspellen wat er in het verhaal gaat gebeuren. Hij is in control! Daarom worden kinderen soms boos als
je de tekst niet helemaal goed voorleest. Kinderen leren op deze
manier ook dat onzekerheid bestaat; het gaat niet altijd zoals je
wilt.
Het kind herhaalt en herhaalt, mama gaat weg en komt weer
terug. Het kind leert dat mama er zelfs is, als hij haar niet kan zien.
Zo ontstaat er een wereld tussen de ouder en het kind waarin hij
stapjes richting zelfstandigheid zet.
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Over Kiddie App
Het verhaal ‘Kiddie gaat slapen’ maakt gebruik van een vaste volgorde. Je hoeft de
volgorde die je met jouw kind aanhoudt niet
aan te passen aan die van het boekje. Het
belangrijkst is dat het kind herkent dat er
een vaste volgorde is: zowel voor Kiddie,
als voor hem.
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Oud en nieuw afwisselen
Het is belangrijk om in deze ontwikkeling het kind boeken aan
te bieden die vorm geven aan wat de pedagoog Lev Vygotsky
de “zone of proximal development” noemt (zone van naastgelegen ontwikkeling); het gebied tussen wat het kind zelfstandig kan
bevatten en dat wat hij met hulp van zijn omgeving wel kan gaan
begrijpen.
Het is dan ook van belang om nieuwe prikkels en herhaling van
vertrouwde prikkels af te wisselen. Wissel daarom nieuwe en oude
boeken regelmatig af. Het is vooral van belang om te blijven voorlezen. Het stimuleert emotionele en sociale ontwikkeling, ontwikouder en kind. Het stelt kinderen in staat om hun eigen verhaal te
gaan schrijven: het boek van hun leven.

Over Kiddie App
Naast rijmpjes bevat Kiddie App
ook interactie, beweging en geluid.
Door gebruik te maken van de mogelijkheden van de iPad en iPhone
wordt het kind actief betrokken bij
het verhaal. Het kind helpt Kiddie
naar bed en de leukste pyjama
kiezen, de geluiden illustreren het
verhaal en elk thema kent zijn eigen liedje dat ouder en kind samen
kunnen zingen.
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Voorlezen: Do’s and Don’ts

+ Lees elke dag voor, kies er vaste momenten voor.
+ Voorlezen voor het slapen gaan is een ideaal moment.
+ Leef je uit tijdens het voorlezen: grote gebaren, gekke
+
+
+
+
+
+
+

geluiden. Maak plezier!
Volg de reactie van jouw kind en speel er op in.
Wissel verschillende soorten boeken af.
Haal na een lange tijd weer een oud boek uit de kast.
Kies de boeken samen met jouw kind uit.
Boeken met rijm helpen bij het uitbreiden van de
woordenschat.
Varieer ook wie er aan het kind voorleest.
Geef het goede voorbeeld: laat zien dat je lezen en
voorlezen leuk vindt.

- Dwing een kind dat niet wil niet tot lezen/voorgelezen
-

worden.
Corrigeer een kind niet in zijn fantasie en spel. Daar is het
fantasie voor!

Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Belonen: Hoe doe je dat?
Het belangrijkste uitgangspunt tijdens de opvoeding van het kind
is: in welke fase van ontwikkeling zit het kind? Probeer te begrite ontwikkelen. Een van de grootste valkuilen is het vergelijken
van het kind met andere kinderen, met bepaalde abstracte verwachtingen (bv. bij 12 maanden zou een kind moeten lopen of bij
2,5 jaar zou een kind zindelijk moeten zijn) of met een ideaalbeeld
dat wij van onszelf hebben.
Beeld en werkelijkheid
Iedere ouder heeft drie beelden van het kind:
1. Het Ideale Kind. Hoe wij ons kind graag voor ons zien,
naar al onze verwachtingen en wensen.
2. Het Gevreesde Kind. Dat waar wij bij denken (en soms
niet durven uitspreken): ‘Als mijn kind maar niet….’.
3. Het Echte Kind. Het kind zoals het is; misschien niet
perfect, maar ook geen ramp.
Het is de kunst om te accepteren dat het Ideale Kind niet bestaat
en dat kinderen niet perfect zijn. En dat wij van het kind verlangen zo goed mogelijk afgestemd is op het Echte Kind. Vooral op
momenten dat de emoties hoog oplopen hebben veel ouders de
neiging om in extremen te denken.
Kinderen hebben een sterk ontwikkelde emotionele radar en
voelen feilloos aan wat hun ouders van hen vinden. Elke blik, elk
woord, maar ook wat hun ouders onbewust van hen vinden: ‘je
moet perfect zijn’ of ‘we zijn teleurgesteld omdat je nog niet op het
potje plast’.
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Zelfvertrouwen stimuleren
De ontwikkeling van het zelfvertrouwen van een kind gaat handin-hand met de wijze waarop ouders van hen houden en de erkenning en waardering die zij van hun ouders ontvangen. Zoals een
plant water nodig heeft om te groeien, zo voedt het zelfvertrouwen
van een kind zich met de liefdevolle blik en erkenning van zijn
ouders.
Het gaat er dus niet alleen maar om wat je als ouder wilt wat jouw
kind doet, maar vooral om wat zijn behoeften zijn, en wat je als
ouder moet doen om die te vervullen. Zorg ervoor dat jouw kind
ten allen tijden jouw bondgenoot is. Laat hem versteld staan om
zijn eigen prestaties en voortgang en toon hoe trots en blij je bent
met elke stap voorwaarts en heb geduld als er een stap achteruit
wordt gezet. Ook dat hoort er bij.
Belonen en straffen
Belonen past daar beter bij dan bestraffen. Belonen versterkt, stimuleert
en motiveert. Door middel van beloning
leert een kind dat gewenst gedrag hem
voldoening geeft. En vooral: dat zijn
ouders hem erkennen voor de inspanning die het kind heeft gedaan. Dat motiveert het kind om verder te gaan op de
ingeslagen weg.
Belonen is niet het voortdurend geven
van materiële cadeaus. Omkopen is
geen equivalent van opvoeden. Belonen
gaat over het erkennen van de inspanning en vorderingen van jouw kind. Dat
kan heel goed met niet-materiele beloningen: een aai over de bol, kiezen waar
je met hem gaat buitenspelen of het uitkiezen van het avondeten.

Over Kiddie App
Kiddie mag in de verhalen stickers plakken op
een beloningsbord als hij
het goed doet. Kinderen
vinden het leuk om dezelfde belonings-borden
te mogen gebruiken.
Gebruik de beloningsborden in de verhalen
om jouw kind te vertellen
dat ook hij een sticker
mag plakken in de app
als hij het goed heeft
gedaan. En pak de iPhone of iPad er bij als
jouw kind het goed heeft
gedaan en laat hem een
leuke sticker uitzoeken.

Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Stickers plakken zijn een uitstekende vorm van belonen. Kinderen
vinden het leuk om een sticker uit te mogen zoeken en het maakt
hun prestatie en vordering ook blijvend zichtbaar: wéér een sticker
verdiend, het beloningsbord is bijna vol!
Consequent positieve aandacht
Belonen op deze manier vraag veel positieve aandacht van de
ouders. Het is belangrijk om regelmatig de vorderingen met het
kind te bespreken en positief te zijn ten opzichte van het kind.
Deze aandacht vervangt in veel gevallen de negatieve aandacht
van het boos worden, keer op keer tot drie tellen of het bestraffen.
Belonen is leuker en veel minder vermoeiend.
Belonen in plaats van bestraffen zorgt er ook voor dat kinderen
niet steeds hun negatieve gedrag moeten herhalen om de aandacht van zijn ouders te krijgen. Als negatief gedrag niet het gewenste effect oplevert (aandacht) dan maakt dit snel plaats voor
iets anders.
Dat wil overigens niet zeggen dat een kind dat iets stouts doet
niet bestraft mag worden! Corrigeren van negatief gedrag hoort
er gewoon bij, maar moet in overeenstemming zijn met de leeftijd
en ontwikkelingsfase van het kind. En dient altijd opgevolgd te
worden door een bevestiging dat het kind lief is, omdat het gedrag
stout is en niet het kind. Vertel een kind ook niet alleen in detail wat
hij niet mag , vertel ook wat je van hem verwacht en hoe trots je op
hem bent als hij iets goeds doet!
Beloningssystemen zijn een nuttig hulpmiddel op momenten dat
een kind iets moeilijks moet gaan doen of bijzondere aandacht
nodig is. Gebruik het voor duidelijk afgebakende doelen (naar
bed, netjes eten, etc) en gebruik ze consequent. Overdrijf het niet:
als je beloningssystemen te vaak toepast verliezen ze hun effectiviteit.
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Onthoudt dat als een bepaald probleem aanhoudt dat zou kunnen
betekenen dat er echt iets aan de hand is. Neem bij twijfels altijd
contact op met een professional zoals een pedagoog, kinderpsycholoog of kinderarts.
Over Kiddie App
Kiddie App stelt je in staat om een paar
keer per dag met het kind stil te staan
bij het beloningsbord en zijn vorderingen, maar ook bij het gedrag dat je aan
het stimuleren bent (bijvoorbeeld op het
potje plassen). Zo kan je op een leuke
en positieve manier beginnen over het
gewenste gedrag waar je met jouw kind
mee bezig bent. Zonder er over te zeuren.

Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Belonen: Do’s & Don’ts

+ Stel duidelijke grenzen, wees consistent.
+ Laat jouw kind zelf de beloning uitkiezen, dat hoeft niet
altijd materieel te zijn.

+ Complimenteer je kind regelmatig. Doe het verbaal,
+
+
+
+

maar ook met een knuffel of aai over de bol.
Complimenteer en beloon ook de inspanning van het kind.
Niet alleen zijn prestaties.
Motiveer het kind door het te laten weten dat jij overtuigd
bent dat hij het kan.
Waarschuw maximaal twee keer en trek voor de derde
keer een duidelijke grens.
Leg duidelijk uit waarom je boos bent en kijk of jouw kind
het begrijpt.

- Probeer niet alles tegelijk te veranderen. Pak dingen
één-voor-één aan.

- Bestraf nooit zonder voorafgaande waarschuwing.
- Als je vaak boos moet worden stel je misschien te
-

hoge eisen aan het kind.
Geef een kind niet vanaf een afstand op zijn donder.
Maak direct contact met het kind.
Blijf niet boos, accepteer de excuses van jouw kind.
Bestraf een kind nooit met naar bed gaan. Dat moet een

negatieve aandacht. Leer kinderen niet dat slaan een
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Slapen
Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Slapen: wat werkt?
Naar bed gaan is voor veel kinderen een moeilijk moment. Het is
een beladen moment. Het is afscheid nemen van de dag, afscheid
nemen van leuke dingen en afscheid nemen van papa en mama.
Afscheid nemen is voor kinderen nog lastiger dan voor volwassenen.
Vertrouwen
Vooral bij de allerkleinsten voor wie geldt dat als iets niet in beeld
is, het ook niet langer bestaat. Door middel van herhaling ontdekken kleine kinderen dat objecten terugkomen en niet verdwijnen,
dat ook mama terugkeert als ze de kamer uitloopt. Dat objecten
en mama ook buiten hemzelf bestaan en dat ze daarom gerust
afscheid kunnen nemen met het vertrouwen dat mama terug zal
keren. Overdag kiekeboe spelen of spelletjes doen met een pop
die verdwijnt of weer terug komt is een uitstekende manier om
kinderen dit bij te brengen.
Alleen achter blijven betekent ook alleen in het donker zijn. Op
enig moment kunnen kinderen ineens heel intens bang worden.
Het hebben van een goede relatie met de ouders helpt een kind
bij het beter omgaan met afscheid nemen en zich zeker te voelen.
Een kind dat zich geliefd en veilig voelt weet dat hij een belangrijke
plek in het hoofd van papa en mama inneemt. Dat geeft zelfvertrouwen.
Voorspelbare rituelen
Het belangrijkste in het proces van naar bed gaan is dan ook de
voorspelbaarheid. Dit helpt kinderen om te anticiperen op wat er
gaat gebeuren. Dit biedt ze een gevoel van zekerheid, in control
een vaste volgorde gebeurd, elke dag op dezelfde manier.
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Gebruik het verhaal ook om met jouw kind te praten over slapen.
Waarom we eigenlijk slapen. Dat ook papa en mama en alle dieren slapen. Kortom: dat het iets positiefs is.

Over Kiddie App
Het verhaal ‘Kiddie gaat slapen’ bestaat ook
uit een vast ritueel, waarbij Kiddie zelf in control lijkt te zijn. Hij kiest zijn pyjama, start het
verhaaltje en doet zelfs het licht uit. Overigens
hoeft dit niet te betekenen dat ouders precies
hetzelfde ritueel uitvoeren. Als het kind maar
zijn vaste ritueel ervaart.

Regelmaat en een veilig gevoel.
Naast het vaste ritueel is een vast moment voor het naar bed gaan
van belang. In de eerste plaats om fysiologische redenen: het
lichaam went er aan om op een bepaald moment te gaan slapen.
Maar ook om psychologische redenen: het kind ervaart dat het
moment waarop het gaat slapen geen willekeurig besluit van papa
of mama is, er is een vaste tijd waarop dit gebeurt. Dat maakt het
voor kinderen makkelijk om het moment te accepteren; het is gewoon een regel waar iedereen zich aan houdt, dus ook papa en
mama.
nemen. Daardoor voelen zij zich minder alleen. De knuffel geeft
bescherming op het moment dat mama er niet is. Een overgang
tussen het samen met mama zijn en het alleen zijn. Voor veel kinderen is het geruststellend als hun deur op een kier blijft
en het licht op de gang blijft branden. Of als je kind je nog wat hoort rommelen of opruimen terwijl het in slaap valt.
Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Cooling down
Een andere manier om de overgang tussen de dag en het moment
van naar bed gaan makkelijker te maken is door het kind te helpen
zich te ontspannen en rustiger te worden richting bed-tijd: drukke
Als het overdag gezellig in huis is en er geen voortdurende
strijdsituatie is het makkelijker voor een kleuter is om te accepteren dat het tijd is om te slapen. Overigens is het net zo belangrijk
dat een kind gedurende de dag voldoende gelegenheid heeft gehad om zich uit te leven en buiten te spelen om ’s avonds goed in
te slapen.
En natuurlijk bij het wakker worden meteen een sticker plakken
als jouw kind het goed heeft gedaan. Kijk gedurende de dag –en
voor het slapen gaan- eens naar de stickers die jouw kind al heeft
mogen plakken en de reacties die, als je dat wilt, via Facebook zijn
binnengekomen: het zal hem zelfvertrouwen geven!

Over Kiddie App
Ook Kiddie neemt zijn favoriete
Knuffel mee naar bed. Ouders die
het leuk vinden kunnen het Kiddie
slaapliedje voor hun kind zingen.
Doe dat ook eens als je in een
naastgelegen kamer nog wat opruimt. Het is voor jouw kind een geruststellende gedachte om te weten dat
je in de buurt bent.
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Slapen: Do’s & Don’ts

+ Gebruik vaste rituelen. Hiermee kan het kind anticiperen
+
+

op wat er gaat gebeuren. Dat geeft –vooral de
allerkleinsten- vertrouwen.
Benoem altijd wat je denkt dat het kind voelt, maar niet
kan zeggen bijvoorbeeld, “ik weet dat het moeilijk is
voor jou om …”
Leg het kind in een rustig, schone en opgeruimde kamer.
Houd een vast tijdstip aan, vooral bij jonge kinderen en
het vaste tijdstip.

+ Geef hem een knuffel of een deken dat het kind helpt
om afscheid te nemen van papa en mama.

- Maak van naar bed gaan geen straf, dat geeft het een
negatieve lading.

- Denk niet dat je de enige ouder bent die moeite heeft met
zijn kind naar bed te brengen.

- Geen drukke spelletjes of activiteiten voor het naar
bed gaan.

- Zeg niet dat het kind naar bed moet omdat papa en mama
het zeggen. Hij gaat naar bed omdat het goed voor hem is.

Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Eten
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Eten: hoe wordt het een feest?
De voedingsgewoonten en de voeding van kinderen ondergaan
veel veranderingen tussen de nul en vier jaar. Van borstvoeding
volwassenen lijkt. Het zijn grote en belangrijke veranderingen die
niet altijd makkelijk zijn.
Kinderen hebben een aangeboren gevoel voor het eten dat zij
nodig hebben. Niemand weet beter dan zij wanneer ze honger
hebben en wanneer niet. Het is –zeker vanaf het eerste jaar- heel
belangrijk dat zij het gevoel hebben dat zij invloed kunnen uitoefenen over dat wat zij eten.
Nieuw eten leren kennen
Sommige kinderen zijn gevoelig en kunnen zelfs schrikken als zij
nieuwe dingen te eten krijgen. Of weigeren om iets te eten om
redenen die wij niet rationeel vinden; omdat het een bepaalde
kleur, vorm of textuur heeft. Of ze weigeren om groente te eten,
willen alleen maar één bepaalde soort groente eten, willen alleen
maar vlees eten, etc.

Over Kiddie App
Gebruik het verhaal in Kiddie App als een aanleiding om over eten te praten. Ook Kiddie gaat
lekker gezellig eten en eet overal een hapje
van. En daarna kan Kiddie weer lekker gaan
spelen. Ook biedt het verhaal een paar concrete methoden die het voor kinderen makkelijker maken om het eten dat hen aangeboden
wordt te accepteren, zoals samen boodschappen doen en koken.
Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!

23

Een goede en veelgebruikte methode om kinderen bepaalde zaken te laten eten is het mengen ervan in het eten dat zij lekker
vinden: groente door de aardappelpuree, stukjes vlees of vis door
de pasta, etc.
Zet overigens ook eens op een rijtje wat een kind gedurende de
week eet. Ook bij kinderen die bepaalde voedingsmiddelen weigeren te eten valt het uiteindelijk erg mee en eten ze bijvoorbeeld
meer groente en fruit dan ouders denken.
Kinderen maken rond hun eten veel veranderingen door. Vaak is
het niet willen eten van bepaalde zaken een fase, die ook vanzelf
weer overwaait. Het is vooral onwennigheid. Blijf rustig en wees
geduldig.
Stap voor stap
Over het algemeen worden kinderen na het eerste jaar selectiever in wat zij wel en niet lusten. Het maakt onderdeel uit van de
ontwikkeling van het IK; het kunnen kiezen van wat zij eten geeft
kinderen een gevoel van ‘in-control’ zijn. Een kind meer laten eten
dan het wil (bijvoorbeeld dwingen het bord helemaal leeg te eten)
is het tegenovergestelde van het kind ‘in-control’ laten zijn.
Dwing het kind niet, maar stimuleer het. Praat over eten, leg uit dat
het belangrijk is om met een bepaalde regelmaat te eten en dat
het gezond is. Dat bijvoorbeeld papa en mama, of de dieren van
de boerderij, dat ook doen. Laat zien dat het kind zich beter voelt
nadat het lekker heeft gegeten.
Boodschappen doen en koken
Het is verstandig om kinderen zo veel mogelijk te betrekken bij het
kiezen van het eten. Laat ze helpen bij het uitkiezen van het eten
in de supermarkt. Hierdoor zien kinderen waar het eten vandaan
komt. Dat schept vertrouwen en daardoor laten ze het makkelijker
toe.
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Betrek ze bij het koken! Bindt ze een schort voor en laat ze de
eieren klutsen, dek gezellig samen de tafel. Zo is het kind meer
‘in-control’ en zal het het eten
minder afwijzen. Misschien mogen de kinderen zelfs hun bordje
met eten versieren? Met geraspte kaas, stukjes tomaat of ham
kunnen zij een kunstwerk van hun bordje eten maken. Wie kan dat
nou weerstaan?
Aandacht geven
Probeer spanning uit de lucht te halen en leg niet meer druk dan
noodzakelijk is. Door bijvoorbeeld te zingen of over iets gezelligs
te praten haal je de spanning uit de lucht en maak je de start van
de maaltijd tot een feest! Voorkom dat het eten een moment van
strijd wordt. Neem de tijd voor het eten en maak er iets gezelligs van. Eet zo veel mogelijk met elkaar aan tafel en maak er
een familie-moment van. Praat met en luister naar de kinderen en
houdt de sfeer luchtig door middel van grapjes en complimenten.
Ontneem jouw kind niet een toetje als hij zijn hoofdmaaltijd niet
helemaal opeet; je onderstreept er alleen maar mee dat toetjes
lekkerder zijn dan groente.

Over Kiddie App
Kiddie mag in de app van Biggie zijn toetje versieren met vrolijk gekleurde hagelslag als hij
goed heeft gegeten. Dàt is de extra beloning.
En natuurlijk een sticker plakken op het belonings-bord als hij het goed heeft gedaan: voordat je het weet heeft jouw kind het Eet Diploma
verdient.
Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Eten: Do’s & Don’ts

+ Biedt jouw kind passende porties aan.
+ Maak van het eten een gezellig familie-moment.
+ Laat kinderen niet voor etenstijd eten, dat ontneemt hen
+
+
-
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de eetlust.
Als kinderen altijd honger hebben voor het eten en zeuren
om een snack, overweeg ze dan eerder te laten eten.
Pas het eten aan aan wat kinderen lekker vinden.
Introduceer stap-voor-stap nieuwe ingrediënten.
Straf een kind niet omdat het niet wil eten.
Ontneem niet het toetje als het bv. niet genoeg groente eet.
Maak geen strijdmoment van het eten.
Dwing jouw kind niet iets te eten dat hij echt niet lekker
vindt.

Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!

Zindelijkheid

Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Zindelijkheid: hoe help je een kind daar bij
De ontwikkeling van zindelijkheid is een belangrijke emotionele
mijlpaal in de ontwikkeling van een kind. Het is meer dan afscheid
nemen van de luier; het is een belangrijke emotionele en sociale
stap in het leven van het kind.
Het kind leert dat er belangrijke sociale normen zijn waar het zich
aan dient te houden en dat dit betekent dat hij zijn lichamelijke
behoefte in bedwang moet houden. Dat hij zijn behoeften geen
onmiddellijke bevrediging kan geven, maar deze soms moet uitstellen.
Het kind dat leert dat hij zelf kan besluiten wanneer het iets doet,
bereikt een belangrijke mijlpaal in het verkrijgen van zelfstandigheid. Het is een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling
van het IK.
Grenzen ontdekken
Zindelijkheid ontwikkelt zich in de zogenaamde Anale Fase. Als
kinderen ongeveer twee jaar zijn krijgen kinderen meer belangstelling voor poep en plas. Een fase waarin rituelen extra belangrijk voor kinderen worden. Het kind wil dingen op “zijn” manier gaan
doen. Een fase waarin het de eigen identiteit bevestigd wordt. Het
is niet toevallig dat dit ook de NEE-fase is waarin kinderen koppig
kunnen zijn. Zij zijn hun eigen IK aan het ontwikkelen.
Om een start te kunnen maken met het proces van zindelijk
worden moeten kinderen er geestelijk en lichamelijk klaar voor
zijn. Het ene kind is er sneller klaar voor dan het andere. Onder
alle omstandigheden moeten kinderen allereerst lichamelijk klaar
zijn voor zindelijkheidstraining. Meestal gebeurt dat rond de leeftijd van twee-en-een-half jaar en herken je het aan verhoogde belangstelling voor alles wat de WC aangaat: als spel op het potje
gaan zitten, een aantal uren een droge luier houden en het onder-
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breken van het spel om hun behoeften te doen.
Terugval
Hoewel kinderen in alles hun ouders volgen en imiteren is het
goed om er rekening mee te houden dat het afscheid nemen van
poep of plas voor kinderen traumatisch kan zijn. Kan je dat wel
zomaar weggooien, het komt toch uit mijn lichaam? Verzeker jouw
kind dus dat het OK is door te laten zien dat het niet erg is.
Over Kiddie App
Ook bij Kiddie en Biggie gaat er wel eens iets mis en aan het einde
van het verhaal spoelen zij de toilet door. Spelenderwijs raakt jouw
kind vertrouwd met de toilet-gebruiken. Zing ook eens het vrolijke plas-liedje met z’n tweeën! Geef jouw kind zo veel mogelijk
vertrouwen: ‘Papa en mama gaan jou helpen, het gaat ons vast
lukken net zoals Kiddie!’. En natuurlijk mag jouw kind een sticker
op het beloningsbord plakken.

Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Probeer jouw kind zo veel mogelijk te begrijpen en te volgen en
steun hem in het gehele proces. Zoals bij alle belangrijke mijlpalen
zal jouw kind soms ook terugval vertonen. Wordt dan niet boos. Elk
kind is anders en heeft zijn eigen tempo. Een kind is niet beter of
slimmer als hij het sneller kan. Er is geen vast moment dat bepaalt
wat goed of slecht is. Kijk naar jouw kind en kijk wat hij nodig heeft.
En hou vertrouwen: ken je veel volwassenen waar het uiteindelijk
niet goed mee gekomen is?
Laat jouw kind wennen aan het potje door hem er van tijd-tot-tijd
eens op te laten zitten en samen te zingen. Dat haalt de druk wat
van de ketel en maakt het tot een vrolijk moment.
Belonen is bij zindelijkheid een uitgesproken instrument om een
kind te belonen. Een hele vastomlijnde prestatie die beloond en
gedeeld moet worden. Het kind zal overstelpt worden met complimenten, als je dat wilt, via Facebook van familie en vrienden. Een
stimulans om het te blijven proberen, ook als het eens een keertje
mis gaat.
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Zindelijkheid: Do’s & Don’ts

+ Het gaat niet vanzelf: geef een voorbeeld, lees voor,
+
+
+
+

praat erover.
Zie zindelijkheid als een emotionele ontwikkeling, niet
als een vaardigheid die geleerd moet worden.
Start als het even kan in de zomer met
zindelijkheidstraining, dan kan het kind zonder luier lopen.
Beloon en complimenteer jouw kind als hij het goed heeft
gedaan.
terugval vertonen, wees geduldig.

- Ga niet te vroeg aan de slag met zindelijkheidstraining.
- Wordt niet boos bij ongelukjes. Kinderen doen het niet
-

expres.
Vergelijk jouw kind niet met anderen.
Verwacht niet dat het na het eerste toiletbezoek altijd goed
zal gaan.
Dwing het kind niet, het geeft vanzelf aan dat het er klaar
voor is.

Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Lief Zijn
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Lief zijn: hoe stimuleer je dat
Wat is lief zijn eigenlijk? Is een kind dat vier keer per nacht wakker wordt dan niet lief? Het is vooral een kwestie van wat wij met
elkaar sociaal wenselijk vinden. Maar is het niet veel belangrijker
(maar ook moeilijker) om naar de behoeften van het kind te kijken?
In het algemeen lijken we het over een lief kind te hebben als
een kind makkelijk dingen accepteert en weinig tegenstribbelt. We
zouden ons als volwassenen moeten afvragen waarom we dat eigenlijk willen. We zouden ons moeten afvragen of wij inderdaad
willen dat onze kinderen uitgroeien tot jongeren die dingen makkelijk accepteren en weinig tegenstribbelen, of dat wij liever zien dat
zij zich ontwikkelen tot pubers en volwassenen die met zelfvertrouwen en kracht hun eigen mening vormen en uiten.
Over Kiddie App
Bij ‘Kiddie is Lief’ gaat het om het omgaan met de eigen emoties:
Kiddie leert begrijpen dat sommige dingen nu eenmaal moeten.
Hij leert vooral om er met elkaar over te praten en in harmonie een
oplossing te vinden. Het lijken abstracte woorden die alleen voor
volwassenen te begrijpen zijn, maar het zijn emoties en ervaringen die jonge kinderen wel degelijk begrijpen. En stap-voor-stap
aanleren.
Lief en volgzaam zijn
Stap niet in de valkuil door te denken dat het kind dat snel luistert,
weinig tegenstribbelt en weinig aandringt (zeurt) lief is en dat het
kind met een sterke eigen wil, dat boos wordt als iets niet lukt of
die heel beweeglijk is niet lief zou zijn.
Het is belangrijk om te kijken naar de oorzaak van het gedrag. Kinderen doen “stoute” dingen doorgaans niet om ons dwars te zitten,
maar om iets duidelijk te maken. Huilende kinderen zijn daar een
goed voorbeeld van.
Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Erkennen en ontdekken
Sommige ouders hebben snel de neiging om te zeggen: ‘Kom,
niet huilen!’. Dat zeggen we ook niet tegen een verdrietige vriendin zeggen als die huilt omdat haar relatie uit is. Een kind dat huilt
is –net zoals volwassenen- echt verdrietig om iets, en dat moeten
we serieus nemen, erkennen.
Veel ouders vinden het moeilijk om met de negatieve emoties van
hun kinderen om te gaan (verdriet, jaloezie, boosheid, etc.) omdat
zij in hun jeugd er niet goed mee hebben leren omgaan. Velen is
aangeleerd om deze gevoelens te onderdrukken.
Als een kind vaak huilt is dat zijn manier om aan te geven dat hij
verdrietig is. Als een kind anderen slaat, geeft het aan heel boos
te zijn. Ze hebben een onvoldoende ontwikkeld taalvermogen om
dat onder woorden te brengen.
Wat het kind op dat moment nodig heeft is een ouder die zegt: ‘Zó,
wat ben jij boos!’ (‘ik begrijp je, ik ga er mee helpen’). Een ouder
die tolereert dat zijn kind boos wordt en hem daarna helpt om zich
te beheersen en bij het vinden van andere (betere) manieren om
met de boosheid of verdriet om te gaan.
Vaak is het al voldoende om de gevoelens van het kind te erkennen: ‘ik zie dat je boos bent omdat je niet met de fotocamera mag
spelen’. Het kind weet dan dat de gevoelens die hij uit worden
begrepen. Dat helpt ze bij het verwerken en een plek geven van
deze gevoelens.
Over Kiddie App
Het voorlezen van het boek over lief zijn is een uitstekende
aanleiding om te praten over lief zijn, stout zijn en het omgaan
met emoties.
Het beloningsbord in Kiddie App maakt het mogelijk om gewenst gedrag (lief zijn, op een passende manier met emoties
en tegenslag omgaan) te belonen en te stimuleren.
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Help jouw kind zo veel mogelijk bij het omgaan met frustratie en
–daar waar het kan- het vinden van alternatieve manieren om er
mee om te gaan: ‘je mag je broertje niet slaan als hij jouw speelgoed afpakt, maar je mag hem natuurlijk wel zeggen dat je dat niet
wil’. Zo leer je hem op een andere manier met de situatie en de
gevoelens om te gaan.
Belonen
Belonen is bij het omgaan met de peuterpubertijd een nuttig instrument. Het helpt om de aandacht te leggen bij gewenst gedrag
(het belonen van lief gedrag) in plaats van voortdurend bestraffen
en streng toespreken bij ongewenst gedragen.
Belonen draagt bij aan het meer ontspannen en aangenaam maken van de sfeer tijdens een moeilijke ontwikkelingsfase van jouw
kind. Hoe meer je de nadruk legt op het negatieve gedrag, hoe
meer het kind dit gaat vertonen!
Maar kinderen hebben natuurlijk ook grenzen nodig. Grenzen die
ze overigens regelmatig zullen opzoeken. Duidelijke en consehumor.
Probeer ook jouw eigen gedrag als ouder te analyseren. Vaak nemen we onbewust de manier van onze eigen ouders over. Wees
je hier van bewust en neem de dingen over die je aanspreken, doe
dat wat jij anders zou willen doen op jouw eigen manier.
Want onze kinderen worden op hun beurt een spiegel van ons. Als
de papa en mama van een kind maar genoeg zeggen ‘Hij is stout
en vindt delen moeilijk. Zijn broertje is veel liever en makkelijker’,
dan is de kans groot dat het kind dit gedrag blijft vertonen. Ook
hebben broers/zussen regelmatig de neiging om te polariseren;
om zo hun identiteit vast te houden om hun eigen plek op te eisen.
Vergeet nooit: elk kind is uniek!
Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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Lief zijn: Do’s & don’ts

+ Het is beter om goed gedrag te belonen dan om slecht
+
+
+
+
+
+
+
+

gedrag te bestraffen.
Stel duidelijke grenzen en wees consistent.
Stem grenzen goed af met jouw partner of andere
belangrijke opvoeders
Praat met het kind over wat hij voelt, niet alleen over zijn
gedrag
Probeer te begrijpen dat een kind dat stout is soms alleen
maar om aandacht vraagt.
Probeer je te verplaatsen in de belevingswereld van het
kind: wat voelt hij?
Aai en knuffel het kind, zeg hem wat je leuk aan hem vindt.
Biedt hem voldoende prikkels om hem te blijven uitdagen.
Besteedt voldoende tijd en aandacht één-op-één.

- Zeg niet dat het kind stout is, maar benoem ongewenst
-
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gedrag.
Vergelijk jouw kind niet met andere kinderen
Verwacht geen dingen van het kind waar hij nog niet klaar
voor is.
Laat een kind nooit alleen omdat hij stout was.
Noem het kind geen huilebalk, gemenerd of iets dergelijks.
Sla niet als je niet wilt dat jouw kind ook anderen slaat.

Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!

Vergeet nooit
Elk kind is uniek, elke ouder is uniek!

Positief opvoeden... Daar bestaat een App voor!
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