
Sterke wil 
 

Je kind wil graag zo veel mogelijk zelf

bepalen. Het maakt niet zoveel uit waarom,

of waarop je ‘nee’ zegt, het feit dat jij

bepaalt is voor jouw kind al lastig. 
 

TIP: Neem je kind serieus in zijn/haar willen.

Verplaats je in de schoenen van je kind en

bedenk hoe het voor jou zou voelen. Toon

van daaruit begrip/ erkenning voor het

gevoel van je kind. En probeer waar

mogelijk die ‘wil’ de ruimte te geven. Door

keuzes te geven, of te proberen wat vaker

‘ja’ te zeggen. Wanneer je grenzen aangeeft,

geef dan aan wat je wél wil. Vermijdt het

woordje ‘niet’. 

Thrillseaker
 

Gevaar, wat is dat?: avonturen beleven,
daar wordt je kind helemaal blij van. Ziet je

kind iets leuks aan de overkant van de
weg? Voordat je er erg in hebt is je kind

ernaartoe gerend. Met oudere kinderen kan
je fikse discussies hebben over wat wel of

niet veilig is. 
 

TIP: geef duidelijke kaders en daarbinnen
zoveel mogelijk vrijheid om op avontuur te

gaan. Het kader kan bijvoorbeeld zijn:
Wanneer alles en iedereen heel blijft, dan

mag het. 
. 
 

Eigengereid 
 Temperamentvolle kinderen willen graag zoveelmogelijk zelf doen (dit ligt in het verlengde vanhet zelf bepalen). Hoe jonger je kind, hoe vakerdit tot frustratie leidt. Want je kan als peuter welheel veel zelf wíllen, maar je hebt simpelweg deskills nog niet om het ook te doen. Ook ouderekinderen zullen regelmatig zelf dingen willenondernemen/doen, waar jij je kind nog te jongvoor vind.

 TIP: probeer het geduld op te brengen wat je kind(nog) niet heeft en stel je verwachtingen bij. Jongekinderen willen graag zelf dingen doen en ookgraag helpen. Gun je kind dit ook (passend bij deleeftijd uiteraard) en verwacht dan niet teveel vanhet resultaat. Zelf je schone kleding terug in dekast leggen? Prima! De kast wordt er misschieneen beetje rommelig van en de was minder netjesgevouwen, maar hoe erg is dat? 
 

Rijke emoties Je kind beleeft al zijn/haar emoties zonder
filter. Dit geldt in zijn algemeenheid voor(heel) jonge kinderen, maar voor

temperamentvolle kinderen vaak nog iets
sterker en iets langer. Dat maakt dat de

boosheid er in alle hevigheid uitkomt, maar
ook verdriet heel intens kan zijn.Daartegenover kan je kind ook intens blij

zijn om relatief eenvoudige dingen. In feite
is deze puurheid dus ook iets moois. TIP: laat je niet meeslepen in de emoties

van je kind. Heftige emoties kunnen er in
gedrag ook heel heftig uitzien. Bedenk dan:emoties komen en gaan (bijtemperamentvolle kinderen soms sneller
dan jij kan bijhouden😉), ook dit gaat weerover. 

 
 

Krachtige spiegel

Of je wil of niet, jouw emotionele (wel)zijn is

verbonden met dat van je kind. Omdat het

gedrag van temperamentvolle kinderen zo ‘out

there’ is, raakt het je. Emoties of ervaringen die

je misschien een beetje wegstopt of liever niet

wil zien van jezelf, vergroot je kind als het ware
uit. 

TIP: Wanneer je telkens zo sterk geraakt wordt

door het gedrag van je kind, is dit een

uitnodiging om te kijken naar je eigen

emotionele (wel)zijn. Voor jezelf én je kind. In

dit filmpje leg ik uit hoe dat werkt:

https://www.youtube.com/watch?

v=iOmuC5mOmxY&t=2s
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