
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Boos zijn is oké!? 

 

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 

 

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 associëren 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 

dit laat zien, gaat soms (vaker dan je lief is) over grenzen. En dat is waarschijnlijk de aanleiding dat 

je dit e-book hebt gedownload.  

 

Het gedrag wat je kind laat zien is misschien ongewenst, en daarom heb je de neiging om vooral 

daarop te reageren, grenzen te stellen, etc.. Echter zit in de boosheid die erachter zit, de 

werkelijke weg tot verbetering. Als je weet waar die boosheid vandaan komt en wat je kind nódig 

heeft daarbij, dan pas zal het gedrag werkelijk veranderen.     

 

 

 

 



 

 

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.   

 

Een temperamentvol kind herken je aan: 

- Je kind heeft een sterke eigen wil/mening  

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

- Veel Behoefte om zelf te beslissen, laat zich niet graag 

vertellen hoe of wat er moet gebeuren ( “ik ben de 

baas”) 

- Thrillseaker: lijkt geen gevaar te zien 

- Extravert qua emoties (ook verdriet/blijdschap)* 

- Emoties kunnen je kind ‘overrompelen’. Soms schrikken 

kinderen van hun eigen gedrag. 

 

*Bij veel temperamentvolle kinderen speelt hooggevoeligheid 

ook een rol.  

 

Autonomie 

Deze eigenschappen samengevat, zou je kunnen omschrijven als dat je kind een sterke behoefte 

heeft aan autonomie. Autonomie wordt nog wel eens verward met zelfstandigheid. Omdat 

autonomie en zelfstandigheid voor temperamentvolle kinderen zo belangrijk zijn, wil ik dat extra 

toelichten.  

 

Autonomie betekent het nastreven van zaken die voor de persoon in kwestie belangrijk of 

waardevol zijn. Hij of zij bewandelt op die manier een eigen levenspad. Autonome personen 

kijken kritisch naar zichzelf en anderen en bepalen daarbij welke zaken zij bijvoorbeeld als goed 

of kwaad, of zinvol of zinloos zien. Op die manier kan uiteindelijk een eigen levenspad bewandeld 

worden.1  

 

Autonomie is daarmee iets wezenlijk anders dan zelfstandigheid. Zelfstandigheid gaat over zelf 

dingen (kunnen) doen. Autonomie gaat een stukje verder dan dat; je kind wil zelf kunnen 

beoordelen en besluiten wat volgens hem of haar goed en zinvol is. En vanuit zijn/haar eigen 

ideeën kunnen handelen.  

Anders dan voor zelfstandigheid hebben kinderen, om hun autonomie te ontdekken en 

uitoefenen, juist anderen en met name jou als ouder, nodig. Of iets goed of fout is, zinvol of 

onzinnig, ervaren kinderen namelijk in en dóór het contact en de reactie van anderen. Het 

ontwikkelen van autonomie is daarmee ingewikkelder dan het ontwikkelen van zelfstandigheid.  

 

Hoe autonoom en hoe zelfstandig je kind kan zijn, hangt af van de leeftijd, maar de mate van 

autonomie hangt ook sterk af van hoe jij als ouder met deze zoektocht van je kind omgaat.  Voor 

jou als ouder van een temperamentvol kind geldt dit extra sterk, omdat temperamentvolle 

kinderen in hun zoektocht naar hun autonomie telkens de grenzen opzoeken. In de praktijk van  

 
1 https://www.ensie.nl/redactie-ensie/autonomie 



 

 

alle dag, ziet die zoektocht naar autonomie er daarom vaak ook uit als boos gedrag. Bedenk dan 

dus ook weer, dat er wellicht méér achter het boze gedrag zit en je kind dus niet ‘zomaar’ boos is.  

 

 

 

Waarom doet je kind zo boos en wat kan jij doen? 

 
Waarom doet je kind zo? 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: gedrag is altijd logisch. Dus het gedrag van jouw kind 

heeft ook (zijn eigen unieke) logica. Daarmee bedoel ik dat kinderen (en volwassenen) nooit 

‘zomaar’ iets doen. Er zit namelijk altijd een wens, behoefte, of idee achter het gedrag. Soms 

is die heel duidelijk. Als je een glas drinken pakt, dan kan je omgeving wel vermoeden dat je 

waarschijnlijk dorst hebt. Maar andere, vaak meer emotionele behoeftes, zijn niet zo voor de 

hand liggend. En ook zijn we ons er in veel mindere mate van bewust, dat emoties ons 

gedrag sturen. Dit geldt zeker voor kinderen.  

 

Naast het uiten van emoties en de daarachter liggende behoeftes van je kind, kan het ook 

zijn dat het heftige of boze gedrag van je kind een andere aanleiding heeft 

Je kind is namelijk als een soort ‘sponsje’ voor zijn directe omgeving en vooral voor de 

gevoelens van jou als ouder. Het kan dus zomaar zijn dat het gedrag van je kind niet zozeer 

een uiting is van zijn of haar eigen emoties, maar dat het sponsje van je kind verzadigt is 

geraakt met het opnemen van de emoties van jou (en of anderen), en dan loopt het water er 

weer uit. En dat uit je kind dan door middel van heftige emoties of gedrag.  

 

Zeker als een driftbui haast zonder aanleiding lijkt te ontstaan en jij niet kan 

verklaren waar deze heftigheid vandaan komt, is het goed je af te vragen; en 

hoe zit ik er eigenlijk bij? 

 
 
 

Bijvoorbeeld; je brengt je dreumes naar de opvang of oppas. Bij het afscheid begint je 

dreumes onbedaarlijk te huilen en klaaglijk “mama” te roepen.  

 

Jij weet dat je kind het afscheid lastig vindt omdat hij nog niet kan overzien dat het maar 

voor een paar uurtjes is en dat je uiteindelijk wel weer terugkomt. De behoefte van jouw 

kind is; zich veilig voelen. Bij jou voelt hij zich ultiem veilig en dat laat hij merken ook. Als 

het goed is voelt je kind zich in 2de instantie ook veilig bij de oppas of opvangmedewerker 

en zal het huilen snel nadat je weg bent stoppen en gaat je kindje lekker spelen. 

 

De dreumes in bovenstaande situatie is zich zelf helemaal niet bewust van de behoeftes 

die aan zijn gedrag ten grondslag liggen. Het is aan ons als ouders om die behoefte 

te ‘vertalen’ uit het gedrag.  



 

 

 

Waarom raakt het jou zo? 

Volwassenen zijn vaak goed in het beheersen en onderdrukken van emoties. Soms een beetje té 

goed en dan kan het dus zijn dat de emotie via je kind alsnog de ruimte krijgt. In de meeste 

gevallen zal je dit niet meteen op die manier zien of herkennen. Soms is het zo diep weggestopt 

dat je je niet eens meer van bewust bent dat je dit gevoel (ooit) had. En de manier waarop je kind 

dit gevoel uít, is in de meeste gevallen niet de manier waarop jij dit zou uiten, dus heb je ook van 

daaruit niet direct de herkenning.  

 

Als iets je raakt gaat het ook over jou 

 

En hoewel je de emotie en/of het gedrag misschien niet herkent, raakt het je wel tot in de diepste 

vezels van je hart als je kind zo doet. In de eerste plaats natuurlijk omdat je van je kind houdt en 

het niet fijn is om je kind dan zo te zien. Maar óók omdat je kind een ‘snaar’ raakt van een emotie 

(pijn, verdriet, boosheid of teleurstelling), waarvan je niet eens meer wist dat die er nog zat.  

 

Met name als anderen het gedrag van je kind niet 

herkennen (“hier is hij/zij echt een engel”) of als 

anderen het gedrag ook wel zien, maar er weinig 

moeite mee lijken te hebben, dan ligt hierin de 

uitnodiging om de blik meer naar jezelf en naar 

binnen te richten in je zoektocht naar de oplossing.  

 
 

Je kind is je spiegel 

De uitspraak; ‘je kind is je spiegel’ heb je vast wel 

eens gehoord. Die spiegel is dus niet letterlijk 

bedoelt. “Je kind doet boos, dus dan zal jij -

onbewust- waarschijnlijk ook wel boos ergens over 

zijn.” Soms klopt dat inderdaad zo, maar meestal niet. Zoals eerder uitgelegd, ziet het gedrag van 

je kind naar aanleiding van een bepaalde behoefte of emotie er niet altijd hetzelfde uit als dat het 

bij jou eruit zou zien. Bovendien kunnen aan éénzelfde emotie of gedraging, vele verschillende 

behoeftes ten grondslag liggen. Dit maakt dat de spiegel die jouw kind voor jou is, vele dimensies 

heeft en voor jou dus niet direct zichtbaar welke weerspiegeling voor jou van toepassing is.  

 

Tel daarbij op dat dat wat het weerspiegelt meestal een ervaring, emotie of eigenschap is die jij al 

lang had weggestopt en de verwarring over wat je kind je wil duidelijk maken is compleet.  

 
 

Je kind vertelt je met zijn gedrag wat jij nodig hebt 

 

In een notendop komt het erop neer dat je kind met zijn/haar gedrag jou duidelijk probeert te 

maken dat het nodig is dat jij de weerspiegeling waar het gedrag voor staat gaat (h)erkennen en 

begrijpen. Zodat je jezelf (en je kind) kan geven wat er op dat vlak nodig is.  

 

Op het moment dat voor jou helder is wat jij te doen hebt, dan hoeft je kind dit gedrag niet meer 

te laten zien. Dan verdwijnen die heftige boze buien echt! Ik snap dat dat te mooi lijkt om waar te 

zijn, maar ik heb dat keer op keer gezien.  



 

 

 

Hoe ouders met ‘boze’ kinderen begeleiden mijn missie werd 

 

Ruim 25 jaar geleden startte ik met het begeleid ik (groepen) kinderen. Eerst als vrijwilliger  bij 

scouting en het lag dus voor de hand dat ik ook in mijn studie een sociaalpedagogische richting 

zou kiezen. Mijn werkzame leven heeft zich grotendeels in de kinderopvangbranche afgespeeld. 

Het intrigeert mij hoe kinderen zich ontwikkelen en dat wat gegeven is (karakter, afkomst) zich 

vermengt met dat wat gevormd kan worden. Toen ik 13 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, voelde ik dat het 

anders kon. En vooral ook dat het anders moest. Voor mijzelf, omdat ik niet de moeder was die ik 

diep in mijn hart graag wilde zijn. Ik was er toen al van overtuigd dat ík de sleutel was tot het 

verbeteren van de situatie. Mijn zoon was nog te jong (dreumes) om hier iets aan te kunnen doen.  

Dus ik ben niet blijven 'aanmodderen' maar heb hulp gezocht en gevonden. Wat een verademing 

en verrijking was dat! 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 -liefdevollere en behulpzame- manier te gaan kijken naar de situatie, naar je kind en 

vooral naar jezelf. 
 

Ik ben een vrouw met een missie: ik wil moeders helpen om vanuit hun eigen kracht, 

eigen WIJSheid, zelfverzekerder en vooral met meer plezier 

liefde en harmonie moeder te zijn. 

 

 

Daarom dit e-book 

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, zoals 

onder andere een spiegelvertaling. Want het kan met een klein beetje hulp, écht leuker en 

harmonieuzer op een liefdevolle en vooral duurzame manier.  

 

 

Ik kan mij goed voorstellen dat je na het lezen van dit e-book denkt; ja heel mooi allemaal en ik 

vóel ook echt dat dit bij ons/mij aan de hand is, maar wát vertelt mijn kind dan met zijn/haar 

gedrag? En hoe weet ik welke weerspiegeling ik moet (aan)pakken?  

Ik geloof dat je daarin zelfstandig best wel een mooie stap kan zetten, alleen al door het inzicht 

dat je met behulp van dit e-book hebt gekregen, om op deze manier naar het gedrag kan kijken.  

 

 

 

 

 



 

 

Tegelijk weet ik ook uit eigen ervaring dat dit niet altijd voldoende is.  

• Het gedrag van je kind verwijst namelijk naar een ongezien, 

ongekend, onbemind stuk in jezelf.  

• Kinderen laten het zien in gedrag terwijl het gaat over behoeftes 

en emoties; dat heeft dus in veel gevallen een vertaling nodig naar de 

betekenis die er voor jou achter zit.  

• Bovendien heeft iedereen zijn eigen verhaal, behoeftes, emoties, 

pijnen en teleurstellingen te verwerken gehad. Iedere vertaling hiervan is 

dus uniek. Er is geen quickfix die voor iedereen werkt.  

 

In een e-book als dit kan ik uiteraard niet meekijken naar jouw 

situatie en luisteren naar jouw verhaal. Dat is wel wat ik het 

allerliefste doe.  

 

Als je wil weten hoe de spiegel van jouw kind, en jouw weerspiegeling daarin precies in elkaar 

zitten, dan zou ik heel graag eens met je verder praten om hier dieper op in te gaan in een 

“Opvoedboost-gesprek”. In deze (video)belafspraak kijk ik met je mee en help je op weg om de 

weerspiegeling te gaan zien en (h)erkennen.  

 

Ga naar www.pentakelopvoedcoaching.nl/spiegel-gesprek om een afspraak in te plannen of 

stuur mij een mailtje of appje.  

 

Spreken we elkaar snel?  

 

❣groet, Anke 

 

 

http://www.pentakelopvoedcoaching.nl/spiegel-gesprek

