
 
Kind 1  tot 2 jaar  

Deel  1 van 3  

Opvoedkundige Nieuwsbrief Pekénios 

Zodra u de kamer binnenloopt, roept 

hij schuldig: “Magge niet!” Hij weet dus 

best dat hij niet aan de televisie mag 

komen… Maar hij doet het toch. 

Waarom?.  

 

Oost-Indisch doof 
 

Als uw oppaskind de televisie aanzet, 

verschijnt er opeens muziek of een 

pratend persoon. Wat een verrassing 

en wat een beloning! Geen wonder dat 

aan-/uitknoppen en lichtschakelaars in 

deze leeftijdsfase zo populair zijn. 

 

Eénjarigen lijken Oost-Indisch doof te 

zijn voor regels. Ze luisteren even naar 

wat u zegt, roepen zelfs ‘magge niet’, 

maar gaan vervolgens weer gewoon 

door met het ‘verboden gedrag’. Met 

een schuldbewuste blik, dat wel. 

Behoorlijk vermoeiend! De meeste 

(oppas)ouders verliezen na een paar 

waarschuwingen dan ook hun geduld en 

schieten uit hun slof. 

 

U bent zijn geweten 
 

Toch heeft de dreumes geen kwade 

bedoelingen. Jouw boze blikken en 

manende woorden dagen hem 

gewoonweg uit het opnieuw te 

proberen. Alleen maar om erachter te 

komen wat die televisie zo speciaal 

maakt. 

 

Kinderen onder de twee jaar kunnen 

een gebod nog niet onthouden, laat 

staan opvolgen. U bent zijn geweten. 

Loopt u de kamer uit, dan verdwijnt 

daarmee dus ook het verbod. En grijpt 

uw oppaskind de kans om de televisie 

wéér aan te zetten. 

 

 

 

De stoute dreumes 
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Hoe leert u uw 
oppaskind 
gehoorzamen? 
 

• Uw oppaskind bestraffend 

toespreken, heeft niet zoveel zin. 

Train liever het geweten en 

geheugen van de dreumes door 

contact met hem te houden als u de 

kamer uit loopt. Kom steeds weer 

even terug en zeg dat hij niet aan 

de televisie mag komen. Beloon uw 

oppaskind als hij goed geluisterd 

heeft. 

 

• Maak duidelijk wanneer het tv-

kijktijd is. Bijvoorbeeld: na het 

opruimen van de boodschappen. 

 

• Realiseer u dat kinderen pas vanaf 

een jaar of vier een paar 

belangrijke regels kunnen 

onthouden. Het duurt dus lang 

voordat het geweten en geheugen 

van kinderen voldoende ontwikkeld 

zijn om ge- en verboden te 

onthouden en na te leven. 

 

 

Het volgende 
speelgoed is nu 
populair: 

blokken, pannen, 

eierdopjes, kopjes, 

afwasborstel, 

emmertje, schepje, 

handveger & blik, 

lege doosjes, 

tijdschriften, 

zand/water, 

keukenrollen, 

stofdoeken en 

pollepels 

 

 

EXTRA TIP: 

Lees regelmatig een 

boekje voor.  

 

Voorlezen Dit 

stimuleert namelijk de 

taalontwikkeling en 

geeft plezier en rust! 


