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2 

 

Leuk dat je ons e-book hebt gedownload! 
 
In dit e-book vertellen we je graag meer over opvoeden. Want het opvoeden 
van je kind(eren) is een van de mooiste en belangrijkste dingen die je ooit 
zult doen. Als ouder ben jij, al dan niet samen met je partner, de eerste en 
belangrijkste opvoeder van je kind. Andere belangrijke opvoeders zijn bijvoor-
beeld opa en oma, de juf of meester op school, de pedagogisch medewerker 
van het kinderdagverblijf of de trainer op het voetbalveld.  

 



 

 

LEK- KER 

Opvoeden is prachtig, maar soms ook best lastig. Want als ouder ben je altijd 
op zoek naar de juiste balans tussen een aantal uitersten. Je wilt je kind laten 
zien dat je van hem houdt, maar je wilt hem niet verwennen. Je wilt dat je 
kind zelf de wereld kan ontdekken, maar je wilt hem ook beschermen tegen 
allerlei gevaren. Daar kun je dus wel wat handvatten bij gebruiken.  

 
In dit e-book geven we je allerlei tips om het opvoeden van kinderen van 0 
tot 4 jaar iets makkelijker te maken. Mocht je een specifieke vraag hebben, 
dan kun je altijd contact opnemen met onze opvoeddeskundige.  

 

Veel leesplezier! 

 
Hartelijke groet, 
KinderRijk 

https://www.kinderrijk.nl/over-kinderrijk/waarom-kinderrijk/hulp-bij-opvoeden/
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BABY 
Als kersverse ouder is het belangrijk dat je actief bouwt aan de band met je 

baby. Het helpt hierbij als je veel contact maakt met je baby, bijvoorbeeld door 

aan te raken en te praten. Want contact is fijn voor je baby én voor jezelf.  
 

1— PRAAT MET JE BABY 

Praten tegen je baby werkt geruststellend. Wen je daarom aan zoveel mogelijk dingen die je 

doet te benoemen.  Zo went je baby aan je stem en je aanwezigheid. Je baby begrijpt nog niet 

alles wat je zegt, maar je zorgt zo wel voor rust en een gevoel van geborgenheid. En het is ei-

genlijk heel simpel. Neem bijvoorbeeld het luier verschonen. In plaats van dit klusje zo snel 

mogelijk proberen te klaren, kun je het ook samen met je baby doen. Benoem wat je doet, bij-

voorbeeld: “Mama, gaat je luier verschonen en daarom moet nu je broek eerst even uit.” Maak 

contact met je baby en je zult zien dat je baby rustig meewerkt. 

 

2— VANG DE SIGNALEN OP 

Je baby kan nog niet praten, maar hij heeft ook geen woorden nodig om je iets duidelijk te 

maken. Baby’s maken namelijk gebruik van hun hele lijf om met je te communiceren.   

OGEN: Kijkt je baby je met een volle blik aan? Dan wil hij of zij contact met je maken. Kijkt je 

baby aandachtig naar iets in de omgeving? Dan wil hij of zij dat je meekijkt. Slaat je baby zijn 

ogen neer? Dat betekent vaak dat je baby moe begint te worden.  

HANDJES: Heeft je baby gebalde vuistjes? Dit betekent vaak dat je baby zich inspant. Zijn de 

handjes geopend? Dit betekent vaak dat je baby ontspannen is. Dit kan zelfs zo zijn wanneer 

je baby huilt.  



 

 

 

3— ZORG VOOR VOLDOENDE SLAAP 

Om zich goed te kunnen ontwikkelen en goed te groeien hebben baby’s veel slaap nodig. En 

als ouder zeg je vast ook geen nee tegen een goede nachtrust.  De gouden tip is: zorg voor rust 

en regelmaat. 

 

SLAAPRITUEEL 

Zorg voor een vast slaapritueel met je baby. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, ook al is je ba-

by nog heel klein. Het ritueel voor het slapen gaan kan zijn het voorlezen uit een boekje, of 

bijvoorbeeld het afscheid nemen van alle knuffels.  

 

DEZELFDE SLAAPTIJDEN 

Probeer je baby zowel overdag als ‘s nachts altijd rond dezelfde tijden naar bed te brengen. 

Hoeveel uur slaap je baby nodig heeft, ondervind je vanzelf. Maar het helpt jou en je baby als 

je zorgt voor vaste slaaptijden.  

 

ZELF IN SLAAP VALLEN 

Wen je zo vroeg mogelijk aan je baby wakker in bed 

te leggen. Zo leert je baby zelf in slaap te vallen. 

Wacht dus bijvoorbeeld niet tot je baby in slaap is 

gevallen tijdens de laatste voeding.  

 

DAG EN NACHT 

Baby’s slapen overdag en ‘s nachts. Om je baby al 

vroeg te laten wennen aan een dag– en nachtritme is 

het slim om overdag de babykamer lichter te maken 

dan ‘s nachts.  
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PEUTER 
Peuters willen alles zelf doen. Leuk, maar ook erg uitdagend. Als ouder wil je 

de zelfstandigheid van je peuter natuurlijk stimuleren. Met veel geduld én on-

derstaande tips kom je een heel eind. 
 

4— ERKEN EN BENOEM GEVOELENS 

Peuters kunnen zich nog niet zo goed uitdrukken als volwassenen. Je leest hun emoties daar-

om ook vaak goed af aan hun gezicht. Als ouder kun je je peuter helpen door gevoelens te be-

noemen en eventueel ongewenst gedrag af te keuren. Zo steun je je peuter e n stel je duidelijke 

grenzen.  

 

 

5— STUREN 

Zelfstandigheid is leuk, maar als ouder wil je toch 

dat je peuter naar je luistert. Daarom is het ver-

standig duidelijke regels vast te stellen. Doe dit 

met een positieve insteek en probeer je peuter niet 

teveel regels tegelijkertijd te geven.  Probeer je 

peuter altijd positief te sturen. Ontwijk daarom bij-

voorbeeld negatieve zinnen als: “Niet knoeien!”.  

“ZULLEN WE PROBEREN ZO NETJES MOGELIJK TE ETEN?” 

“JE MAG BEST BOOS ZIJN, MAAR JE MAG NIET SLAAN!” 



 

 

 
6— STIMULEREN 

Peuters vinden het leuk om zelf dingen te doen, en dat is maar goed ook, want hier leren ze 

van! Probeer je peuter hier zoveel mogelijk in te ondersteunen, ook al vraagt dit soms veel ge-

duld.  Door je peuter zelf dingen te laten doen of te bepalen leert je peuter sneller. Zo kun je je 

peuter vragen wat hij of zij op brood wil; pindakaas of kaas?  

 

Geef je kinderen een keuze, maar houdt de keuzes beperkt. Zo leert je peuter dat zijn of haar 

mening er toe doet. Dit is goed voor het zelfvertrouwen. Ook het positief bevestigen van je peu-

ter is goed voor het zelfvertrouwen.  

 
“WAT GOED DAT JE ZO NETJES ALLES OPRUIMT!” 
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ALGEMEEN 
De tips die we je eerder in dit boekje hebben gegeven, waren specifiek voor je 

baby of peuter. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die je bij elk kind in gedach-

ten kunt houden, ongeacht zijn of haar leeftijd. Daarom geven we je graag 

nog wat algemene tips! 
 

7 - GEEF HET GOEDE VOORBEELD 

Ook wanneer je denkt dat je kind niet oplet, ziet of hoort hij of zij veel meer dan je denkt. 

Houd daarom altijd in gedachten dat je het goede voorbeeld moet geven. Wil je dat je kin-

deren alsjeblieft en dankjewel zeggen? Wen je dan aan dit ook standaard te doen als je kin-

deren in de buurt zijn. 

 

8 - GA NOOIT DE STRIJD AAN! 

Hoe aantrekkelijk het ook is, probeer nooit 

de strijd aan te gaan met je kinderen. Want 

er zijn alleen maar verliezers. Hoe je wel om 

kunt gaan met een discussie rende peuter? 

Herhaal stoï cijns meerdere keren hetzelfde 

antwoord. Worden je kinderen boos? Soms 

is zwijgen dan de best optie.  

 

 



 

 

 

9 - GEEF JE KINDEREN DE AANDACHT DIE ZE VERDIENEN 

Het klinkt voor de hand liggend, maar je kinderen hebben je aandacht nodig. Wen je daarom 

aan dat als je thuis bent je niet continu op je telefoon zit terwijl je kinderen zitten te spelen. 

Maak contact met je kinderen, vraag ze om je te helpen. Zo onderneem je samen wat en groeit 

het zelfvertrouwen van je kind.  

 

10 - HOUD JE HOOFD KOEL 

Het opvoeden van een kind vergt enorm veel van jezelf. Vergeet niet ook goed voor jezelf te zor-

gen en stel niet te hoge eisen aan jezelf. Ook jij moet een hoop leren. Is je kind lastig en zie je het 

even helemaal niet meer zitten? Stel dan desnoods een time-out voor jezelf in. Laat je kind maar 

even en zorg dat je tot rust komt zodat je daarna weer weloverwogen beslissingen kunt nemen. 
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MEER WETEN OVER VOEDING, ONTWIKKELING EN 

OPVOEDING VAN KINDEREN BIJ KINDERRIJK? 

 

BEL MET DE AFDELING KLANTRELATIES OP  

020—426 08 66 OF MAIL ONS VIA  

INFO@KINDERRIJK.NL  


