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Positief
grenzen
stellen
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Aan het einde van dit webinar:
#hoop ik je geprikkeld te hebben om vanuit een ander
perspectief naar een kind te kijken
#wat betekent dit andere perspectief voor jouw
communicatie richting kinderen
Wist je dat...meer dan 50% van de communicatie is
tegen kinderen, ipv met kinderen?
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“Leg mij het uit en ik vergeet het. Laat me het zien
en ik onthoud het misschien. Betrek me erbij en ik
begrijp het.”
Célestin Freinet
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Zelfbeeld kinderen
Zelfbeeld ontwikkelt zich geleidelijk aan. Een positief zelfbeeld is belangrijk. Het
kind heeft dan:
§ Vertrouwen in zichzelf (“Ik ben de moeite waard, ik kan iets, ze houden van
mij”)
§ Vertrouwen in de omgeving (“Ik ben niet alleen, er zijn anderen waar ik op
terug kan vallen”)

Opmerkingen van
volwassenen

Informatie die
kind krijgt over
zichzelf

Gedrag en gevoel
dat daarbij past
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Kan een rondje een
vierkant worden?
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#1 Power van Pauze
ü IK en dan de ander
ü Mentaal, Ademhaling, Spierspanning/Houding
#2 Prikkels wegnemen of toevoegen
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Stap 1: herkennen wanneer een kind overbelast is
Stap 2 : identificeren: waarom juist NU?
Stap 3 : verminderen van stressoren
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#1 Power van Pauze
ü IK en dan de ander
ü Mentaal, Ademhaling, Spierspanning/Houding
#2 Prikkels wegnemen of toevoegen
ü Zeg wat je doet en doe wat je zegt
ü Geluidprikkels wegnemen
ü Aan eigen tafel zetten voor meer rust
ü Verbind je voor een overgangsmoment met een kind
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Kunst is om te achterhalen wat het kind wil, wat
zit er achter het gedrag?
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geeft ruimte voor
ontwikkeling, een
kader: grenzen zijn
duidelijk

geeft grip op de
wereld:
duidelijkheid,
ordening

Waarom
structuur
bieden?
gevoel van
gezamenlijkheid:
Bijv. met z’n allen
opruimen, met z’n
allen eten

geeft richting aan
gedrag en de
ontwikkeling van
waarden en normen:
bijv. afspraken
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Rituelen, vooral tijdens overgangsmomenten belangrijk
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Beperkt aantal duidelijke regels
Checklist: Een regel is goed als hij zes keer ‘ja’ scoort:
• Is hij nodig?
• Is hij reëel?
• Is hij duidelijk?
• Is hij na te leven?
• Is hij positief geformuleerd?
• Is hij nog steeds zinvol en nuttig?
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Ik - boodschap geven - Gordon
Een ik boodschap geven. Je beschrijft:
-het ongewenste gedrag: ik zie...
-het gevolg van het gedrag: het effect...
-(het gevoel dat het gedrag jou geeft)
-Welk gedrag je wilt zien (gewenste gedrag)
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Inzichten bij positief grenzen stellen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Maak duidelijk wat er van kinderen verwacht wordt, nadat je geluisterd heb en
erkenning hebt gegeven.
Geef een keuze
Negeren
Non-verbale reactie geven
Gebruik zo weinig mogelijk ’niet’ en ‘nee’ (positieve gedragsaanwijzing)
Kies een logische reactie of consequentie
Wees consequent
Waardeer positief gedrag
Gebruik ik-boodschappen
.......
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Bedankt!
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