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Luisteren fe
niet n00r
Probeer hel eems mel Posiliue Discipline
Alles ol geprobeerd en nog sïeeds luisteren ie

kinderen niet noor ie? Don is heï ïiid voor een pos
op de plooïs. Geef iezelf een lime-ouï en begin
opnieuw. Biivoorbeeld mel Posiïive Discipline.
Kinderen opvoeden is een van de meest uitdagende taken
waar je in het leven voor kunt komen te staan en waar we
dikwijls het minst op zljn voorbereid. Hoeveel je ook van je
kind houdt, er zullen altijd momenten zijn waatop je je gefrustreerd voelt, boos en soms zelfs radeloos.
"'\X/aarom luistert mijn kind niet als ik wat vraag?", "'Síaarom
wrlhij/z|j niet eten?", "\íaarom wordt alles altijd een striid?",
"Ik heb alles al geprobeerd: waarschuwen, straffen, speelgoed
wegnemen, een lv-programma verbieden, even op de gang
apafi zetten. Niets helpt!" Herken je dit? Dan is het hoog tijd
voor een time-out. Nee, niet voor je kind, voor jou! Ga zitten
'Wat
en vraag je af waartóe je eigenlijk opvoedt.
wil je bereiken met je opvoeding? \(/at wens je voor je kinderen? Dit is
de eerste stap uit het programma van Positive Discipline, een
methode om op de korte termijn een resultaat voor de lange
teÍmiin te bereiken.
Stel ie ,e eens vooí dat je kind volwassen is en op een dag
onverwacht bij je aanbelt en voor je staat. \fat voor persoon
hoop je dan te zien, met welke eigenschappen? Dikke kans
dat'een gelukkig mens'hoog op je prioriteitenlijstje staat. Ga
daar dan voor!

Universele principes
Om te leren een goede ouder te zijn (niet perfect, want dat
bestaat niet) begln je met je af te vragen hoe je je kind helpt
om een gelukkig mens te worden. Je begint met een 'wegenkaart', een overzicht die je naar je doel zal leiden. Maak een
lijst met eigenschappen en vaardigheden waarwan je denkt dat
ze belangrijk zijn om een gelukkig mens te worden. Ouders
noemen meestal verantwoordelijkheid, moed en zelfuertrou,
wen, eerlijkheid, medeleven, veerkracht, zelfvertrouwen,

ki nderen

llou?
vliendelijkheicl, r'espect, knnnen samenwelken of ploblemen klrnnen oplossen. NIet Posltive Disciplinc richt je je op
het eanleren en toepassen van juist clczc vaarcligheden en
eigenschappen. Overal ter wcrclcl vrnden or-rclers dezelfcle
clingen bel:rngr.ijk. On-rclat Positívc Discipline is gebaseercl
op nniversele princípes slaat hct a:.Ln in landen over cle
gehele werelcl.

bereiken w'e met onze huidige aanpak van strallen
en belonen niet cle eigenschappcn cn v:Larcligheclen clie
we ons wensen. Met waarschuwcn, str:rffèn, speelgoeci
wegnemen of tv vcrbicclen, bereiken we eercler op
st:rndigheid of een machtsstrijcl. Met str:rÍïèn of belonen
proberen we het gewenstc gcdrag :rf te clwingen. De motiv:rtie komt clan van buitenaf cn clat wckt s'eerstand op.
Het kincl zal gehor>rzamcn zolang er toezicht is. Dikwijls
leiclt deze ijzercn disciplinc tot het :rl clan niet openlijk
onclcnnijncn van het gez'.rg. Het geclrag is niet echt, rnaar
V'.Lak

opgelegcl. I)oor I'rel aanleren v:rn vaarcligheden en rigrn
scl-rappen ontstaat r':rnzelf ander geclr:rg, ook als er geen

wrlwassenc bij is.

Verplucïs ie in ie kind

In plaats van jc af tc vragen hoc je eruoor zorgt clat je kincl
naar jou lr-ristert, respect toont of begrijpt wat 'nee' bete
kent, kr-rn je je beter :rfvragen hoe je je kincl helpt te voelcn
erbij hoort, clat zlin a:rnwezigheid van behng is.
Hoc jc het 1-re1pt bij het'.ranleren \ran respect, sarrenwer
ken en ploblemen oplossen, VerpLaats je eens in je kind
en \rr'.r.rg jc af wat .lc l<incl clenkt, voelt en beslr-rit. En als er
problcmcn zijn schiet dan niet in cle sress maar gebrr-rik
ze :rls welkome gelegenheicl olr ervan te 1eren. Vr:r:rg jc
af wxt je r'vilt bereiken op de langc tclmijn. Als je daar'
antwoord op vinclt dan lossen de koltc tclmijnproblernen
zrch lneestal vanzelf op. Kincleren willen namelijk meewcrkcn, meedenken, verantwoc>rclelijkhelcl dregen. Ze ztl1len
'nce' begrijpen als ze worden betrokken bij het oplossen
van problemen. Ze zvllen luistelen als or-rders nzrar hén
luisteren, met hen p1-aten op een manicr clie hen r-ritnocligt
orr te luistelen, als zc voclcn dat z,e erblj horen en hun
clat het

rattnezigltr'i,l rrn lrt lano

Ruih Broekhuizen is Cerïified Posiïive Discipline Porenl ond
Teocher Fducoïor.

Meer weten?
Neem op zolerdog
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ionuori deel oon de workshop Children do

better, when ïhey feel belter over de rol von bemoedÍgÍng bii de

opvoeding De eersïe tien oonmelders kriigen de workshop grolisl
Geef je op vio info@proktiikvoorbemoediging nl

www.positivediscipline.com
www.positivedisciplinenederlond.nl
www.prohiikvoorbemoediging. nl
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