
 



 

 

 

 

Al meer dan 20 jaar begeleid ik (groepen) kinderen. Eerst als vrijwilliger (scouting) en na mijn 

studie ook professioneel, voornamelijk in de kinderopvang. Het intrigeert mij hoe kinderen zich 

ontwikkelen en dat wat gegeven is (karakter, afkomst) zich vermengt met dat wat gevormd kan 

worden. Toen ik 12 jaar geleden zelf moeder werd, realiseerde ik mij des te meer hóe belangrijk 

ouders in deze vorming zijn en hoe ingewikkeld en zwaar deze taak en rol af en toe is! Zeker toen 

onze jongste, temperamentvolle zoon werd geboren, bleek moeder zijn een enorme uitdaging en 

niet (meer) zo leuk als ik van tevoren had gedacht.   

Op de momenten dat ik het zwaar had met het gedrag van mijn kinderen, ben ik niet blijven 

'aanmodderen' maar heb ik hulp gezocht en gevonden. Tegelijk zag en zie ik in mijn omgeving 

andere moeders zoeken, wanhopen....maar géén hulp zoeken. Dat je nu niet (meer) weet hoe je 
het anders kan aanpakken, is niet zo gek. Je zit er middenin en kan dan niet meer zien wat er 
precies gaande is. Ook heb je misschien al van alles geprobeerd wat even werkte, en toen niet 
meer. Ik help je om op een andere manier te gaan kijken naar de situatie en naar je kind. 
 

Ik ben een vrouw met een missie: ik wil ouders helpen om vanuit hun 

eigen kracht, eigen WIJSheid, zelfverzekerder en vooral met meer plezier 

en liefde op te voeden. 

 

Daarom dit stappenplan 

Naast mijn eigen ervaring als moeder en de honderden kinderen die ik heb mogen begeleiden, 

heb ik diverse opleidingen en trainingen gevolgd en van daaruit mijn eigen aanpak ontwikkeld. 

Niet alleen met langere trajecten, maar juist vooral met laagdrempelige, kortdurende acties. Want 

het kan met een klein beetje hulp, écht leuker en liefdevoller. Oók met jouw kind en de boze 

buien die je af en toe tot wanhoop drijven.  

Met het downloaden van dit stappenplan heb jij al een eerste stap gezet voor verandering. Ik 

wens je veel succes met en vooral plezier van de toepassing ervan.  

 

Wanneer kunnen deze stappen je helpen? 

Jonge kinderen hebben nog veel te leren. Ze zien nog niet altijd gevaar en zijn nog niet in staat 

om 'verstandige' keuzes te maken. Verleidingen als snoep of computerspelletjes zijn voor 

kinderen moeilijk te weerstaan. Hierdoor krijgen zij heel vaak: 'nee dat mag niet', of woorden van 

vergelijkbare strekking te horen. Ieder kind heeft een eigen manier ontwikkeld om met deze 

situatie om te gaan; de één wordt boos de ander verdrietig. Sommige kinderen worden juist heel 

stil en trekken zich terug. Vooral als je kind een pittig temperament heeft, kunnen deze situatie 

voor een heftige (boze) reactie en daarmee een hoop ‘gedoe’ zorgen.  

 

Kinderen horen vele malen per dag 'nee, dat mag niet' en 'ja maar'. 

Hoewel wij als ouders dit met de beste bedoeling zeggen, kan dit voor 

zowel kinderen als ouders uiteindelijk tot behoorlijke frustraties leiden 

 

Temperamentvolle kinderen 

Sommige kinderen reageren heftiger op een ‘nee’ dan je, gezien de situatie, zou verwachten. Net 

zoals kinderen in bepaalde mate (hoog)gevoelig zijn, kunnen kinderen ook over meer of minder 

temperament beschikken. Met temperamentvolle kinderen is dus verder niets ‘mis’, zij hebben 

enkel wat meer temperament en dat vormt voor henzelf én voor jou als ouder een extra uitdaging 

in het opgroeien.   

 

 



 

 

 

 

Temperamentvolle kinderen herken je door: 

- Een sterke wil/mening  

- Behoefte om het zelf te doen (peuter: ‘zelluf doen’) 

- Behoefte om zelf te beslissen, laat zich niet graag vertellen hoe of wat er moet gebeuren ( 

“ik ben de baas” 

- Extravert 

- Emoties kunnen je kind ‘overrompelen’. Soms schrikken kinderen van hun eigen gedrag.  

 

Als moeder reageer je ook weer op jouw eigen manier op deze soms heftige reactie van je kind, 

afhankelijk van je eigen temperament. Misschien wordt je zelf ook boos, je gaat misschien wel 

schreeuwen of je geeft juist maar toe, omdat het je alle moeite en ongezellige sfeer niet waard is.  

Natuurlijk is een keertje toegeven of uit je slof schieten geen punt. Dat gebeurt iedereen wel eens. 

Maar als je kind dit een paar keer per dag heeft, of het verpest een gezellige dag, dan weet je 

soms echt niet hoe je het leuk kan houden en kan je plezier in het ouderschap behoorlijk 

afnemen.  

 

Voor veel mensen is boosheid een lastige emotie. Als je kind verdrietig is of bang, dan kan je 

troosten of steunen. Maar hoe kan je er voor je kind zijn als hij/zij boos is?  

Boosheid associeren we vaak met negatief gedrag. In veel gevallen vonden jouw ouders het ook 

niet goed als je boos werd. En ook wij willen het liefst dat de boosheid zo snel mogelijk verdwijnt. 

Op die manier leren wij onze kinderen dat boos zijn niet oké is. Net zoals dat ons is geleerd.  

 

Alleen hoort boosheid net zo bij het leven als alle andere emoties. Boos zijn betekent: er is een 

grens bereikt (of overschreden). En dat wil je kind duidelijk maken. In feite is je kind dus lekker 

assertief en kan goed voor zichzelf opkomen. Een mooie eigenschap.  

 

De manier waarop je kind dat doet raakt echter bij jou of bij anderen weer een grens en voilá; ook 

jij wordt boos. En omdat jij hebt geleerd dat boosheid niet oké is, baal je van het gedrag van je 

kind én van jezelf. Daarmee zit je al snel met elkaar in een negatieve spiraal.  

 

De kunst is nu om úit deze spiraal te stappen. Dit kan je doen, door de boosheid, hoe 

tegenstrijdig dat ook klinkt, de ruimte te geven. Dit kan je doen door middel van de volgende 

stappen:  

 

De stappen 

 

Stap 1: keep calm en adem in en uit  

Als je kind heftig reageert op jouw ‘nee’ of verzoek, wordt je direct op een onaangename manier 

geraakt en is je eerste impuls vaak om te gaan handelen/reageren op dat wat je kind aan gedrag 

laat zien. Die eerste impuls is echter niet altijd de meest verstandige (letterlijk, omdat die 

voortkomt uit het oudste deel van je brein -‘reptielenbrein’ of amygdala- en het nieuwste deel 

van je brein -mensenbrein, neo-cortex- pas in 2de instantie mee gaat doen).  Om ervoor te zorgen 

dat je je verstandige (rustige, rationele) kant meer aan kan spreken, helpt het om je eerste impuls 

even te onderdrukken en voordat je gaat reageren eerst rustig in en uit te ademen en te 

bedenken: wat is hier nu eigenlijk precies aan de hand? 

 

 



 

 

 

 

Stap 2: kijk naar de logica achter het gedrag  

Wanneer je kind iets heel graag wil: een snoepje, met een vriendje spelen, of dat 

computerspelletje blijven spelen, lijkt dat voor je kind op dat moment het allerbelangrijkste en 

niets mag daarvoor wijken. En voor je kind vóelt dat ook écht zo, Jij denkt misschien stel je niet zo 

aan, of je hebt haast en wil snel naar huis o.i.d., maar voor je kind is zijn/haar gedrag wél logisch.  

 

Probeer dan even in de schoenen van je kind te staan; die wil dit écht heel graag en heeft het 

gevoel dat jij dat niet ziet en niet begrijpt, dus probeert je met tranen of geschreeuw te laten zien 

hoe belangrijk dit is. Wanneer jij je kind laat merken dat je ziet dat het belangrijk voor hem of 

haar is, dan hoeft je kind dit niet meer duidelijk te maken, want hij (of zij) merkt dat je dat al ziet.  

 

Hoe doe je dat? 

Door te benoemen wat je (denkt dat je) kind ervaart. Bijvoorbeeld: 

Dat snoep ziet er wel heel lekker uit hé? Daar zou ik ook wel eentje van lusten! 

Of Je zou nog wel uren door kunnen spelen hé? Het is ook zo'n leuk spelletje! 

Van belang is wel dat je het ook echt meent. Als je niet van snoepjes houdt, hoef je dus niet te 

zeggen; ik zou er ook wel eentje lusten. Dan voelt je kind in de meeste gevallen dat het niet klopt 

of niet oprecht is en dat kan zelfs averechts werken.  

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 

Wanneer de heftige emotionele reactie van je kind totaal niet in verhouding staat met de 

situatie, dan kan het overigens ook zijn dat er éigenlijk iets anders achter zit. Je kind is moe, 

heeft honger, heeft net iets naars meegemaakt en dat nog niet verwerkt enz. Ook dan is het 

gedrag logisch, want je kind is gewoon een beetje ‘op’. Alleen kan hij dat nog niet begrijpen, 

laat staan onder woorden brengen, dus zet hij het op een krijsen.  

 

Het meest klassieke voorbeeld van zo’n situatie is: je kind aan het eind van de dag ophalen 

van de opvang. Je kind is moe en hongerig en misschien een tikkeltje overprikkeld door de 

drukke dag op de opvang. En voor jou geldt in grote lijnen hetzelfde, dus jouw lontje is ook 

wat korter. Als het ophalen zonder driftbui verloopt is dat eigenlijk een klein wonder     .  

 

Op zo’n moment is de aanleiding voor de driftbui (het moeten stoppen met spelen o.i.d.) niet 

de échte reden achter de boosheid en heeft deze stap dus waarschijnlijk ook niet echt het 

gewenste effect. In zo’n situatie helpt eigenlijk alleen: rust, eten en evt. slaap. Als je dat op dat 

moment niet kan organiseren, dan zul je de situatie zo goed en zo kwaad als het gaat moeten 

‘doorstaan’. Acceptatie van het feit dat je het nu niet kan oplossen en je kind maar even boos 

is (zonder dat je daar dus zelf boos over hoeft te zijn, want je begrijpt waar het vandaan 

komt) helpt je in deze situatie het meest; adem in / adem uit en ook dit moment gaat weer 

voorbij.      



 
 
 

Stap 3: wat komt er in de plaats? 

Nadat je oog en oor hebt getoond voor de behoefte en gevoelens van je kind, maak je je kind 

duidelijk wat er nu gaat gebeuren. Namelijk, dat hij het snoepje niet krijgt of het spelletje niet af 

kan maken. Dit letterlijk zo zeggen is vaak moeilijk te accepteren voor je kind. Handiger is het dus 

om gelijk aan te geven wat er komt in plaats van de wens van het kind. Let er daarbij op dat je 

het woord 'maar' zoveel mogelijk vermijdt.  

Het woord 'maar' verzwakt namelijk hetgene wat je daarvoor gezegd hebt.  

Bedenk maar hoe het voelt als jij een ontzettend leuk voorstel doet en de ander zegt: dat is een 

heel leuk idee, maar..... Door het woord 'maar' ben je er gelijk een stuk minder van overtuigd, dat 

die ander je idee echt zo leuk vindt.  

 
Wat zeg je dan? 

In het voorbeeld van het snoepje, zeg je: Dat is inderdaad een heel lekker snoepje én* we gaan al 

heel snel lekker boterhammen eten (o.i.d.). In het voorbeeld van het computer-spelletje zeg je: 

Je zou nog graag even doorspelen én* we gaan nu naar school (o.i.d.).  

*op de plaats waar hier 'én' staat, zijn we meestal geneigd om 'maar' te zeggen. Let er maar eens 

op bij jezelf, hoe vaak je dit op een dag doet!  

 

 

Stap 3: liefdevol begrenzen: wat 'wint' je kind erbij? 

In de meeste gevallen is datgene wat er in de plaats komt, niet echt aantrekkelijk voor je kind. 

Groenten als alternatief voor een snoepje, en naar school in plaats van een computerspelletje; de 

meeste kinderen worden er niet blij van. Dus waarom zou je kind er wat bij winnen als het gelijk 

luistert? Creëer voor je kind dus een stukje 'winst'. Niet door hem zijn zin te geven, maar door aan 

te geven hoe het hem helpt om te luisteren of doen wat je vraagt. 

 
Wat is dan de winst? 

In de situatie met het snoepje, kan je bijvoorbeeld aangeven dat als je kind nu rustig meegaat de 

supermarkt uit, hij zijn lievelingsbeleg op zijn broodje krijgt.  

In de situatie met het computerspelletje kan je bijvoorbeeld uitleggen dat, als je kind nu gelijk 

meewerkt, hij sneller in bed ligt en je dus langer kan voorlezen 

Welke winst je kiest is altijd sterk afhankelijk van de situatie en de zaken die voor je kind 

aantrekkelijk zijn. Als je kind voorlezen niet interessant vindt, of hij eet überhaupt niet graag 

brood, dan zul je iets anders moeten bedenken. Zorg dat de 'winst' iets is wat je kind meteen of 

snel kan ervaren. Iets wat over een paar uur of morgen gaat gebeuren, kan een jong kind nog niet 

koppelen aan dit moment. 

 

Omdat temperamentvolle kinderen graag zelf zeggenschap hebben, kan het ook helpen om je 

kind een keuze te geven. Je kan dan 2 opties geven die voor jou beiden acceptabel zijn, waardoor 

je kind het gevoel heeft dat het (mee) mag bepalen maar er uiteindelijk niet iets gebeurd wat 

voor jou niet wenselijk is.  

 

Door op deze manier om te gaan met een boze bui, blijf jij rustig én stel je grenzen, terwijl je de 

wensen en behoeften van je kind serieus neemt.  Dat is voor mij: liefdevol begrenzen van 

boosheid.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Een praktijkvoorbeeld 

Dit is een situatie die ik regelmatig zelf meemaakte. Mijn zoon (toen 6 jaar) komt uit school en wil 

graag met een vriendje afspreken. Hij heeft zwemles dus dit kan niet. Toen ik deze stappen nog 

niet toepaste, eindigde deze situatie in een 'drama' waarbij ik een krijsend jongetje aan zijn arm 

over het schoolplein hijsde. Nu pas ik het stappenplan toe, en gaat dat ongeveer zo: 

Hij vraagt of hij met Koen af kan spreken. Ik zeg dat dat niet gaat, want we gaan straks naar 

zwemles. Zijn gezicht betrekt en ik zie dat hij op t punt staat om te gaan huilen. Ik bedenk wat er 

werkelijk in hem omgaat en wat ik het beste kan doen om zelf rustig te blijven (stap 1). Ik ga door 

mijn knieën zodat ik hem aan kan kijken en zeg: Jammer he! Je hebt het altijd naar je zin bij Koen 

dus ik snap dat je dat graag zou willen. (stap 2) In plaats van hard huilen, knikt hij met een paar 

kleine snikjes. Ik zeg: we gaan snel naar huis en wat drinken. (stap 3) Dan kan je namelijk nog 

even met je knikkerbaan spelen.(stap 4) Ik pak zijn hand om duidelijk te maken dat we nu echt 

gaan en loop richting fiets ( laatste stap). Een beetje mokkend en snikkend loopt hij achter mij 

aan. Eenmaal bij de fiets is hij weer rustig en kunnen we zonder drama naar huis. 

 

Gaat het écht zo makkelijk? 

Natuurlijk is bovenstaand voorbeeld niet van het éne op het andere moment gelukt. Dit heeft mij 

heel veel tijd en geduld gekost en volhouden om zelf rustig te blijven en de stappen consequent 

uit te voeren.  

 

En ondanks dat zijn er bij ons thuis nog altijd boze buien en verlies ook ik af en toe nog mijn 

geduld. Zoals ik al begon: dat is ook helemaal niet erg. Ook moeders zijn gewoon mensen en 

soms zijn er situaties waar je kind boos van wordt en jij er gewoon niets aan kan doen.  

Boosheid heeft net als verdriet, angst of blijdschap een functie en hoort erbij. Net zoals kinderen 

leren lopen of fietsen met vallen en opstaan, leren kinderen ook omgaan met hun emoties door 

te vallen en weer op te staan. En deze lessen gaan (anders dan met lopen en fietsen) een heel 

leven door. 

  

Kinderen kunnen bovendien nu eenmaal niet altijd krijgen wat ze willen en dat is, zeker voor 

temperamentvolle kinderen, soms erg lastig om te accepteren. Het leven is niet altijd leuk en daar 

mag je dan dus van balen en boos over zijn (op een manier waarbij je anderen en jezelf geen 

letsel toebrengt). Je hoeft dat als ouder ook niet altijd op te lossen.  

De boze bui is net als onweer: het is even heftig, maar trekt uiteindelijk vanzelf voorbij en daarna 

kan de zon weer gaan schijnen. Wanneer jij dan terug blijft kijken op het onweer en hoe 

vervelend dat was, dan heb jij alleen niet door dat de zon weer is gaan schijnen en roep je 

misschien onnodig weer een onweersbui op.  

 

En hoe nu verder? 

De stappen uit dit stappenplan zijn in allerlei alledaagse situaties toe te passen. Hierbij geldt ook; 

oefening baart kunst. Het vraagt wat creativiteit om op zoek te gaan naar winst voor je kind die 

voor jou ook acceptabel is en goed bij jullie past. Het woord 'maar' vermijden blijkt ook vaak 

lastiger dan je denkt. Geef jezelf de tijd om je de stappen eigen te maken. De laatste pagina is een 

kort overzicht van de stappen, wat je op de koelkast of een andere plek kan plakken, als 

geheugensteuntje. 

 

 

 

 



Is er meer nodig? 

Ik hoop dat mijn stappenplan je helpt om soepeler en leuker moeder te zijn. Zijn er zaken niet 

duidelijk of vind je het lastig om dit stappenplan in praktijk te brengen? 

Of ervaar je heel andere problemen en frustraties in de omgang met je kind(eren)? 

Wil je meer weten over liefdevol opvoeden van een kind met boze buien of kennismaken met 

mij? 

 

Geef je dan op voor een gratis sessie. In een skype- of telefoongesprek van 20 minuten kijk ik met 

je mee en kan je nader kennis maken met mijn werkwijze. Samenwerken met mij levert je altijd 

een slimme tip, inzicht of idee op waardoor het moeder zijn écht leuker en liefdevoller wordt!  

Kijk op www.pentakelopvoedcoaching.nl/krachtig-consult 

voor meer info over de gratis sessie of stel je vraag via anke@pentakelopvoedcoaching.nl of 06-

13592133. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pentakelopvoedcoaching.nl/krachtig-consult

