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01 TOELICHTING BIJ DEZE UITSPRAAK 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Onder sociaal initiatief verstaan we dat je kind op eigen initiatief contact maakt met anderen en 

dit contact ook onderhoudt. Wil het kind goed contact maken en onderhouden, dan zal dat contact 

tweezijdig, wederkerig moeten zijn.  

 

Er zijn kinderen die wel contact maken en dus initiatief nemen, maar dit bijvoorbeeld naïef, vreemd, 

onaangepast en eenzijdig doen. Daar zullen anderen moeilijk op kunnen reageren. Dan heeft dat sociaal 

initiatief van je kind dus weinig effect: anderen reageren daar niet positief op en gaan er niet (voldoende) 

op in.  

Er is dan sprake van onvoldoende welbevinden; ofwel: je kind voelt zich niet zo prettig en zou eigenlijk 

wel meer contact met anderen willen. Herken je dat? Of is het zo dat je kind eigenlijk weinig behoefte 

heeft aan sociaal contact? Dat kan natuurlijk. Dit is wel moeilijk te constateren, zelfs ook bij 

teruggetrokken volwassenen: zij hebben zich er ogenschijnlijk mee verzoend dat ze minder contact met 

anderen hebben, maar anderzijds stellen ze het evenwel meestal op prijs wanneer iemand geduldig, 

invoelend en vrijblijvend contact met hen zoekt.  

 

Dikwijls vertonen kinderen in verschillende situaties meer of minder initiatief. Bijvoorbeeld: Thuis 

vertonen ze meer initiatief, maar als er vreemden zijn of als ze buitenshuis zijn vertonen ze minder 

initiatief.  

Herken je dit beeld bij je kind? 

 

Wanneer emoties zoals angst of boosheid een grote barrière voor je kind vormen, dan is er sprake van een 

andere zorgbehoefte. Jonge kinderen die heel teruggetrokken zijn of juist doorslaand gedrag laten zien 

geven hier vaak mee aan dat ze zich niet veilig voelen en dat er in de basisvoorwaarden (zelfvertrouwen, 

nieuwsgierig zijn, emotioneel vrij zijn) belemmeringen zijn. Het is dan nodig om na te gaan hoe je de 

situatie, het klimaat of de relatie zo kunt beïnvloeden dat het kind wel gaat exploreren. Als je ondanks 

gerichte inspanningen geen vooruitgang ziet is het verstandig deskundige hulp in te schakelen. 

 

Voor de aanpak onderscheiden we twee hoofdrubrieken: 

1. Je kind reageert op anderen - Anderen nemen het initiatief. Je kind moet daarop reageren. Dit 

moet eerst goed gaan, wil je aan de tweede rubriek kunnen beginnen.  

2. Je kind neemt initiatief tot contact - Nu moet je kind zelf beginnen met het aangaan van 

contact.  

Daarvoor moet je kind eerst kunnen reageren op de ander.  

 

De volgende vaardigheden komen aan de orde: (De eerste vier vaardigheden hebben betrekking op het 

reageren op anderen. De overige vaardigheden hebben vooral betrekking op het zelf nemen van 

initiatieven in contactsituaties)  

3. Je kind antwoordt op vragen 

4. Je kind kijkt anderen aan wanneer ze tegen hem praten 

5. Je kind bedankt uit zichzelf 

6. Je kind vertelt eigen ervaringen 

 

7. Je kind groet uit zichzelf 

8. Je kind geeft aan wat hij zelf wil als hij met anderen speelt of praat 
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9. Je kind benoemt zijn gevoelens 

10. Je kind lost zelf zijn problemen op  

11. Je kind neemt zelf initiatief tot contact 

 

Bij al deze vaardigheden kun je een opbouw in moeilijkheidsgraad maken. Onder het kopje 'aanpak' 

worden telkens drie fasen beschreven: 

- De vaardigheid in het contact met een ouder 

- De vaardigheid in het contact met anderen, in aanwezigheid van een ouder 

- De vaardigheid in het contact met anderen, zonder dat een ouder aanwezig is 

 

Aanpak: 

 

Niet van toepassing 
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02 ALGEMENE BEGELEIDINGSADVIEZEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Je kind kan grote angsten vertonen in verschillende situaties. Je zou als ouders haast de angst van het 

kind bij voorbaat al overnemen. Zorg dat dat niet gebeurt. Let steeds op de vraag: Wat kan je kind van 

deze situatie leren?  

 

Aanpak:  

 

Je helpt je kind het meest om te leren zelf initiatief te nemen door begrip te tonen voor het feit dat je 

kind geen initiatieven toont. Je houding moet zijn: Ik weet dat je het moeilijk vindt. Ik aanvaard dat ook. 

Zullen we samen eens kijken hoe dat is wanneer je die ander ontmoet? Zullen we eens kijken hoe jij 

dan kan reageren? Denk je dat je dat kunt? Zal ik je daarbij helpen? Het V.A.T.-gespreksmodel (zie 

bijlage) kan je helpen een dergelijk gesprekje met je kind te voeren.  

 

Hoe begrijpelijk ook dat je het doet, het is niet goed om het initiatief van je kind direct over te 

nemen.  

Bijvoorbeeld: Een groepje kinderen is aan het spelen. Jouw kind staat erbij te kijken. Jij zegt: "Jongens, 

mag Mery ook meespelen?" Zo maak je je kind afhankelijk; je kind leert niet wat hij zelf moet doen om te 

laten zien dat hij graag mee wil spelen. En dat is juist het grootste risico dat je als ouder loopt. Je kind 

blijft vast zitten in een patroon.  

Probeer ook niet je kind te overtuigen. Dat helpt niet. Ditzelfde kun je ook zien vanuit het standpunt 

van je kind. Je kind 'denkt' (natuurlijk niet letterlijk): "Ik durf niet op een groepje kinderen af te stappen 

en te vragen of ik mee mag spelen. Mama vindt dat maar raar. Ze zegt: "Waarom doe je dat nou niet!" 

Mama wordt er zelf radeloos van. Terwijl mama toch groot is. (Voor je kind is er geen relativering van 

moeders; ook geen vergelijking. Moeder is gewoon het rustpunt in het leven van het kind.) Nou, als zelfs 

mama radeloos is vanwege mijn houding, dan moet ik wel een bijzonder kind zijn met mijn angsten."  

Als reactie daarop kan je kind twee houdingen aannemen:  

- Hij kan des te krampachtiger aan mama's benen vasthouden  

- Of hij kan zijn angsten wegstoppen en 'net doen alsof hij gewoon stoer is'.  

Maar let wel, daarmee zijn zijn angsten niet verdwenen.  
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03 JE KIND ANTWOORDT OP VRAGEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Het is vanzelfsprekend dat dit de eerste vorm van sociaal initiatief is. Er kunnen verschillende redenen zijn 

waardoor kinderen vragen niet beantwoorden.  

- Je kind weet het antwoord niet. Mogelijk is de vraag gewoon te moeilijk. Je kind weet niet hoe 

hij dan wel in die situatie kan reageren. Je kind heeft dan geruststelling en duidelijkheid nodig. 

"Dat is een moeilijke vraag hè. Je weet het antwoord niet. Zeg dan maar: "Ik weet het niet." Dat 

geeft niets hoor!". Of het kind weet niet hoe het het antwoord moet formuleren, omdat het verbaal 

niet zo vaardig is. Het mag dan zeggen "ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen".  

- Je kind snapt de situatie niet. "Moet ik nu echt zeggen hoe ik heet? Maar dat weet iedereen 

toch?" 

- Je kind heeft verduidelijking van de situatie nodig. "Meneer weet niet hoe jij heet. Wil jij het 

hem even vertellen hoe je heet?" 

- Je kind is verlegen. Je kind heeft emotionele steun nodig. Een soort geruststelling. Je houding 

moet dan zijn: "Het is in deze situatie prima als je antwoord geeft op de vraag. En je weet het 

antwoord. Dus je kunt het antwoord vast wel zeggen. De ander vindt het fijn als je dat doet." 

- Je kind ervaart onvoldoende veiligheid. Er moet een veilige ruimte zijn voor je kind, wil hij 

vragen beantwoorden. Het is dus belangrijk om jezelf af te vragen hoe de luisterhouding van je 

gezin in het algemeen is: Is er onderling respect als men wat zegt of wordt er veel door elkaar 

heen gepraat? Leven jullie als ouders de rust voor om naar elkaar te luisteren? Luisteren jullie ook 

in alle rust naar andere kinderen? Dan zullen de kinderen deze houding haast als vanzelfsprekend 

overnemen. Dus voorleven, ook in je luisterhouding.  

 

Aanpak: 

 

Kijk goed naar je kind. 

Welke reden (zie hiervoor) is het meest van toepassing op je kind?  

Er zijn vast situaties waarin het kind wel reageert op vragen. Wat voor situaties zijn dat? Wie zijn er dan 

bij betrokken? Deze informatie kun je gebruiken om je kind te helpen. 

Weet je ook hoe hij bij anderen reageert als je er niet bij bent? (bijvoorbeeld op school, bij opa en oma, bij 

andere familieleden en vriendjes; in de omgang met volwassenen of juist met kinderen). 

 

Fase 1 - Je kind beantwoordt vragen van jou als ouders 

Je helpt je kind door de volgende dingen: 

- Zorg voor een rustige omgeving. Dus geen situatie waarin in de kamer van alles tegelijk 

gebeurt en waar iedereen door elkaar praat.  

- Zorg ook voor innerlijke rust voor jezelf: Ik ben er nu even voor mijn kind. Ik ben echt 

benieuwd wat mijn kind zal antwoorden.  

- Blijf een poosje stil als je kind niet direct antwoordt. Verdraag even de stilte. Gun je kind de 

tijd om te denken (want soms is verwoorden moeilijk). Gun je kind ook tijd om te durven.  

- Als je kind wat aarzelend, moeizaam en langzaam een antwoord geeft, geef dan geen uitdrukkelijk 

en zelfverzekerd antwoord terug. Begin met zoiets als: "Oh ja ... dat begrijp ik" (zie het V.A.T.-

model).  

- Zorg dat je niet lang aan het woord bent. Je kind denkt dan al heel gemakkelijk: "Oh, ik hoef 

dus niets meer te zeggen." Ofwel: bied je kind een veilige ruimte om rustig wat te zeggen. 

 

Fase 2 - Je kind beantwoordt vragen in een situatie waarbij je als ouder aanwezig bent 

Voorbeelden: aan tafel, als er visite is, als je kind thuis met andere kinderen speelt.  
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Als je zelf een vraag stelt waar anderen bij zijn, doe dat dan op dezelfde manier zoals hierboven 

beschreven is.  

- Rust - Het voornaamste is wel dat er een situatie van rust moet zijn; met andere woorden: Als 

iedereen aan tafel tegelijk wil praten zal er geen ruimte zijn om het antwoord te ontvangen van 

het betreffende kind. Het is net zo als je alleen bent met je kind. Hij heeft veilige ruimte nodig om 

wat te zeggen, want anders zal hij ervan af zien om een antwoord te geven. Dus neem aan tafel 

ook leiding ten opzichte van de andere kinderen. Dat kan op een directieve manier: "Jongens, stil, 

ik wil graag luisteren naar het antwoord van Johan." Dit kan ook op een uitlokkende manier: 

"Jongens, ik ben benieuwd wat het antwoord van Johan is. Johan, wil je me vertellen ...?"  

- Luisterhouding en leiding - Let erop dat de luisterhouding van jou als ouder alleen al 

sfeerbepalend kan zijn. Dus luister ook naar de veelprater op een ontspannen manier. Als je vindt 

dat nu een ander aan de beurt is, wordt dan niet ongeduldig, maar neem leiding en wees duidelijk. 

- Aandacht en waardering - Wees er alert op als andere kinderen een vraag aan het betreffende 

kind stellen. Laat door je houding merken dat je belangstellend bent naar het antwoord en geef 

ook een blijk van waardering naar het kind dat de vraag heeft gesteld (een glimlach of "leuk").  

- Vriendelijk initiatief nemen - Als iemand aan je kind vraagt: "Hoe heet jij?" en je kind verstopt 

zich achter je benen, reageer dan met "Wil je vertellen hoe je heet?" (rustig wachten) "Je kent die 

meneer ook niet goed hè."(rustig wachten) "Maar je heet Johan, of niet."(kijken naar je kind) Als 

Johan een klein knikje gegeven heeft of een blik van instemming, dan heeft hij ten minste zelf een 

klein stukje van het antwoord gegeven. En dat is heel mooi. Aanmoediging kan goed zijn, maar let 

op, want je plaatst het kind snel voor het blok: "Toe nou, je kunt toch wel zeggen hoe je heet?" 

Of: "Weet je dat dan niet? Je bent toch geen dom jongetje!." Of: "Nou weet meneer nog niet hoe 

je heet." Met dit alles maak je de barrière voor je kind om te antwoorden alleen maar groter. Door 

geen antwoord af te dwingen, maar vriendelijk initiatief te nemen, help je je kind positieve 

ervaringen op te doen.  

- Situatie verduidelijken - Als je kind met andere kinderen speelt en je bent erbij. Dan kun je de 

situatie voor je kind verduidelijken: "Johan, Kees vraagt aan jou hoeveel jaar je bent." (even 

wachten)  "Wil je Kees zeggen hoeveel jaar je bent?" (even wachten) Als Johan heel zwakjes "vier" 

zegt, versterk het antwoord dan met waardering naar Johan, bijvoorbeeld: "Ja, Johan is vier jaar. 

Ja hè, Johan!" Daarna kun je dit weer loslaten. Johan heeft een positieve leerervaring opgedaan.  

 

Fase 3 - Je kind beantwoordt vragen in situaties waarbij je als ouder niet aanwezig bent. 

Als je kind het al moeilijk vindt om vragen van anderen te beantwoorden waar je bij bent, zul je er 

waarschijnlijk moeilijk over kunnen praten als jij er zelf niet bij bent. Maar het is wel mogelijk anderen te 

beïnvloeden in hun gesprekjes met je kind. Stel dat een lieve tante wat kort aangebonden op je kind 

reageert, vertel haar dan hoe jij met je kind omgaat. Dan zal die tante bereid zijn om dat ook te doen.  

Blijf wel op een ontspannen en vrijblijvende manier met je kind over allerlei situaties praten: Informeer of 

je kind het leuk vond, wat de ander zei, wat hij gedaan heeft, enzovoort. Dat is altijd goed. 
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04 JE KIND KIJKT ANDEREN AAN WANNEER ZE TEGEN HEM PRATEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Onderling contact is niet alleen een kwestie van woorden zeggen. Naast de inhoud van het contact is ook 

belangrijk hoe je het contact onderhoudt: je gezichtsuitdrukking, je lichaamshouding en je gebaren. Het 

elkaar aankijken is wel de belangrijkste manier. Als je op al die manieren laat zien dat je dat contact echt 

onderhoudt, dan hebben je woorden meer kracht. En dit is ook sociaal initiatief.  

Hoe is het met het elkaar aankijken in je gezin? Heb je de gewoonte elkaar aan te kijken als je wat tegen 

elkaar zegt? Leef je dit voor? Kijk je elkaar als echtgenoten aan als je wat tegen elkaar zegt? Automatisch 

nemen kinderen dit dan over. 

 

 

Aanpak: 

 

Let er zelf op dat je je kind aankijkt als je wat zegt tegen je kind. Leef dit ook in je hele gezin voor.  

 

Observeer in verschillende situaties of je kind anderen aankijkt wanneer ze tegen hem praten. 

 

Fase 1 - Het kind kijkt jou zelf aan 

Zeg tegen je kind als het je wel aankijkt: "Fijn dat je naar me kijkt!". Complimenten werken vaak het 

beste. Wanneer dat onvoldoende effect heeft, en er is een situatie waarin het kind je niet aankijkt, kun je 

zeggen: "Ik zeg wat tegen je. Ik merk dat je niet naar me kijkt. Ik vind het fijn als je dat wel doet." 

Als je je kind een standje geeft, eis dan niet van je kind dat hij je aankijkt. Schaamte is een gezond gevoel 

dat je kunt respecteren. Geef je kind daarvoor dus de ruimte. Als de schaamte voorbij is kun je het wel 

vragen, zeker als je kind goede voornemens heeft en als "het weer goed is".  

 

Fase 2 - Het kind kijkt anderen aan in een situatie waar je als ouder bij bent 

Bijvoorbeeld aan tafel, als er visite is, als hij thuis met andere kinderen bezig is.  

 

- Wanneer je alleen bent met je kind, zeg dan: "Je kijkt me altijd aan als ik je wat zeg. Dat vind ik 

heel fijn. Kijk je andere mensen (noem ze concreet) ook aan als ze wat tegen je zeggen? Zullen 

we daar eens op letten?" Noem een concreet persoon en een concrete situatie waarin het kind dat 

kan gaan doen. Vraag of het kind dat wil.  

- Geef een complimentje als je ziet dat het kind de ander aankijkt. Doe dat rustig en niet 

uitdrukkelijk.  

- Wanneer je weer alleen bent met je kind, bespreek dan wat je gezien hebt. Laat je kind erop 

reageren. Als je kind het prima doet, wees dan samen blij en bespreek of jullie zo doorgaan. 

- Als je kind het nog beter moet leren: maak nieuwe afspraken, bijvoorbeeld: "Zal ik dan even 

zeggen: "aankijken"? Dan weet je het weer hè! O.K., dat gaan we de volgende keer doen." 

- In de gezinssituatie is het heel goed mogelijk om anderen erbij te betrekken. Zeg bijvoorbeeld aan 

tafel: "Het kind is bezig te leren anderen aan te kijken als ze wat tegen hem zeggen. Dat hebben 

we samen afgesproken." Vraag of zij eigenlijk ook anderen aankijken. Spreek met de andere 

kinderen af dat ze alleen complimenten geven aan elkaar. Het is heel fijn wanneer ze zeggen: 

"Wat fijn dat je me aankijkt." 

 

Fase 3 - Je kind kijkt anderen aan wanneer de ouder er niet bij is 

Voer hierover een gesprekje met je kind: "Weet jij ook of je anderen aankijkt wanneer ze wat tegen je 

zeggen?" Vraag naar een concrete situatie. Ouder: "Oh ja? Wat doen jullie dan? Wie was het die wat tegen 
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je zei?" Je geeft bevestiging: "Zo dat is mooi!" Of medeleven: "Ik kan me voorstellen dat je het niet meer 

weet. Zullen we afspreken dat je er eens op gaat letten?" 
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05 JE KIND BEDANKT UIT ZICHZELF 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Hoe staat het met het bedanken in uw gezin? Is het bijvoorbeeld zo dat je voor iedereen een kopje 

drinken op tafel zet zonder dat iemand bedankt? Bedanken is heel belangrijk voor de sfeer in het gezin. 

Als je bedankt ben je beleefd. Als je bedankt geef je de ander wat terug, namelijk jouw blijk van 

waardering. En op zijn beurt waardeert de ander dat weer. Ten slotte: als je bedankt laat je iets van jezelf 

zien. Dus een stukje sociaal initiatief. Bewaar het bedanken dus niet voor bijzondere gelegenheden, 

maar doe het steeds weer in het kleine.  

Voor de sfeer in het gezin is het belangrijk dat je als ouders het bedanken "voorleeft". Bedank als ouders 

elkaar. Er zijn kleine redenen genoeg. Bedank de kinderen als ze wat voor je gedaan hebben, ook al is het 

hun normale plicht. Zoiets als: "Zo, is de afwas klaar? Fijn, hartelijk bedankt!". Bedank de buurvrouw als 

ze even de post brengt, enzovoort. 

 

 

Aanpak: 

  

Leef het kind voor in het bedanken en zorg ervoor dat dit in het gezin iets heel gewoons is. Je kind heeft 

dan de kans dit over te nemen. 

 

Fase 1 – Het kind bedankt jou 

- Wanneer je aan je kind iets geeft, zeg je 'alsjeblieft'. Je blijft nadrukkelijk wachten op een reactie.  

- Wanneer een kind zonder verdere aanmoediging bedankt, wordt daar een compliment voor 

gegeven. Aanvankelijk kan dat door woorden. Later kan dat non-verbaal: een knipoog, een duim 

omhoog, enzovoort.  

- Wanneer het kind niets zegt, wordt gevraagd: 'wat zeg jij dan?' Eventueel kan het voorwerp dat 

wordt gegeven weer even opgepakt worden.  

 

Fase 2 – Het kind bedankt anderen waar je als ouder bij bent 

- Ondersteun je kind als er iets gebeurt waarvoor hij kan bedanken. Bijvoorbeeld: Iemand zet 

drinken voor hem op tafel. Een klasgenootje komt spullen van school brengen. In die situaties kun 

je meer doen dan "Wat zeg je dan?" 

- Verwoord de vriendelijkheid van de ander af het gevoel van je kind. "Wat leuk dat je de spullen 

van school komt brengen." Of: "Lekker hè, een glaasje sap." Wacht dan af, misschien is dit signaal 

al voldoende.  

- Bedankt je kind niet, dan kun je hem daartoe vriendelijk uitnodigen: "Je kunt hem daarvoor 

bedanken." Of: "Wil je hem daarvoor bedanken?" of nog concreter als het nodig is, in plaats van 

alleen te zeggen: "bedanken" of "dank je wel zeggen".  

 

Fase 3 – Het kind bedankt anderen waar je als ouder niet bij bent 

Wanneer het in de thuissituatie vanzelfsprekend is dat je elkaar bedankt als je iets krijgt, is de kans heel 

groot dat het bij een ander zeker gebeurt. Toch kun je dit af en toe even bespreken (vooraf) of evalueren 

(achteraf). Bijvoorbeeld voor een kind naar een verjaardagsfeestje gaat, kun je benoemen dat het kind als 

het naar huis gaat zegt 'bedankt voor alles' tegen de ouders van dat kind. Als je je kind gaat ophalen of 

het wordt thuisgebracht, kun je terloops vragen: 'en, heb je de ouders nog bedankt? Fijn!' 
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06 JE KIND VERTELT EIGEN ERVARINGEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Zoals je zelf waarschijnlijk al weet is het heel belangrijk dat je kind eigen ervaringen wil en kan vertellen. 

Je kind ervaart dat anderen hem belangrijk vinden; hij wordt gehoord. Op deze manier verwerft hij 

vertrouwen in de omgeving en daarmee ook in zichzelf. Daarnaast is het goed voor de emotionele 

ontwikkeling dat je kind zich leert uiten. Het komt nog wel eens voor dat ouders met vragen zitten op dit 

gebied. Het kind vertelt thuis erg weinig over zichzelf. Ouders hebben dikwijls het probleem dat ze wel wat 

zouden willen doen, maar ze weten niet hoe. Het gevolg is dat ze uit machteloosheid "het er wel uit 

zouden willen trekken". En dat werkt averechts. Ouders moeten juist kinderen ondersteunen om zelf te 

willen vertellen, dat te durven of ook te kunnen. Dus niet dwingen. Kinderen die moeilijk over zichzelf 

praten, hebben nodig dat je rust uitstraalt tegenover je kind en dat je heel begrijpend "ontvangt" wat je 

kind zegt. Raadpleeg daarvoor het V.A.T.-gespreksmodel (zie het document 'bijlagen voor ouders' onder 

de knop 'Nuttig'). 

 

Aanpak: 

 

Kijk en luister goed naar je kind.  

Vertelt je kind over eigen ervaringen? In welke situaties doet hij dat? Tegenover wie doet hij dat wel? 

Tegenover wie niet? Welke ervaringen vertelt hij wel? Welke ervaringen niet? Of heb je als  ouder daarover 

al een duidelijk beeld? Vertel je zelf als ouder ook eigen ervaringen? Leef je je kind voor in je gezin? 

 

Het is het makkelijkste om het kind als eerste te laten vertellen over gebeurtenissen. De volgende stap is 

dat het kind zelf verwoordt welke emoties het ervaart of ervaarde. Het belevingsaspect komt er dan bij.  

Een hulpmiddel kan zijn dat je vraagt aan de leerkracht of een ouder van een vriendje om iets op te 

schrijven over wat het kind heeft gedaan. Daar kun je dan samen over in gesprek gaan. Op school of bij 

een bijzondere gebeurtenis worden soms foto's gemaakt. Die kunnen ook een mooie aanleiding zijn om in 

gesprek te gaan.  

Wees ook alert of een beperkte woordenschat of een zwak geheugen het kind parten speelt.  

 

Fase 1 - Je kind vertelt ervaringen aan jou als ouder 

- Rust - Kies rustige momenten uit om met kinderen gesprekjes te beginnen. Sommigen doen dat 

voor het slapen gaan. Anderen vinden het te druk om juist dan enerverende ervaringen te 

bespreken.  

- Aandacht - Neem de volgende houding aan: Ik ben echt benieuwd naar wat je me te vertellen 

hebt. Zeg dat ook op een vrijblijvende manier, maar wel betrokken; niet onverschillig.  

- Stilte - Als je kind begint te vertellen, geef dan niet direct commentaar. Probeer zelf zo min 

mogelijk woorden te zeggen. Je kind heeft een veilige ruimte nodig om rustig te vertellen. Wees 

ook steeds even stil als je kind wat gezegd heeft. Je moet de stilte kunnen verdragen.  

- Accepteer (tijdelijke) onwil - Als je kind niet gaat vertellen (bijvoorbeeld hij kijkt naar beneden 

en haalt zijn schouders wat op) zeg dan heel begripvol: "Oh, ik zie dat je liever niet vertelt. Dat is 

prima." Laat dan wel in de loop van de dag zien dat je voor hem beschikbaar bent. Als je kind dan 

wel begint, maak daar dan gebruik van. Je kind checkt dan namelijk of je hem als ouder echt wel 

belangrijk vindt. En dat vindt hij spannend. Dus jouw reactie als ouder bepaalt mede of je kind 

graag eigen ervaringen vertelt.  

Kortom: Het is heel belangrijk dat je er bent voor je kind; dat je af en toe tijd reserveert voor je kind. 

 

Fase 2 - Je kind vertelt eigen ervaringen aan anderen in een situatie waar je als ouder bij 

aanwezig bent  
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Bijvoorbeeld aan tafel, als er visite is, als hij thuis met andere kinderen bezig is, in de winkel en dergelijke. 

 

- Voorbereiding - Voer vooraf op een rustig moment een gesprekje met je kind. "Ik merk dat 

anderen over zichzelf vertellen. Jij doet dat weinig. Zou je ook niet over jezelf willen vertellen?" 

Misschien vraagt je kind: "Wat moet ik vertellen?" Misschien haalt het wat onverschillig zijn 

schouders op. Probeer het vertellen van eigen ervaringen dan dichterbij te brengen door te 

zeggen: "Ik vind het heel fijn als je aan mij over jezelf vertelt." Of: "Hoe vind je het als Kees jou 

vertelt over zijn vader?" "Aan wie zou je iets willen vertellen?" Dat kun je met het kind 

voorbereiden. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je als ouder inleidt dat het kind ook wat wil 

vertellen. 

- Leiding nemen - Als je in de betreffende situatie bent, bijvoorbeeld aan tafel, neem dan de 

leiding door te zeggen dat het kind ook wat wil vertellen.  

- Afspraken maken met gezinsleden - Ook nu weer is het een voorwaarde dat kinderen die 

weinig vertellen,vooral ruimte krijgen. Het komt soms voor dat oudere kinderen veel ruimte 

innemen. Daar kunnen de jongere kinderen niet tegenop. Maak dan duidelijke afspraken. Licht toe 

dat jongere kinderen op hun manier evengoed mogen vertellen als oudere kinderen; of stille 

kinderen evengoed als drukke kinderen. Je kunt andere kinderen ook uitlokken door te zeggen: 

"Nu ben ik echt benieuwd naar wat Johan te vertellen heeft." (Zie het hoofdstuk 'Omgaan met 

meerdere kinderen tegelijk' in het document 'bijlage voor ouders' onder de knop 'nuttig').  

- Voorbeeldig luisteren - Als je deze leiding neemt, wees dan ook een voorbeeld in het luisteren 

naar je kind. Zorg voor innerlijke rust om te luisteren naar je kind en wees ook heel duidelijk naar 

andere kinderen: "Nee, eerst Johan uit laten praten. Ik wil graag horen wat hij nog meer wil 

zeggen." Voer consequent, zonder afleidingen een gesprekje met Johan. Dat kan interessant 

worden. Andere kinderen ervaren dat Johan eigenlijk ook wel leuke dingen te zeggen heeft. 

Andere kinderen nemen jouw gedrag dan als voorbeeld over. 

 

Je kind leert zelf initiatief te nemen aan tafel.  

- Ruimte leren vragen - Maak vooraf duidelijke afspraken met je kind. Leer bijvoorbeeld het 

zinnetje aan: "Nu wil ik wat vertellen." Spreek samen af of je als ouder daarbij zal helpen. De 

ouder kan afspreken dat hij bijvoorbeeld gaat zeggen: "Johan, wil jij vertellen over gisteren?" 

- Voer na afloop weer een gesprekje: Laat het kind veel vertellen. Geef het kind bevestiging: "Ik 

heb gezien dat je ook vertelde." Of: "Ik kan me voorstellen dat je dat moeilijk vindt." Daarna stel 

je natuurlijk de vraag: "Hoe ga je het de volgende keer doen? Zal ik je daarbij helpen?" Als het 

goed gegaan is, laat dan zien dat je er zelf ook respect voor hebt en dat je blij bent. 

- Met elkaar ruimte maken - Als de andere kinderen wat ouder zijn, betrek hen dan zelf ook bij de 

oplossingen. Benoem het probleem: Ik merk dat jullie allemaal door elkaar praten, of dat Kees 

veel zegt en dat Johan bijna niets zegt. Leg het probleem bij de kinderen: "Wat denken jullie eraan 

te kunnen doen?" De kinderen komen met allerlei oplossingen. Help kinderen bij het ordenen van 

de oplossingen. Vraag aan de kinderen welke oplossingen zij de beste vinden. Neen met z'n allen 

een besluit. Vraag aan de kinderen of ze denken dat ze zich aan deze afspreken kunnen houden. 

Vraag ook wat er moet gebeuren om het goed te laten verlopen. Voer daarna de oplossingen uit. 

- Vraag daarna weer aan de kinderen hoe zij het vonden gaan. Daarna kun je de afspraken weer 

samen met je kinderen herzien.  

- Uitlokken tot initiatief – "Wil je aan oma vertellen wat je thuis van lego gemaakt hebt?" "Nee? 

Dan is het ook goed". Door zo'n vraag lokt u het kind uit om zelf te gaan vertellen. Het kind mag 

zelf bepalen of het iets zegt als de vraag vrijblijvend gesteld wordt.  

Dit heeft de voorkeur boven een vraag als "Vertel eens aan oma wat je thuis met lego gemaakt 

heb?" Op zich een prima uitnodiging. Als het maar niet is om moeder te behagen of om oma een 

dienst te bewijzen. Dan kan een kind gedwee reageren, waarmee het nog niet leert om uit zichzelf 

ervaringen te gaan vertellen. Of je kind gaat daartegen weerzin vertonen, wat op zich niet zo'n 
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gekke reactie is, want het initiatief is hem uit handen genomen. Als je kind niet reageert kun je als 

ouders de situatie nog spannender maken: "Nou, je weet toch wel wat je gemaakt hebt! Vertel dat 

dan aan oma. Dat kun je toch wel!" Daarmee maak je de barrière nog groter. Ten slotte de morele 

druk: "Oma wil het zo graag weten, vertel het maar." 

- Pas er voor op om je kind "voor het blok te zetten". Dat doe je door te eisen of te dwingen 

dat kinderen gaan vertellen.  

 

Fase 3 - Het kind vertelt in situaties waar de ouder niet bij is. 

- Voorbereiden - Voer hierover een gesprekje met je kind. Begin het gesprek als volgt: "Vertel je 

wel eens aan anderen over jezelf? Aan wie? Wat vertel je dan?" Of: "Zou je dat willen? Vind je het 

moeilijk? Wat maakt het zo moeilijk? Kun je bedenken waar je het eens wilt proberen?" Enzovoort.  

- Evalueren - Kom er na afloop op terug. Geef bevestiging: "Zo dat is mooi!" Of medeleven: "Ik kan 

me voorstellen dat je het niet meer weet. Zullen we afspreken dat je er eens op gaat letten?" 
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07 JE KIND GROET UIT ZICHZELF 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Groeten is niet alleen netjes; het is niet alleen zo dat het nu eenmaal zo hoort. Met groeten zeg je iets 

tegen elkaar. Als je kind thuis komt en jij zegt "Hallo", dan draag je de boodschap over: "Ik ben blij dat ik 

je zie." Als je kind als eerste "Hallo" zegt, dan zegt hij eigenlijk: "Kijk eens mama, hier ben ik weer!".  

Daarom hoort aankijken ook bij het groeten. Groeten is het begin maken van een contact. En een goed 

begin is het halve werk. Groeten is dus heel belangrijk. Groeten is dus een manier om elkaar aandacht te 

geven.  

 

Nu is de vraag: Wat zijn de gewoonten in jouw gezin? Geven jullie in je gezin elkaar op deze manier 

aandacht? Hoe groeten jullie elkaar in het gezin? Allereerst, groeten jullie elkaar als ouders? Maar ook: 

Hoe groeten jullie je kinderen? En doen de kinderen het onder elkaar ook? Voorleven is heel belangrijk. Als 

vanzelf nemen je kinderen jouw gewoonten over. 

 

Aanpak: 

 

Observeer je kind in verschillende situaties. Beantwoordt je kind groeten? Groet het uit zichzelf? 

 

Fase 1 - Het kind groet jou als ouder 

Let er in de eerste plaats op of jij je kind altijd wel hartelijk groet. Let er daarna op of je kind jouw groet 

wel beantwoordt. Als je kind dat niet doet, zeg dan: "Ik vind het fijn dat ik je weer zie. Daarom zeg ik: 

"Hallo Kees". Dan vind ik het weer leuk als jij wat terug zegt. Wat zou je dan kunnen zeggen?" ... "Nou, 

dàt kun je zeggen. Zeg het eens tegen me?" ... "Zullen we dat eens doen als je de volgende keer weer 

binnen komt?"  

Je kunt dit samen een keer spelen. Als er zich weer een situatie voordoet, groet hartelijk en uitdrukkelijk 

(niet dwingend!). Als je kind niet reageert, vraag je: "Ik zei tegen je: "Hallo, Kees". Wil je me nu terug 

groeten?"  

Om je kind gelegenheid te geven uit zichzelf te leren groeten, moet je zelf even wachten. Dan geef je je 

kind de kans om zelf het initiatief te nemen. Wees niet te snel met ingrijpen. Als je kind uit zichzelf niets 

zegt, kun je dáárover praten: "Hallo, Jannie, ik vind het fijn dat je er weer bent. Nu zou ik graag willen dat 

je me ook groet (of: hallo zegt)"... "Fijn, dat je me gegroet hebt. Zou het wat zijn als jij als eerste groet?" 

...  "Wanneer kun jij als eerste groeten?" Maak die situatie concreet. Waar ben je dan? Wie zijn er dan? 

Wat zeg je dan?  

Doe hetzelfde als je kind begint te praten zonder eerst te groeten. "Ik vind het heel leuk dat je me dat 

allemaal wilt vertellen. Maar ik vind het heel fijn als je me eerst groet. Zou je dat willen doen?" ... "Wil je 

dat altijd doen? Denk je dat het je lukt?" Hierbij kun je afspreken dat je de volgende keer je kind in de 

rede valt en gewoon zegt: "Dag Marianne!"  Zullen we dat afspreken? Geef ook duidelijk de situatie aan 

waarin je groet. "Je zegt "Dag mam" als je elkaar voor het eerst weer ziet. Kun jij zeggen wanneer dat 

gebeurt?" Bespreek enkele situaties.  

 

Fase 2 - Je kind groet anderen terwijl je er zelf bij bent 

Verschillende situaties: Andere kinderen komen thuis of er komt een kind om te spelen. De kinderen 

groeten elkaar. Je kind leert in die situatie ook te groeten. Je kind komt thuis en begroet iedereen. Je gaat 

met je kind naar anderen toe. 

Wat kun je in die situaties doen? Groet zelf uitdrukkelijk, zodat je kind op de situatie geattendeerd wordt. 

Vraag je kind of hij ook wil groeten. Doe dat vooral niet dwingend: "Wil je Marie ook gedag zeggen?" Dat 

is veel beter dan: "Nou, zou jij ook maar eens niet groeten?!" 
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Je kunt de situaties ook vooraf bespreken en daarna achteraf. Dit weer op dezelfde manier zoals hiervoor 

beschreven. 

 

Fase 3 - Je kind groet anderen terwijl je er zelf niet bij bent 

Je kunt hierover een gesprekje voeren. "Als je met iemand gaat spelen, groeten andere kinderen jou wel 

eens? Wat zeggen ze dan? Zeg jij dan wat terug? Wat zeg jij dan?" Een ander gesprekje: "Als jij andere 

kinderen voor het eerst ziet, groet jij ze dan? Wat zeg jij dan altijd? Zeggen de kinderen dan wat terug?"  

Maak afspraken met je kind om daadwerkelijk te gaan groeten. "Goed, dat ga jij dus doen. Mooi! Weet je 

wat ...? Zullen we het er samen morgen eens over hebben hoe dat gelukt is?" De volgende dag begin je 

het gesprek weer: "Marianne, je zou groeten als je de klas binnen kwam. Weet je dat nog?" ... "Heb je er 

ook aan gedacht om te groeten?" 
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08 JE KIND GEEFT AAN WAT HET ZELF WIL ALS HET MET ANDEREN SPEELT EN PRAAT  

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Als ouders weet je dikwijls heel goed wanneer je kind geen gelijkwaardig contact heeft met andere 

kinderen. Dat doet je als ouders pijn. Soms is het ook zo dat ouders dat niet beseffen omdat ze dit heel 

gewoon vinden.  

Als je kind weinig initiatieven neemt in contacten met anderen, dan kan hij op twee manieren reageren: 

Hij is volgzaam of hij trekt zich terug. Op deze manier weten anderen niet wat je kind zelf wil. Misschien 

zegt je kind wel dat hij iets niet wil, maar in ieder geval zegt hij niet wat hij wèl wil. Hij zegt ook niet wat 

hij voelt; ook niet wat hij denkt. Ofwel: Hij maakt geen contact met andere kinderen.  

Maar wat ervaart je kind zelf? Waarschijnlijk iets als machteloosheid of het gevoel dat toch niets helpt. Hij 

doet alleen maar wat de ander zegt of hij trekt zich terug. Misschien heeft je kind er geen flauw benul van 

dat hij zelf ook iets kan willen in het bijzijn van anderen. Als hij zijn wil ten opzichte van anderen niet 

kenbaar maakt, onthoudt hij anderen de kans daarop te reageren. Maar als anderen dat wel zouden 

kunnen doen, dan zou je kind weer van hun reacties kunnen leren dat het de moeite waard is om te 

zeggen wat je wilt. Dan is er sprake van een open en gelijkwaardige manier van omgaan met andere 

kinderen. 

Dit is niet alleen zo bij het zeggen wat hij zelf wil, maar ook bij zeggen wat hij denkt en wat hij voelt.  

 

Aanpak: 

 

Observeren: Hoewel je het als ouder eigenlijk wel weet, toch is het goed om rustig het gedrag van je 

kind in verschillende situaties waar te nemen. Klopt mijn beeld wel? Stelt je kind zich ten opzichte van het 

ene kind anders op dan ten opzichte van het andere kind? Of thuis altijd de baas spelen en buitenshuis 

veel meer meegaand zijn (of andersom). Probeer door het observeren een duidelijk beeld te krijgen. 

Wanneer je kind niet duidelijk zegt wat hij wil, neem hem dan goed waar tijdens die situatie. Let op de 

eerste kleine signalen dat er sprake is van ongelijkwaardigheid. Zo'n signaal is: Het andere kind zegt wat 

er gaat gebeuren, je kind zegt niets terug. 

 

Fase 1 – Je kind communiceert met jou over wat het wil 

- Als je samen met je kind een activiteit gaat doen, kun je regelmatig kijken of je kind zelf aangeeft 

wat het wil. Wanneer het daar weinig of geen initiatieven toe neemt, is het goed dat te 

stimuleren. Vraag: "wat wil jij doen?". Leer een kind kiezen en een eigen mening te vormen. Als 

je toch als ouder een idee inbrengt wat het kind direct overneemt, is het goed om na een tijdje te 

vragen: "wilde je dit ook?" "(Hoe) had je dat kunnen zeggen?"  

- Verder is het zinvol om regelmatig te bevestigen dat je het fijn vindt dat het kind benoemt wat het 

zelf wil.  

- Een belangrijk punt is ook dat het kind leert overleggen: het is goed om te zeggen wat je wilt, 

maar je moet wel open blijven staan voor de mening of keuze van een ander. Zie voor tips 

hierover doel 10 'je kind lost zelf zijn problemen op'.  

 

Fase 2 - Je kind communiceert in jouw aanwezigheid met andere kinderen 

Je hebt twee mogelijkheden om invloed uit te oefenen: 

a. Ingrijpen. Dat is de meest directe invloed. Maar pas er voor op dat je kind afhankelijk wordt van 

jouw ingrijpen. 

b. Het gedrag van je kind waarnemen en er later met je kind alleen over praten. Dit is 

moeilijker voor je kind. Maar je kind wordt er wel zelfstandiger door. 
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Je kunt beginnen met ingrijpen. Pas er bij het ingrijpen voor op dat je geen "scheidsrechter" wordt. Bij 

voorbeeld: "Jeroen, je moet ook eens doen wat Marianne wil." Bij scheidsrechter zijn neem jij de 

leiding over. Dat kan voor het moment wel prettig zijn, maar kinderen worden wel afhankelijk van de 

scheidsrechter. Hoe grijp je in als kinderen bezig zijn?  

 

2a - Ingrijpen: 

- Observeer goed - Jeroen zegt: "We gaan een huis bouwen. Goed?" Marianne reageert niet. 

Jeroen begint enthousiast te bouwen en Marianne: kijkt toe. Wat later legt ze aarzelend steentjes 

klaar en blijft stil. (Ze zou zich ook afkunnen afwenden en terugtrekken, maar dat maakt niet uit 

voor het verloop van gesprek.) 

- Vraag/benoem wat een kind wil en laat dat verwoorden - "Ik merk dat Jeroen graag een 

huis wil bouwen. Je bent al bezig hè, Jeroen. Marianne, Jeroen wil graag weten of jij dat ook leuk 

vindt. Weet jij ook of je graag een huis wilt bouwen?" ... "Dat kun je ook tegen Jeroen zeggen. Wil 

je dat doen?"  

- Herhaal wat het kind zegt - "Fijn dat je gezegd hebt dat je ..." Als Marianne ook een huis wil 

bouwen vraag je je misschien af of dat ècht zo is. Laat dat rustig gaan. Marianne leert op deze 

manier in ieder geval de gelegenheid herkennen waarin ze mag zeggen wat ze wil. Blijf dit dus 

herhalen. 

- Geef een compliment en benoem een eventueel verschil van mening - Als Marianne zegt 

dat ze eigenlijk wat anders wil: "Fijn dat je hebt gezegd dat je buiten wilt spelen. Nu weet Jeroen 

dat ook. Dus: Jeroen wil een huis bouwen en Marian wil buiten spelen. Hoe komen jullie daar uit?" 

Zo leert Marian dat ook haar mening telt en dat ze zelf in staat is haar eigen mening te zeggen. 

Help de twee kinderen daarna om tot een goede oplossing te komen. 

 

2b - Er later over praten: 

- Begin met de waarneming en de beschrijving van de situatie - "Marian, jij was samen aan 

het spelen met Jeroen, hè! Weet je nog wel? Toen heb ik gezien dat Jeroen zei dat hij een huis 

wilde bouwen. Hij vroeg "Goed?" Daar heb jij geen antwoord op gegeven en toen gingen jullie 

samen bouwen. Weet je nog?" ... Wat ik nou jammer vind, is dat ik niet wist wat jij wilde. Ik 

dacht: Zou Marian hier ook zin in hebben? Weet jij nog wat jij wilde?"...  

- Geef compliment of toelichting - Als Marian aangeeft dat ze dat wilde, kun je zeggen: "Goed 

hoor. Maar ik dacht, misschien wil je wel helemaal niet, maar doe je het gewoon. Snap je wat ik 

bedoel?" Als Marian het niet snapt: "Soms doe je gewoon iets omdat Jeroen het zegt, maar 

eigenlijk wil je helemaal niet. Dan denk je dat het hoort. Maar natuurlijk mag je ook zeggen als je 

ergens geen zin in hebt. Komt het wel eens voor dat je ergens geen zin in hebt?" Spreek dan af 

wat Marian kan doen. 
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09 JE KIND BENOEMT ZIJN GEVOELENS 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Sommige mensen hebben vroeger niet geleerd om hun gevoelens te benoemen; anderen weer wel. Toch is 

het voor ieder mens belangrijk zijn gevoelens te kunnen benoemen. Als je gevoelens benoemt neem je 

jezelf serieus en je geeft de ander gelegenheid om met jou rekening te houden.  

Een voorbeeld. Je kind zegt: "Ik vind het heel leuk om met Jeroen buiten te spelen." Of: "Ik ben bang voor 

die meneer." Dat geeft jou als ouder het prettige gevoel dat je weet wat er in je kind omgaat. Omdat je 

dat weet kun je met je kind meeleven en je kind ook ondersteunen. Zo is het ook voor volwassenen 

belangrijk om te kunnen zeggen wat je voelt. 

Om te kunnen zeggen wat je voelt moet je kind leren zichzelf waar te nemen. Sommige mensen "kunnen 

moeilijk bij hun gevoel komen"; je moet je van je eigen gevoel bewust worden. Verder moeten de 

kinderen leren hun gevoel een naam te geven. Er zijn heel veel namen voor gevoelens. De voornaamste 

die kinderen moeten leren zijn: blij, bang, boos, verdrietig. Ten slotte moeten kinderen op het goede 

moment kunnen zeggen wat ze voelen. Dit lijkt allemaal heel ingewikkeld, maar als je in je gezin gewend 

bent om onder elkaar je gevoelens te benoemen, dan nemen de kinderen dat al gauw vanzelf over. Toch 

kan het ook zijn dat een kind dit gedrag niet gemakkelijk overneemt. 

 

Aanpak: 

 

Observeren:  

- In de eerste plaats is het belangrijk dat je zelf je kind voldoende kent. Heb je enig idee wat je kind 

voelt? En dat in verschillende situaties? Kun jij dat gevoel benoemen?  

- Daarnaast is de vraag: Herkent je kind gevoelens van zichzelf en anderen? Uit je kind ook 

voldoende wat hij voelt? Benoemt je kind zijn gevoelens of moet je deze gevoelens afleiden uit het 

gedrag van je kind?  

- Hoe is het in jullie gezin in het algemeen? Wordt er voldoende over gevoelens gepraat? 

 

Voorbereidende fase - Praten over gevoelens in je gezin 

Als er in je gezin in het dagelijks leven weinig over gevoelens wordt gepraat, kan dàt op zich al punt van 

aandacht zijn. Dus wat je je kind gaat leren, ga je zelf ook toepassen, niet alleen ten opzichte van je kind, 

maar ook ten opzichte van de andere gezinsleden. Bevorder een sfeer waarin het normaal is om over 

gevoelens te praten. Een belangrijk hulpmiddel is om steeds te denken: "Wat vind ik hier nu zelf van?" 

Steeds als je in gesprekken of in gedachten bezig bent met anderen, voeg dan de vraag toe: "Wat vind ik 

hier nu van?" Bijvoorbeeld: Mijn zoon van 16 doet heel brutaal; mijn dochter van 10 zegt weinig wat ze 

zelf wil, maar ze kan gelukkig goed meekomen op school: Wat vind ik hier nu zelf van? Ik ben boos op 

mijn zoon van 16 en ik ben er verdrietig van dat mijn dochter zo moeilijk zegt wat ze zelf wil en ik ben blij 

dat ze zo goed mee kan komen. 

 

Het voorlezen van prentenboeken 

In prentenboeken gaat het vaak over gevoelens. Vriendjes hebben, elkaar helpen, bang zijn, naar het 

ziekenhuis gaan, enzovoort. Naar aanleiding van deze boeken kun je met je kind praten over de gevoelens 

die de figuren in het boek meemaken, maar ook over de ervaringen en gevoelens van je kind. (Zie het 

hoofdstuk 'gesprekken met kinderen tijdens het voorlezen' in het document 'bijlagen voor ouders' onder 

de knop 'Nuttig')  

Er zijn niet alleen prentenboeken voor de leeftijdgroep tot 8 jaar, maar veel prentenboeken zijn ook voor 

oudere kinderen geschikt. Een voorbeeld: "Een grote ezel" van R. Kromhout en A. van Haeringen (Leopold, 

Amsterdam). 
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Fase 1 - Informeren naar de gevoelens van je kind - Je kind leert nooit te praten over zijn gevoelens 

als jij niet informeert naar de gevoelens van je kind. Om met je kind over gevoelens te praten moet je zelf 

kalm zijn en weinig zeggen. Je moet namelijk je kind goed waarnemen. Pas dan kun je de goede vragen 

en opmerkingen plaatsen. Dat kunnen we allemaal wel in situaties van bijvoorbeeld een gesprek tijdens 

een visite als we met volwassenen onder elkaar over ervaringen vertellen. Dan kunnen we zeggen: "Oh ja? 

Dat is leuk?" Maar als we met ons kind praten hebben we al gauw het idee dat wij veel commentaar 

moeten leveren, zodat je kind niet meer weet wat het zelf voelt. Nu moet je als ouder juist terughoudend 

zijn en de goede vragen stellen. Gebruik hierbij het hoofdstuk 'Het V.A.T. gespreksmodel' in het document 

'bijlagen voor ouders' onder de knop 'Nuttig'. 

Je kunt ook inhaken op situaties thuis. Benoem wat je kind voelt. Bijvoorbeeld bij een spannend spel 

"Tsjonge, wat is er aan de hand? Ik hoor jullie zo druk praten!" ... "Jullie vinden het allebei heel spannend 

merk ik"... "Ja, dat vind jij natuurlijk niet leuk. En Jan hoe vind jij dat?"  

 

Benoemen van gedrag - Soms straalt je kind een gevoel uit en wil hij er niet gemakkelijk over praten. 

Job loopt met een bedrukt gezicht rond en zegt weinig. Begin dan met het benoemen van gedrag: "Zeg 

Job, ik vind je zo stil; je zegt weinig en je kijkt wat somber. Is er iets?" Als hij daarop ingaat, gebruik dan 

vooral de V. en de A. van V.A.T. Vraag alleen maar en geef terug wat je kind zegt. Bijvoorbeeld: "Ik wil 

niet meer naar school" "Zoo??" "Ik ga nooit meer naar school" "Dat was dus heel naar, daar op die 

school!"  enzovoort. Of je kind is heel druk en je weet dat hij morgen jarig is: "Tjoh, je bent veel aan het 

praten zeg." "Ja" en je kind praat gewoon door. "Zo, wat heb jij veel te vertellen." En je kind praat nog 

gewoon door. "ik merk dat je nu wel heel erg druk bent. Zou dat soms komen omdat je morgen jarig 

bent?" "Ja, want morgen komen de vriendjes en ..."  "Nou, dat is heel spannend." Juist als je gevoelens 

benoemt geeft dat een ontlading voor je kind. Al doende leert je kind ook zelf gevoelens te 

benoemen. 

 

Fase 2 - Vraag je kinder om zelf zijn gevoelens te benoemen 

Er zijn allerlei situaties waarin je dit kunt doen. Je kind komt terug uit school. Je vraagt hoe het was op 

school. Je wilt graag weten of je kind er een prettig gevoel aan overgehouden heeft. Sluit het gesprekje af 

door bewust een gevoel te noemen. "Ik hoor dat je het heel leuk hebt gehad op school. Je vond het dus 

fijn. Klopt dat?" "Je vond het jammer dat je het spelletje verloren hebt. Is dat zo?"  

Als een kind iets vertelt kun je vragen: "En wat vind je ervan?", "Wat voel je nu?" Voordat je die vragen 

stelt moet je eerst veel over de situatie laten vertellen. Bij voorbeeld als ze uit school komen? "Wat wil je 

vertellen over school?" Daarna doorvragen. Pas als de situatie heel duidelijk is vragen: "En hoe voelde je 

je daarbij?" 

 

Fase 3 - Je kind uit zijn gevoelens tegenover anderen waar jij niet bij bent. 

Je praat met je kind over situaties met anderen. Zeg: "Hoe voelde je je toen?" Zeg: "Heb je dat ook 

gezegd? Hoe reageerde de ander daarop? Kun je dat een volgende keer ook toepassen? Wanneer kun je 

dat gaan zeggen?" 

Je kind zet zijn mening duidelijk neer tegenover die van anderen. 
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10 JE KIND LOST ZELF ZIJN PROBLEMEN OP 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Je kind komt allerlei probleempjes tegen. Als je als ouders altijd direct klaar staat en je kind gelijk helpt, is 

je kind voor het moment wel geholpen, maar leert hij niet zelf zijn problemen op te lossen. Natuurlijk zijn 

er problemen die hijzelf niet kan oplossen; hij heeft je hulp nodig. Maar in ieder geval is het goed jezelf 

altijd af te vragen: Kan mijn kind hier wat van leren? Laat daarom je kind ervaren dat hij een probleem 

heeft en laat hem nadenken over de vraag wat hij aan het probleem kan doen.  

We onderscheiden: 

- individuele problemen (bijvoorbeeld: Ik kan de knoop van mijn broek niet dicht krijgen)  

- problemen in de omgang met anderen (bijvoorbeeld: De ander speelt vals). 

 

Aanpak: 

 

Individuele problemen 

- Probleem benoemen - Als je als ouder geconfronteerd wordt met een probleem van je kind, 

benoem dan eerst het probleem. (met andere woorden: Begin niet met de oplossing). Voorbeeld: 

"Jij wijst naar je schoen. Wat bedoel je daarmee? ... Oh, je kunt je schoen niet vastmaken .... Oh, 

je vraagt of ik je schoen wil vastmaken. Nou, dat wil ik wel hoor! Kom maar met je schoen."  

- Om hulp leren vragen – Door te laten merken dat er voor ieder probleem een oplossing is, merkt 

je kind dat een probleem hebben helemaal niet onoverkomelijk is. Je kind leert om zelf hulp te 

vragen. Zeker als je er nog bij zegt "een volgende keer mag je het gewoon vragen!" 

- Leren verwoorden wat er moeilijk is - Sommige problemen moeten kinderen ook zelf leren 

oplossen. Bijvoorbeeld: Je kind moet zijn speelgoed op zijn kamer opruimen. Je weet dat je kind 

dat moeilijk vindt. Dat betekent niet dat je alles voor je kind gaat doen. Ook niet dat je begint te 

zeggen: ... "Ik help je wel hoor!". Doe het als volgt: 

"Janneco, het is nu tijd om het speelgoed op je kamer op te ruimen. Wil je dat doen? Denk je dat 

je dat kunt?" Je kind wil dat waarschijnlijk niet omdat hij het niet overziet. "Oh, dat vind je dus 

niet leuk! Nou, dat kan ik me voorstellen. Weet je ook waarom je dat niet leuk vindt?" Als zij dat 

niet kan zeggen kun je ernaar vragen: "Vind je het soms zo veel?" 

- Bevestig dat gevoel van machteloosheid - "Nou, ik kan me voorstellen dat je dat niet leuk 

vindt. Het is ook zo veel! Hè?"  

- Taak in stukjes verdelen - Doe dan een voostel om de taak in stukjes uit te voeren. "Nou, wat 

denk je ervan om eerst de lego eens in de doos te doen? Zal dat lukken? Roep je me als je klaar 

bent? Dan kom ik weer kijken." Als je er weer bent, benoem wat je kind heeft gedaan. "Nou, je 

hebt al veel opgeruimd zeg. Je kamer ziet er al veel netter uit. Tsjonge, alle lego zit netjes in de 

doos. Dat heb je prima gedaan!" Vraag daarna aan je kind of hij nu wil zeggen wat hij verder kan 

doen: "Weet jij wat je nu kunt opruimen?"  

 

Problemen in de omgang met anderen  

Als steun volgt nu een schema dat je altijd kunt gebruiken bij het leren oplossen van problemen 

- Je kind komt met het probleem 

- Je sluit aan (V.A.T.) 

- Je vraagt door om de situatie concreet te krijgen 

- Je benoemt het probleem 

- Je kind bedenkt oplossingen. Zo nodig voeg je oplossingen toe 

- Je kind kiest welke oplossing hij gaat uitvoeren 

- Je bespreekt met je kind of hij de oplossing kan uitvoeren 

- Waar je kind hulp nodig heeft bied je hulp aan 
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- Je spreekt af dat je er met je kind samen op terug komt 

 

Je kind kan ook problemen tegenkomen in de omgang met andere kinderen. Als andere kinderen je kind te 

kort doen, kun je als ouder verontwaardigd zijn en al snel voor je kind opkomen. Zeker als je kind 

structureel gepest wordt, moet je je kind beschermen. Maar spring niet altijd direct in de bres voor je kind. 

Daardoor maak je je kind afhankelijk in plaats van zelfstandig. Om te weten hoe de aanpak is, kun je 

kijken bij doel 8: 'Je kind geeft aan wat hij zelf wil als hij met anderen speelt of praat'. Op dezelfde manier 

kunt u ook problemen bespreken. Hierna volgt een voorbeeld waarin het kind vertelt dat het geplaagd 

wordt in situaties waar de ouders niet bij zijn. 

 

- Situaties uitvragen door volgen en aansluiten 

o Informeer eerst bij je kind (V.A.T.: volgen): "Oh ja? ... Wat gebeurde er dan?... Zo, dat is 

ook niet leuk!"  

o Dan Toevoegen; maak de situatie heel concreet. "Zat jij eerst op de schommel? ... En toen 

kwam Kees en hij duwde je eraf? ... Wat deed je toen? ... Liep je toen weg?..."  

o Geef een waardering van de situatie: "Nou, dat is zeker niet leuk voor jou. Ik vind ook dat 

Kees je er niet zo maar af mag duwen." "Heeft Kees soms al een poosje gewacht terwijl jij 

aan het schommelen was?" Misschien zegt je kind: "Ja, maar ik was op de schommel."  

o Praat dan met je kind over eerlijk om de beurt. Leg dat je kind uit.  

- Oplossingen bespreken - Ga dan naar de oplossingen toe: "Nou, we hebben er over gepraat. 

Wat kun je er nu aan doen? Weet jij wat je zou kunnen doen?". Omdat er sprake was van macht 

en geweld (van de schommel duwen) zal je kind moeilijk tot oplossingen kunnen komen. Bespreek 

oplossingen als: "Ik vind het niet leuk als jij me van de schommel afduwt. Dat mag je niet doen". 

Of: "Zullen we om de beurt op de schommel gaan?" Of als je kind op de schommel zit en Kees 

komt erbij staan: "Wil je ook schommelen? Dan mag jij zo meteen."  

Laat je kind voor zichzelf bepalen welke oplossing hij kiest. "Denk je dat je dat kunt doen?" Als je 

kind het moeilijk vindt, dan kun je alsnog zeggen: "Nou, als het weer gebeurt, roep me dan maar 

even. Dan gaan we samen kijken wat we eraan kunnen doen."  

- Taakafbakening ouder en kind bij probleemoplossing   

Je kind komt van het buiten spelen bij jou en zegt: "Mama, Kees duwt me weer van de 

schommel."  

o Begin weer met volgen en aansluiten: "Zo, wat vervelend."  

o Informeer wat er precies gebeurde. Op basis van het vorige gesprek kun je vragen: "Wat 

zou je ook al weer zeggen?" "Ja, maar hij duwde me er gelijk af."  

o Je concludeert dat je kind het niet alleen af kan; je besluit mee te gaan.  

o Spreek van te voren goed af wat je gaat doen. "Ik kom mee, we gaan samen met kees 

praten. Jij zegt wat en ik zeg wat. Goed? Ik begin wel." 

- Het gesprek leiden  

Buiten heb je de twee "partijen" bij elkaar om het probleem op te lossen.  

o Begin met een constatering: "Kees, Martijn vertelt me dat hij aan het schommelen was en 

dat jij hem er van af hebt geduwd. Is dat zo?" Kees: "Ik wil ook schommelen."  

o Benoem het probleem: "Dus Kees wil schommelen en Martijn wil ook schommelen. Jullie 

willen allebei schommelen en er is maar één schommel."  

o Kijk of de kinderen ermee instemmen.  

o Laat oplossingen bedenken: "Wat kunnen jullie hieraan doen? Weten jullie wat? ..... Wat 

heb jij voor ideeën, Kees? En jij Martijn?"  

o Bespreek de ideeën.  

 

Zo kun je verder gaan als je met je eigen kind apart ook deed. De stappen zijn dan: 

1. De kinderen bedenken oplossingen.  
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2. De kinderen kiezen een oplossing uit. 

3. De kinderen bespreken hoe ze dat gaan uitvoeren.  
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11 JE KIND NEEMT ZELF INITIATIEF TOT CONTACT 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Zelf het initiatief nemen is een stap verder dan reageren op een ander. Als je kind zelf nooit initiatieven 

neemt, blijft hij afhankelijk; afhankelijk van de initiatieven van de ander. Hij moet dan maar afwachten of 

de ander vraagt of hij bijvoorbeeld mee gaat spelen. Het is fijner als hij voor zichzelf opkomt en zelf 

vraagt: "Mag ik meespelen?". 

Het is moeilijker om je kind te leren zelf initiatieven te nemen dan om te leren reageren op anderen. Bij 

het reageren op de ander geeft de ander de impuls: Je kind hoeft alleen maar te reageren. Als je kind zelf 

initiatieven moet nemen, begint hij 'in het luchtledige'. 'Zo maar' moet hij iets gaan zeggen. Hij moet zelf 

beginnen.  

 

Wat maakt dat kinderen dat zo moeilijk vinden en hoe kun je ze helpen?  

- Niet kunnen? Leren door doen - Het kan zijn dat ze het gewoon niet kunnen; of misschien 

weten ze niet dat ze dat in die bepaalde situatie niet kunnen doen. Kinderen leren dit het beste 

door gewoon te doen. Als ze merken dat anderen daar positief op reageren, gaan ze het vaker 

doen. Dit noemen we "sociale vaardigheden" leren. Sociale vaardigheden leer je kinderen door 

erop te wijzen dat het in die situatie passend is om initiatieven te nemen, door het voor te doen en 

het hen zelf te laten doen en door hun aandacht te richten op de reactie van de ander als gevolg 

van zijn initiatief. 

- Niet durven? Begrip tonen voor angst - Het kan zijn dat ze het wel kunnen, maar niet durven. 

Hier is sprake van angst; het kind is verlegen, teruggetrokken en angstig. Misschien weet hij wel 

dat je hier initiatieven zou kunnen nemen, hij weet ook hoe het zou moeten, maar hij durft niet. 

Om kinderen te helpen moeten ze veel begrip ontvangen: "Lastig hè! Nou, ik kan me voorstellen 

dat je dat niet makkelijk doet."  

- In stapjes naar een oplossing - Daarna kun je kleine stapjes bedenken, bijvoorbeeld 'als je mee 

wilt spelen: ga vlak bij de spelende kinderen staan'. Weet je al of je kind het gewoon niet kan of 

dat je kind angstig is? 

Let daarbij op het verschil in situatie waarin dit kan voorkomen. Contact maken met de ouders zal meestal 

wel lukken; met broertjes en zusjes is het misschien wat moeilijker, met mensen van buiten het huisgezin 

neemt hij nooit initiatief. Hij stapt bijvoorbeeld nooit naar andere kinderen toe met de vraag of hij mee 

mag spelen. 

 

Aanpak: 

 

Observeren - Let erop in welke situatie je kind vraagt of hij mee mag spelen 

 

Voorbeeld: Je kind leert vragen of hij mee mag spelen in een situatie waar je zelf bij bent.  

Verschillende situaties zijn: thuis met broertjes en zusjes, met andere kinderen die thuis spelen en je kind 

vraagt hulp bij het buiten spelen; of als je met je kind ergens op visite bent.  

 

Het kan zijn dat je kind naar je toe komt met de opmerking "Ik mag niet eens meespelen." 

- Dan begin je met volgen en aansluiten (van V.A.T.): "Zo, ... Dat is ook niet leuk ..."  

- Stel daarna vragen om de situatie concreet te krijgen.  

- Stel daarna de vraag: "Wat zou je willen?"  

- Benoem die situatie: "Dus Jan en Kees zijn met lego aan het bouwen en jij zou graag mee willen 

doen." 
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Het kan zijn dat je kind zelfs niet naar je toe komt. Jij moet constateren dat je kind met de situatie 

geen raad weet.  

- Je neemt hem waar. Loop er naar toe en zeg wat je ziet: "Jullie zijn fijn aan het spelen zeg. Ik zie 

dat Kees bezig is met ... "  

- Daarna: "Zou jij ook mee willen spelen?"  

- Neem de reactie van je kind goed waar. Het is niet vanzelfsprekend dat hij al zo ver is dat hij wil of 

durft samen spelen.  

- Blijf er gewoon bij staan en benoem wat de andere kinderen doen. Benoem daarbij ook de 

gevoelens: "Zo, dat wordt een mooie garage ..."  

- Neem waar of je kind geboeid is door het spel. Al gauw zullen er vriendelijke kinderen zijn die dan 

zeggen "Kom maar, je mag ook meedoen."  

Dit is voor jou als ouder een belangrijk leermoment: Je kind wil wel samenspelen, maar hij durft 

het niet te vragen. Als je gewoon benoemt wat er gebeurt en je "drukt niet door" dan blijf je 

contact houden met je kind.  

Je kind heeft geleerd van deze situatie. Je bent nu ook alert op volgende situaties.  

 

Bespreek op een later rustig moment deze situatie met je kind.  

- Begin met de situatie op te roepen  

- Laat je kind de positieve ervaringen nog eens benoemen. "Je hebt toen samen gespeeld met de 

andere kinderen, hè? Vond je dat leuk? Wat heb je gespeeld?..."  

- Benoem welke invloed je kind gehad heeft op het mee mogen spelen. "Weet je nog? In het begin 

vond je het lastig. Je stond erbij, maar je deed niet mee."... "Toen gingen er met z'n tweeën bij 

staan te kijken en toen vroegen ze jou om mee te spelen. Vond je dat leuk?" ... 

- Praten over een volgende keer: "Zou je een volgende keer (als we weer op visite gaan) weer willen 

meespelen?" .... "Wat kun jij dan doen om mee te kunnen spelen?" Verzamel ideetjes, zonder er 

gelijk over te praten. "Ja, dat kun je doen. Heb je nog meer ideetjes?"  

- Maak concrete afspraken. Vat dan samen: "Je kunt er met mij bij gaan staan. Je kunt er alleen bij 

gaan staan. Je kunt vragen of je mee mag doen. Prima! Wat ga je de volgende keer doen?"  

 

Wees alert in volgende situaties. Blijf contact houden met je kind over het meespelen. 

 

 


