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Wat is Positive Discipline?
Voel je je soms ook uitgedaagd?

Het is nooit te vroeg
of te laat om met

 Mijn kind wil niet eten

Positive Discipline

 Driftbuien en boos gedrag
 Altijd gedoe voor het naar school gaan

te beginnen!

 En bij het naar bed gaan
 Niet in bad willen of er juist niet meer uit
 Ruzie en strijd in huis
 Zeuren en huilen
 Huiswerk maken een probleem
 Niet van het mobieltje af te slaan

ALS OUDERS HEB JE EEN BELANGRIJKE TAAK
Jij bent degene die je kinderen helpt op te groeien met het gevoel erbij te horen en verbonden te zijn met het gezin. Je leert je kinderen (sociale) vaardigheden voor het leven.
Je geeft je kinderen liefde. Je vindt manieren om ervoor te zorgen dat je kinderen zich
speciaal, uniek en belangrijk voelen. Je biedt hen veiligheid. Hoe doe je dat? Met discipline. Misschien denk je aan ‘discipline’ als een middel om
te sturen en controle uit te oefenen door straf, maar Positive Discipline gaat niet over straf of controle. Het gaat
eerder over instrueren, opleiden, voorbereiden, trainen,
vaardigheden helpen ontwikkelen en het gericht zijn op
oplossingen.
Positive Discipline is opbouwend, bemoedigend, bevestigend, behulpzaam, liefdevol en optimistisch. Omdat kinderen geen “gebruiksaanwijzing”
hebben, is het noodzakelijk dat ouders een methode vinden die hen een gevoel van vertrouwen geeft.
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Help, mijn kind luistert niet!
Stap 1
DE 2 V’s VAN OPVOEDEN: VRIENDELIJK ÉN VASTBERADEN
Vriendelijk zijn is een uiting van respect naar je kind. Vastberadenheid is een uiting van
respect tegenover jezelf en de situatie. Ben je vriendelijk zonder vastberaden te zijn dan
ben je te toegeeflijk, als je vastberaden bent zonder vriendelijk te zijn dan ben je te streng.
Vaak heb je als ouders schuldgevoel, omdat je of te streng bent of te veel toegeeft. Soms
aarzel je tussen die twee en ben je niet consequent. Positive Discipline-ouders zijn geen
van tweeën: zij zijn vastberaden én vriendelijk tegelijk.

Met Positive Discipline leer je hoe je tegelijk
vastberaden én vriendelijk kunt zijn.
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Stap 2
VERBONDENHEID IS DE BASIS
Erbij horen is de basisbehoefte van alle mensen en zeker van kinderen. Ieder mens zoekt
manieren om erbij te horen en van betekenis te zijn. Als kinderen het gevoel hebben dat ze
erbij horen, willen ze meehelpen, meedenken, verantwoordelijkheid dragen, dan willen ze
leren. Als ze maar voelen dat ze nodig zijn. Als kinderen het gevoel hebben dat er niet van
ze gehouden wordt, en ze er dus niet bij horen, dan gaan ze iets doen om liefde en aandacht terug te krijgen, of ze nemen wraak om het de ander betaald te zetten. Soms geven
kinderen het helemaal op, omdat ze denken dat het onmogelijk is om dingen goed te doen.
De negatieve dingen die ze dan doen noemen we de Verkeerde doelen van Gedrag.
Deze zijn: overmatige aandacht, macht, wraak of het helemaal opgeven.

“Een lastig kind is
een ontmoedigd
kind.”
Rudolf Dreikurs

Met Positive Discipline leer je hoe je achter het Verkeerde Doel kunt komen,
en hoe je oplossingen kunt vinden om het gedrag om te buigen.
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Stap 3
Vaak bereiken we met onze

LANGE-TERMIJN DENKEN
Straffen werkt wel, als het je bedoeling is dat het gedrag meteen stopt. Besef echter wat kinderen daardoor gaan denken, voelen en besluiten, en hoe deze
overtuigingen hun verdere leven negatief gaan beïnvloeden

huidige aanpak van straffen en
belonen niet de eigenschappen
en vaardigheden die we ons
wensen. Met waarschuwen,
straffen, speelgoed wegnemen
of tv verbieden, bereiken we
eerder opstandigheid of een
machtsstrijd. Met straffen of
belonen proberen we het gewenste gedrag af te dwingen.
De motivatie komt dan van

3 GEVOLGEN VAN STRAF

buitenaf en dat wekt weer-

Opstandigheid: “Ze kunnen me
niet dwingen, ik doe wat ik wil.”
 Wraak: “Ik zet het ze betaald,
zelfs als het mezelf schaadt.”
 Terugtrekken:
- “Ik zal wel een slecht mens
zijn.”
- “Ik laat me de volgende keer
niet pakken.”

zamen zolang er toezicht is.

stand op. Het kind zal gehoor-



Dikwijls leidt deze ijzeren
discipline tot het al dan niet
openlijk ondermijnen van het
gezag. Het gedrag is niet echt,
maar opgelegd. Door het aanleren van vaardigheden en eigenschappen ontstaat vanzelf
ander gedrag ook als er geen
volwassene bij is.

Met Positive Discipline leer je opvoeden met de lange termijn voor ogen. Je
zult leren hoe je je kunt verplaatsen in de wereld van je kind om te begrijpen
wat op de lange termijn werkt en wat niet.
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Stap 4
OPVOEDEN TOT PERSOONLIJKHEID
Een goed karakter ontwikkelt zich van binnenuit. Help een kind vaardigheden te ontwikkelen als samen problemen oplossen, helder denken, zorgvuldig luisteren, duidelijk communiceren, zelfdiscipline.
Door Positive Discipline leer je begrijpen dat uitdagingen geweldige mogelijkheden bieden om kinderen vaardigheden te helpen ontwikkelen.
Als je je in Positive Discipline verdiept zal je merken dat alle tools niet alleen het negatieve gedrag stoppen, maar dat ze ook helpen bij de ontwikkeling van waardevolle
(sociale) vaardigheden. Als ouders hopen we dat onze kinderen deze eigenschappen
ontwikkelen. Misschien heb jij aanvullingen op onderstaande lijst van eigenschappen die je
voor je kind wenst?

Met Positive Discipline maken we een plattegrond die je helpt om duidelijk te
krijgen wat je graag wilt voor je kind. En hoe je een uitdaging kunt gebruiken
om je kind deze waardevolle vaardigheden te leren.
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Stap 5
EMPOWERMENT
Help kinderen hun eigen vermogens te ontdekken. Kinderen zijn al bekwaam. Laat kinderen horen dat je hun kwaliteiten ziet en waardeert. Laat hen voortdurend ervaren hoe ze
hun persoonlijke invloed op een nuttige manier kunnen gebruiken en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving.

Meer weten over Positive Discipline trainingen, workshops
en materiaal? Kijk op www.positivedisciplinenederland.nl

Alle Positive Discipline-tools zijn er op gericht vaardigheden en kwaliteiten
van kinderen te helpen ontwikkelen, dat komt in iedere training aan de orde.
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Aanvullende tips
NIEUWSGIERIGHEIDSVRAGEN
NIEUWSGIERIGHEIDSVRAGEN
Kinderen helpen om de gevolgen van hun keuzes zelf te ONDERZOEKEN, is iets heel anders dan de gevolgen aan hen OP TE DRINGEN. Onderzoeken nodigt uit om zelf na te
denken en te besluiten wat je zelf belangrijk vindt. Uiteindelijk is het resultaat dat je je richt
op oplossingen voor het probleem. Opdringen veroorzaakt vaak opstandigheid.
Veel te vaak vertellen wij onze kinderen
wat er gebeurde, wat de oorzaak was,
hoe ze zich moeten voelen, wat ze ervan
leren en wat ze er aan moeten doen. Het
is veel bemoedigender als we vragen wat
er is gebeurd, wat je kind denkt dat de
oorzaak was, hoe het zich er over voelt
en wat het er van heeft geleerd.

Met Positive Discipline ervaren we wat het effect is van
vragen stellen tegenover het opdragen.
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Verwelkom fouten! VERWELKOM FOUTEN
Welke boodschap kreeg jij vroeger mee als je een fout had gemaakt? Dat je dom was, of
onhandig, een teleurstelling of een kluns. Misschien dacht je dat je de volgende keer beter
geen risico kon nemen als je niet helemaal zeker was van het resultaat, of dat je moest
proberen om aardig gevonden te worden ook al ging dat ten koste van je eigenwaarde. Of
juist dat je altijd bezig was je waarde te bewijzen. Of je dacht, de volgende keer laat ik me
niet betrappen…
Toch bedoelen ouders en leerkrachten het
meestal goed als ze negatieve boodschappen meegeven over fouten. Ze proberen
kinderen te motiveren om beter hun best te
doen voor hun eigen bestwil. Ze hebben
alleen niet nagedacht over de lange termijngevolgen en hoe deze meningen de
kinderen hun hele leven bij blijven.
Maar er is ook een andere manier. Leer
kinderen om enthousiast te zijn over fouten en dat het juist gelegenheden zijn
om van te leren. Zou het niet geweldig zijn
als je als ouder of leerkracht tegen een kind
zegt: “Je hebt een fout gemaakt, fantastisch! Wat kunnen we er van leren?” Ja, er
staat ‘we’, want veel fouten worden gemaakt omdat we geen tijd hebben genomen
om het goed voor te doen of om ze te bemoedigen. Want “Kinderen doen het beter
als ze zich beter voelen!”

Met Positive Discipline leer je de moed
te hebben om onvolmaakt te zijn.
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ROUTINES
“Ik word iedere avond gek van mijn kind! Nog wat drinken, nog een verhaaltje, het licht aan
of uit, wat drinken, zo houdt ze me wel een uur bezig…”
Ieder kind probeert wel eens om bedtijd te rekken. Maak samen met je kind een routinekaart en hang hem op waar hij/zij hem kan zien. Kinderen vinden het leuk om foto’s te zien
van zichzelf terwijl ze de taken doen. Die kunnen ze dan naast de taak plakken. Als je kind
iets vergeet zeg je: “wat staat er nu op je kaart?”
Begin bijv. met een bedtijdroutine. Vraag je kind je alles te vertellen wat hij of zij doet voor
het slapen gaan. Als je kind te jong is om te schrijven, dan schrijf jij op wat het zegt. Laat je
kind de routinekaart ophangen waar hij of zij hem kan zien.

Tijdens de Positive Discipline cursus leer je werken met en
maak je routines en doet er ervaring mee op.
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ZORG ERVOOR DAT DE BOODSCHAP VAN LIEFDE OVERKOMT
Ervoor zorgen dat de boodschap van liefde overkomt, is het grootste geschenk dat je je
kinderen kunt geven. Als zij zich geliefd voelen, zich verbonden voelen en van betekenis,
hebben zij de basis om hun volle potentieel te ontwikkelen en om gelukkige mensen te
worden die bijdragen aan hun omgeving.
De eenvoudigste manier om je kind te laten voelen dat je van hem of haar houdt is dagelijks te zeggen: “Ik hou van je”, en regelmatig knuffels te geven.
Plan speciale tijd samen. Kinderen hebben behoefte aan tijd alleen met een ouder. Als ze
nog klein zijn, is het belangrijk om elke dag een beetje tijd één op één met je kinderen door
te brengen. Wanneer ze ouder worden, kan speciale tijd een wekelijkse routine worden.
Plan activiteiten die je beiden leuk vindt.
Vergeet niet te spelen met je kinderen. Worstelen op de grond, naar het park gaan, samen
bakken of koken en spelletjes doen. Het belangrijkste is tijd te maken voor plezier. Maak
fijne herinneringen aan gezinsplezier. Dat hoeft niet veel tijd of geld te kosten. Het gaat om
de inzet en de bereidheid om het te doen.

Met Positive Discipline komt er meer harmonie in het gezin.
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Neem kleine NEEM
stappen
tegelijk
KLEINE
STAPPEN TEGELIJK
De weg naar succes bewandel je het beste stap voor stap. Als je je doelen te hoog zet begin je misschien nooit, of voel je je misschien ontmoedigd als niet alles meteen lukt. Als je
doorgaat met kleine stappen nemen, ga je vooruit en daar zullen jij en je kinderen van profiteren.

Verplaats je in je kind
In plaats van je af te vragen hoe je ervoor zorgt dat je
kind naar jou luistert, respect toont of begrijpt wat ‘nee’
betekent, kun je je beter afvragen hoe je je kind helpt te
voelen dat het erbij hoort, dat zijn aanwezigheid van belang is. Hoe je het helpt bij het aanleren van respect, samenwerken en problemen oplossen. Vraag je eens af wat je
kind denkt, voelt en besluit en wat je wilt bereiken op de
lange termijn. Als je daar antwoord op vindt, dan lossen de
korte-termijnproblemen zich meestal vanzelf op.

Neem de eerste stap en geef je op
voor een Positive Discipline cursus.
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Positive Discipline Cursus voor
Ouders/Opvoeders
Cursus voor Ouders/opvoeders
Volg fysiek of via Skype een cursus Positive Discipline om te leren wat en hoe je
moet doen om een succesvolle ouder te zijn!
In 6 x 2 uur leer je onder andere:














52 Positive Discipline Tools voor samenwerking, zonder straf
Opvoeden voor de lange-termijn op een vriendelijke en vastberaden manier
om kinderen verantwoordelijkheid, respect en kwaliteiten te leren.
Hoe je kinderen kunt helpen zich verbonden en van betekenis te voelen.
Manieren om ruzie tussen broers en zussen te verminderen.
De boodschappen achter negatief gedrag en hoe je de code kunt verbreken.
Het belang van je richten op oplossingen in plaats van op straf.
Manieren om de machtsstrijd te verminderen voor meer vrede in huis.
Hoe je gedoe bij het naar bed gaan en opstaan kunt verminderen.
Nieuwsgierigheidsvragen stellen.
Het verschil tussen prijzen en bemoedigen.
Gezinsoverleg en het belang van samen problemen oplossen.
Manieren om effectiever te zijn als opvoeder en er plezier in te hebben.

Meer informatie
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Werk jij als professional met ouders of wil je dit gaan doen?

Positive Discipline Parent Educator
Tweedaagse opleiding
Opleiding tot gecertificeerd
‘Positive Discipline Parent Educator’
Onderzoek toont het belang aan van persoonlijkheidsvorming bij kinderen. Dit
vraagt aandacht voor hun sociale en emotionele ontwikkeling. Het Sociaal-Cultureel
Planbureau (SCP, 2014) stelt dat aandacht op dit gebied belangrijker is voor later
sociaal en professioneel succes dan eenzijdige aandacht voor intelligentie.
Positive Discipline leert deze belangrijke vaardigheden op een bijzonder toegankelijke manier. En dit zonder het gebruik van straf en beloning, maar vriendelijk & vastberaden, de twee pijlers van effectief en plezierig opvoeden.

Meer informatie

Deelnemers in de opleiding leren:

 Eenvoudig toepasbare gereedschappen voor de bevordering van zelfdiscipline en intrinsieke motivatie bij jonge mensen.
 Samenwerking en wederzijds respect te verbeteren.
 Inzicht verkrijgen in uitdagend gedrag.
 De toepassing van gezinsoverleg voor het leren van sociale en andere vaardigheden zoals empathie, communicatie, probleemoplossend vermogen, zelfdiscipline
en verantwoordelijkheid.
 Door ervaringsgerichte activiteiten zich te verplaatsen in de wereld van het kind
en te begrijpen wat werkt en wat niet.
 Cursusbegeleiding voor ouders en opvoeders volgens Positive Discipline.
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Werk jij op school?

Positive Discipline Classroom Educator
Tweedaagse opleiding
Opleiding tot gecertificeerd
‘Positive Discipline Classroom Educator’
Positive Discipline in de Klas, ontwikkeld door Jane Nelsen en Lynn Lott, is een op
research gebaseerd klassenmanagement-programma dat leerkrachten,
professionals, schoolmaatschappelijk werkers, intern begeleiders en ondersteunend
personeel bekrachtigt met vaardigheden om het gemeenschapsgevoel van
leerlingen op te bouwen, hen voor een succesvol leven voor te bereiden en hun
academische vaardigheden te vergroten. Ervaringsgerichte leermethoden
ontwikkelen jouw vaardigheden om je leerlingen te helpen beter samen te werken,
sociale vaardigheden, zelfsturing, verantwoordelijkheid en wederzijds respect te
ontwikkelen.

Voor iedereen die met jonge mensen werkt in
een schoolsetting en wil werken aan wederzijds
respect en karakter-ontwikkeling!

Meer informatie

Deelnemers aan de opleiding:
 Leren praktische tools: tools voor het aanleren van zelfdiscipline, het vergroten
van de intrinsieke motivatie van leerlingen, het bouwen van goede relaties met
en tussen leerlingen en het creëren van een positief leerklimaat
 Krijgen inzicht: in uitdagend gedrag in de klas, en effectieve manieren hoe hier
tegelijk vriendelijk én vastberaden op te reageren
 Worden bekrachtigd om klassenoverleg te gebruiken om belangrijke sociale en
levensvaardigheden te leren zoals verantwoordelijkheid, probleemoplossende
vermogens en empathie, en het vergroten van samenwerking en wederzijds
respect in de klas
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GRATIS SESSIE:
Heb je vragen, wil je weten wat ik voor je kan betekenen, denk je erover om meer
met Positive Discipline te doen, plan dan een gratis sessie van 20 minuten in bij me.
We doen dat via Skype
Kopieer onderstaande vragen in een e-mail, beantwoord ze en stuur dat naar:
info@positivedisciplinenederland.nl
Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:
Skypenaam:
Telefoonnummer:
Omschrijf kort jouw gezin, leeftijden kinderen etc.

Wat is jouw grootste uitdaging in het opvoeden?

Wat hoop je te leren in een cursus/training?

Zijn er dingen die je me wilt vertellen of vragen?
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Positive Discipline is een organisatie op wereldniveau met trainers in meer
dan 60 landen. Het is een programma om jonge mensen te leren om verantwoordelijke,
respectvolle en vindingrijke leden van de samenleving te worden. Het is gebaseerd op de
boeken van Jane Nelsen, Lynn Lott e.a.
Alle trainingen, cursussen en workshops zijn gebaseerd op de principes van Positive Discipline. Er wordt gewerkt met de Positive Discipline Toolcards, dat zijn 52 tools die echt
werken!
Geef je op voor een training, workshop of persoonlijk gesprek en geef jezelf een geschenk
voor het leven!
Positive Discipline Nederland is opgericht door:

Neda Djavdan-Badcoubei

Ruth Broekhuizen

Voor meer informatie, cursussen en workshops:
www.positivedisciplinenederland.nl
info@positivedisciplinenederland.nl
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