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Opgroeien en 
opvoeden leuker 
en gemakkelijk 

maken 

Opgroeikaarten 

Alle opgroeikaarten, zoals beloningskaarten, dagritmekaarten, 
aftelkalenders, emotiekaarten en zakgeldlijsten kun je gratis printen en 
gebruiken om kinderen ander gedrag aan te leren. 

Lees op de website ook hoe je een beloningssysteem het beste kunt 
toepassen. En je vindt er tips voor  goede beloningen. 

Via mijn opvoeddagboek laat ik zien dat een perfecte opvoeding niet 
bestaat. Mijn doel is om opvoeders en professionals handvatten en 
inzichten te bieden tijdens hun zoektocht naar "perfecte opvoeding". 

 

www.gratisbeloningskaart.nl 
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Beloningskaarten 
Omdat belonen beter werkt… 

De onderstaande vragen zijn 
interessant om jezelf te stellen 
voordat je een beloningskaart gaat 
gebruiken: 

Wat wil je je kind precies leren en 
waarom? 

Is er een reden en zo ja, wat is de 
reden dat je kind ander gedrag 
vertoont? 

Wat is het voordeel voor je kind om 
zijn gedrag aan te passen? 

 

Veel meer beloningskaarten kun 
je op de website vinden…  

En allerlei informatie over het 
werken met een 
beloningssysteem, goede 
beloningen en waarom belonen 
beter werkt dan straffen. 

Een kruisje of sticker 
op deze beloningskaart 
stimuleert je kind 
misschien om brood 
met korsten te eten.  

Je kind kan echt een 
dikke duim verdienen 
en zelf afscheuren. 

www.gratisbeloningskaart.nl 
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Andere opgroeikaarten 
Aftelkalenders, dagritmekaarten, 
emotiekaarten, zakgeldlijsten enz… 

Dagritmekaarten kun je gebruiken 
om kinderen zelfstandigheid bij te 
brengen, zowel thuis als op school en 
op het kinderdagverblijf. Kinderen 
kunnen zelf op de kaart zien wat ze 
moeten doen en in welke volgorde. 
Een dagritmekaart is een soort hulp 
bij de opvoeding, lees op de website 
meer over het nut van 
dagritmekaarten. 

Aftelkalenders helpen je kind te 
weten hoelang het nog duurt tot een 
spannende gebeurtenis zoals een 
verhuizing, Sinterklaas, of hun 
verjaardag. 

Emotiekaarten leren je kind emoties 
te herkennen en te benoemen. 

Op de website staan verder vele 
andere kaarten met pictogrammen 
en schema’s die handig zijn voor 
ouders en professionals. Ze 
visualiseren regels zoals niet 
rennen binnen of opruimen na het 
spelen. Sommige schema’s helpen 
om inzicht te krijgen in het 
slaapritme of de zindelijkheid van 
kinderen.  

Kortom teveel om hier op te 
noemen! 

 

www.gratisbeloningskaart.nl 


