
 

 

Interview Cursus Positief opvoeden 

Ook in 2011 is er een cursus “Positief opvoeden” door Pauline van Soldt aangeboden bij Plukkebol. Vanuit de 

Oudercommissie hebben een aantal ouders deze cursus gevolgd. Wilma Reerink en Bart den Dulk delen hun ervaringen. 

 

Positief opvoeden.  

De cursusnaam werpt voor sommigen een drempel op („dat is iets voor de buurman,  

hij is altijd zo negatief naar de kinderen‟). Waarom gaf jij je wel op? 
Wilma: Omdat je er altijd iets van opsteekt. En omdat ik op zoek was naar een manier om negatieve situaties die  

vaak terug komen te doorbreken. 

Bart: Mijn vriendin is vorig jaar geweest. Ondanks dat we over het algemeen wel dezelfde lijn aanhouden (met uiteraard 

ieder zijn/haar „couleur locale‟ ;-)) was er toch een klein maar merkbaar verschil in achtergrondkennis van de opvoed- 

principes uit positief opvoeden. 

 

Kun je een concreet voorbeeld noemen van wat je hebt geleerd?  
Wilma: Een van de basale dingen: 5 tellen wachten na het geven van een instructie. Kinderen hebben tijd nodig om  

een opdracht te verwerken en om te zetten in daden, daar had ik nooit zo bij stil gestaan.   

Bart: Ik heb niet een specifiek voorbeeld omdat de meeste principes voor mij al enigszins bekend waren (omdat mijn 

 vriendin de cursus eerder had gevolgd). Voor mij was vooral de uitwisseling van ervaringen met anderen erg zinvol en 

daarmee het besef dat je echt niet de enige bent met bepaalde uitdagingen in het opvoeden. 

 

Hoe ging vervolgens het toepassen in de praktijk en ook de afstemming met je partner? 
Wilma: Met vallen en opstaan! Om logische consequenties te verbinden aan ongewenst gedrag moet je best creatief  

zijn. Maar: hoe vaker je dat doet hoe makkelijker het gaat. Waar ik iets minder mee kon waren de werkbladen en schema‟s  

om meer inzicht te krijgen in patronen rondom ongewenst gedrag. Ik vond het lastig om ze consequent in te vullen. De 

afstemming met mijn partner ging goed: hij stond open voor de theorie en het toepassen ervan. Als je samen de cursus  

volgt kan je elkaar waarschijnlijk scherp houden. Nu was ik vooral degene die zag hoe we (of hij) dingen anders konden 

doen.   

Bart: Doordat wij beiden de cursus hebben gevolgd, kwamen we meer op 1 lijn qua achtergrondkennis. En ja, soms  

helpt het ook om van een onafhankelijke derde te horen wat er anders en beter kan, in een omgeving waar je los bent van  

de thuissituatie.  

 

En, heb je er (nog steeds) profijt van?   
Wilma: Sommige dingen pas ik nog steeds toe, contact maken op ooghoogte van het kind bijvoorbeeld. Of het vooral  

aandacht geven aan positief gedrag.  

Ook maak ik veel vaker rustig duidelijk wat ik verwacht. De cursus heeft me een (soms confronterende) spiegel voor 

gehouden: ik ben me er veel bewuster van geworden hoe mijn eigen gedrag dat van mijn kinderen kan beïnvloeden. Ik  

schat dat ik zo‟n vier keer per dag de nieuwe inzichten toepas. Op momenten waarop iedereen moe is (einde van de 

schoolweek) gaat het soms “mis”: positief blijven is dan een hele opgave.  

Bart: Soms val je wel terug in een oud patroon, maar je herkent het nu sneller. 

 

Waar had je het meeste aan?  
Wilma: Aan het totaal. Al met al heel nuttig! 

Bart: De uitwisseling met anderen gekoppeld aan de uitleg door de cursusleidster. 

 


