
Praktijkopdracht

Special: Straffen en belonen? Tips & valkuilen

Beschrijving

Deze Special zorgt ervoor dat je op de hoogte 
bent waarom straffen en belonen niet zo 
effectief is als wordt aangenomen.

Zodra kinderen geboren worden start er een 
ontdekkingsreis. Als je kind zelf kan bewegen, 
dan gaat die ontdekkingsreis richtingen op die 
jij niet wilt. Je dreumes die bijvoorbeeld 
geïnteresseerd is in die mooie vaas of een 
zesjarige die vind dat hij wel alleen naar oma 
kan fietsen.

Met deze ontdekkingsdrang zijn er dus allerlei 
dingen waarvan je liever niet wil dat je kind 
doet. Of er zijn dingen die je graag wél wilt dat 
je kind doet, zoals zindelijk worden of  groenten 
eten. Als volwassene wil je gewenst gedrag 
stimuleren en ongewenst gedrag afleren. Nog 
heel vaak willen volwassenen het gedrag van 
kinderen (bij)sturen door middel van straffen of 
belonen.

Specificaties

Licentieduur: 30 dagen na activatie
Geschatte studiebelasting: 0.5-1 uur
Toets: Nee, wel bewijs van deelname
Niveau: 2-sterren
Geschikt voor: Zowel ouders als professionals.

Leerdoelen

In deze Special van KinderWijs TV lees je over: 

1. Wat de oorsprong is van straffen en belonen 
die veel toegepast wordt in opvoeding.

2. Waarom straffen en belonen in opvoeding 
niet zo effectief is als algemeen wordt 
aangenomen.

3. Welke negatieve gevolgen straffen en 
belonen heeft.

4. Wat je als alternatief kan doen om gedrag van 
kinderen (bij) te sturen.

5. Tips om verder te lezen.

Specials zorgen voor nieuwe kennis en handige 
tips die je direct in de praktijk kunt toepassen 
en/of haalt oude kennis weer naar boven. Heb je 
de theorie doorlopen en de vragen allemaal juist? 
Dan ontvang je een Bewijs van deelname aan het 
eind van deze Special.

Contact

Email: info@kinderwijstv.nl
Website: www.kinderwijstv.nl
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