W

e hebben allemaal de neiging om meer aandacht
te geven aan wat fout gaat, dan aan het goede.
Meestal zijn we ons niet bewust van datgene wat
goed gaat. Toch heeft aandacht voor het positieve meer effect
dan correctie van het negatieve. De begeleidster in het voorbeeld
hierboven maakt meer kans om het gewenste gedrag te verkrijgen
als ze complimentjes geeft aan de kinderen die gehoorzamen en
de anderen gewoon negeert.

Belonen om te groeien
Belonen gebruik je vaak spontaan in het opvoeden. Het begint al
bij heel jonge kinderen. Als een baby lacht, lach je spontaan terug
en moedig je de baby aan om dit opnieuw te doen. Aanmoediging
steunt de ontwikkeling van kinderen: daardoor herhaalt het kind
wat de volwassene goedvindt. Die herhaling biedt het kind veel
leerkansen.
Je kunt die positieve aanmoediging dus ook bewust gebruiken om
bepaald gedrag aan te leren, zoals leren speelgoed opruimen, het
jasje aan de kapstok hangen, zich aankleden… Jonge kinderen moeten nog heel veel dingen leren. Sommige dingen zijn best wel moeilijk en niet altijd even leuk. Denk maar aan leren stilzitten of leren
geduldig je beurt af te wachten. Belonen helpt om kinderen hiervoor
te blijven motiveren. Ook moeten ze leren wat goed is en wat niet.
Beloning en aandacht helpen kinderen om dit onderscheid te maken.
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Als kinderen bijvoorbeeld hun best doen om hun speelgoed te delen,
is het goed hun inzet hiervoor ook uitdrukkelijk te erkennen.
Kinderen die vaak geprezen worden, ontwikkelen ook een positiever
zelfbeeld. Ze geloven in hun eigen kunnen. Sommigen vrezen dat
veel complimentjes kinderen hoogmoedig maakt. Maar een positief
zelfbeeld maakt dat kinderen na verloop van tijd juist minder afhan-

Kinderen die vaak geprezen
worden, ontwikkelen een positiever
zelfbeeld
kelijk zijn van complimentjes van volwassenen en van beloningen.
Na verloop van tijd kunnen ze makkelijker zichzelf of anderen
een complimentje geven. Als een kind een aanmoediging moeilijk
aanvaardt, is dit vaak een signaal voor een negatief zelfbeeld. Dan
is doorzetting de boodschap: als je erin slaagt om het kind te blijven
aanmoedigen, zal het uiteindelijk een positiever beeld ontwikkelen
over zichzelf.

Goed belonen
Opvangouder Marijke mailde ons de volgende vraag:
‘Ik heb de gewoonte om de kinderen na het eten een
koekje te geven. Vaak beginnen ze hierom al voor het

■

Kinderkwesties
Tekst & Foto's Christine Faure

Goed zo!

Belonen van positief gedrag
Etenstijd. Een begeleidster vraagt zes peuters om plaats te nemen aan tafel. Dina, Kalle
en Sammy komen onmiddellijk. Ook Elias voegt zich schoorvoetend bij het groepje. Maar
Soetkin en Nina blijven spelen. De leidster vraagt hun herhaaldelijk om te komen zitten.
Maar de kinderen schijnen het niet te horen. Ze begint te tellen en te dreigen…

eten te zeuren. Is dit een goede gewoonte? Wanneer
ben ik té veel aan het belonen?’
De vuistregel bij belonen is ‘voor iets, hoort iets’. Belonen is positief
reageren op positief gedrag. In de situatie hierboven is de vraag dus
welk positief gedrag beloond wordt. Welke afspraak maakte Marijke
met de kinderen? Krijgen ze een koekje als ze aan tafel blijven
zitten? Of als ze hun bordje leegeten? Of krijgen ze sowieso een
koekje? Wie positief reageert, ongeacht of het afgesproken gedrag
gesteld werd, is aan het verwennen. Belonen doe je alleen als en
nadat het kind het gewenste gedrag toonde.
Kinderen hebben in de eerste plaats behoefte aan sociale beloningen. Dit zijn alle vormen van aanmoediging, gaande van ‘Flink hoor!’
tot ‘Als jij je zo gedraagt, voel ik mij heel trots’, van een knipoog of
een schouderklopje tot samen iets doen. Een beloning hoeft dus niet
veel te kosten, maar moet wel iets zijn wat kinderen leuk vinden.
Vaak hebben kinderen hiervoor zelf heel leuke ideeën. Voorbeelden
van beloningen die kinderen zelf vragen zijn: iets te eten of drinken
zelf mogen kiezen, samen knutselen of koken, een extra verhaaltje…
Maar soms is een extra stimulans nodig in de vorm van een tastbare
beloning. Dit hangt af van de moeilijkheid van wat je van het kind
vraagt of van het karakter van het kind. Het kan gaan om kleine
dingen zoals stickers of een pluim. Om het effect van de beloning
te vergroten, is het nodig om daarnaast ook duidelijk te laten horen
dat je tevreden bent. Materiële beloningen zijn altijd tijdelijk: na
verloop van (soms lange) tijd blijkt een aanmoediging voldoende om
het kind tot positief gedrag aan te zetten en kunnen de ‘cadeautjes’
weggelaten worden.

Handvatten en valkuilen
Een beloningssysteem kan lonen, maar in praktijk zie je dat dit vaak
een bijkomende klus wordt. Als het niet echt nodig is, laat je dit dus
beter achterwege. Werk je toch met een beloningssysteem, hou het

dan eenvoudig. Pas de beloning consequent toe vanaf het begin.
Later, als het nieuwe gedrag al goed is aangeleerd, kun je afbouwen
en de beloning nog af en toe toekennen. Hou straffen en belonen
ook gescheiden. Het is uit den boze om een gegeven beloning terug
te nemen. Dit voelt heel oneerlijk aan voor een kind. Het heeft de
beloning immers met flink gedrag verdiend. Om nieuw gedrag aan
te leren heeft een kind voldoende oefenkansen nodig. Een drietal
weken is het absolute minimum. <

Meer info
Dit artikel is gebaseerd op een interview met Els
Merlevede, werkzaam als trainer en gezinsbegeleider bij
STOP (Steunpunt en Trainingscentrum OPvoeding, onderdeel van het VBJK). Het programma ‘Samen Sterker Terug
Op Pad’ richt zich tot kinderen tussen 4 en 7 jaar die
moeilijk gedrag vertonen, en hun ouders en leerkrachten.
In Vlaanderen en Nederland wordt dit programma aangeboden op verschillende locaties.

Meer lezen?

Samen Sterker Terug Op Pad, STOP-team Wim De Mey,
e.a. Uitgeverij SWP.
Pittige jaren, praktische gids bij het opvoeden van jonge
kinderen, Carolyn Webster-Stratton. Uitgeverij Bohn
Stafleu Loghum & Standaard Uitgeverij. € 34,95
Hoe minder straffen, Ludo Driesen. Uitgeverij Garant.
€ 24,90

Mail ons!

Heb je zelf een verrassende, leuke of prangende vraag over
jonge kinderen, hun ontwikkeling of de dingen die jij ervaart in de opvang? Stel ze via redactie@kiddo.net. In deze
rubriek formuleert onze redactie graag een antwoord!
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