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01 TOELICHTING BIJ DEZE UITSPRAAK 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Wat verstaan we onder sociale flexibiliteit? 

Eerst wat het niet is: Je kind is niet eenkennig of star of vormvast. Veranderingen brengen je kind niet uit 

zijn evenwicht. 

Nu wat het wel is: Je kind kan zich goed redden in wisselende sociale situaties. Of hij nu op school 

is, op visite, met zijn vriendjes speelt of naar de dokter gaat, hij weet wat hij wel en niet kan doen. 

 

Als je kind sociaal niet flexibel is raakt hij snel van slag wanneer het anders gaat dan hij dacht. Zijn 

welbevinden schiet in die situaties naar beneden. Hij voelt zich heel onprettig. Hij heeft het idee dat hij 

geen greep (controle) meer heeft op de situatie en juist aan die controle klampt hij zich vast. Vandaar dat 

hij zich zo star en vormvast gedraagt. Je kind kan doorslaand gedrag vertonen als slaan, schoppen en 

schelden; maar hij kan ook heel passief zijn en zonder initiatief. Daarmee vertelt hij: ik kan de situatie niet 

overzien. Je kind kan ook eenkennig gedrag vertonen: hij kan maar met enkele kinderen overweg.  

 

Het is als ouder soms moeilijk om met je kind om te gaan als hij dat doorslaande gedrag vertoont. Je kind 

wil gewoon niet naar de nieuwe juf of naar de schooldokter of thuis met het buurmeisje spelen. Hij maakt 

een scène of hij trekt zich terug. Wat kun je in die situatie als ouder doen? 

1. Je neemt je kind waar: Wat is de situatie die hij niet overziet? Wat voelt hij? 

2. Je benoemt wat je kind meemaakt 

3. Je kijkt hoe je kind erop reageert 

4. Moet je kind nu eenmaal (bijvoorbeeld) wel naar de dokter: Wees kalm en trefzeker, hoe je kind 

ook tegensputtert 

 

Hieronder volgt een uitgebreide toelichting.  

 

Let allereerst op je eigen houding 

Hoe sta je zelf ten opzichte van je kind in deze situatie? Schrik je ervoor terug? Voel je je machteloos? 

Word je juist boos?  

Daarmee geef jij, van jouw kant aan dat je zelf ook moeite met deze situatie hebt. Je kunt er niet goed 

tegen dat je kind met deze situatie geen raad weet, want jij zit ook met die situatie. Jij weet niet hoe je je 

kind hier overheen kunt helpen en de situatie is ook voor jou erg vervelend. Daarbij komt dan ook nog 

eens dat je je geneert voor anderen: Een huilend en onwillig kind over het schoolplein slepen onder de 

meewaardige blikken van andere moeders en het schoolpersoneel. Kortom: je voelt je machteloos en 

onzeker. En, let wel, je voelt je machteloos en onzeker tegenover je kind, die zichzelf juist ook 

machteloos en onzeker voelt vanwege zijn angsten.  

Hoe kun jij als machteloze en onzekere een steun zijn voor je machteloze en onzekere kind? Dat lukt dus 

niet, ook niet met uiterlijke macht van boosheid, dwang en overtuigen. Je kind is zijn houvast kwijt en 

ervaart: Nou, mijn ouders, dat zijn grote mensen op wie ik vertrouw als ik bang ben. Als die van slag 

raken vanwege mijn angst, dan moet ik wel een heel bijzonder iemand zijn. Dat kan je kind niet 

verdragen. Je kind gaat wanhopig door met zijn doorslaand gedrag; net zo lang totdat hij ervaart: 

Gelukkig, mijn ouder kan het hebben dat ik zo angstig ben. Hij valt er niet van om en hij weet raad met 

mijn onwilligheid. Dat geeft mij een gevoel van veiligheid. Ik mag angstig zijn en hij ondersteunt 

mij daarin wel. 
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Wat helpt 

Spreek jezelf toe: Mijn kind is angstig. Let wel, het is mijn kind die angstig is en hij heeft daarom mijn 

steun nodig. Ik neem de gevoelens van mijn kind waar, maar ik ga er zelf niet in mee. Ofwel: Ik grens 

mezelf af van de gevoelens van mijn kind.  

- Neem je kind bewust waar: Wat wil hij niet? Wat zit erachter dat hij dat niet wil? Nou, hij 

overziet deze situatie niet; hij is naar zijn idee de controle kwijt. Dat maakt hem angstig. Hij zou 

ervan in paniek raken of totaal passief worden.  

- Heb mededogen met jezelf: Ik weet dat ik hier gewoon slecht tegen kan. Dat is nu eenmaal een 

gegeven. Mezelf veroordelen helpt niet. 

- Stap eruit: Maar ik ga niet met de gevoelens van mijn kind mee. Ik wil een steun zijn voor mijn 

kind. Ik bén een steun voor mijn kind. 

- Heb mededogen met je kind: Tsjoh, wat is hij in paniek. Hij overziet het ècht niet! 

- Laat blijken dat je je kind ziet in zijn emoties: Zeg: "Ik merk dat je het ècht niet wil. Ik 

begrijp je wel. Het ìs ook moeilijk voor je. Nou, je moet er gewoon heel hard van huilen."  

- Neem dan je kind goed waar. Dit kan het omslagpunt zijn. Wordt je kind al rustiger? Ga net zo 

lang door met het benoemen van zijn gedrag en emotie totdat je kind rustiger wordt. 

- Als je kind weer wat rustiger is, dan kun je weer verder gaan. Dat wordt in de suggesties 

uitgewerkt. Soms moet je gewoon handelen: Je kind wil beslist niet naar de dokter. Blijf dan 

evengoed rustig en kordaat.  

 

Als je dit bovenstaande leest denkt je waarschijnlijk: "Moet ik aan dat alles in een keer denken? Dat is 

idealistisch! Niet te doen!" Daar heb je gelijk is. Maar begrijp en ervaar je hoe het werkt? Lees het en lees 

het nog eens door. Probeer het op je in te laten werken.  

 

Als eerste wordt beschreven: 

2. Algemene begeleidingsadviezen: bied veiligheid en structuur in je gezin 

 

Daarna worden handelingsdoelen voor de volgende vaardigheden uitgewerkt: 

3. Mijn kind durft naar een nieuwe omgeving te gaan 

4. Mijn kind accepteert dat iets anders loopt dan hij dacht 

5. Mijn kind kan zijn gevoelens beter reguleren 

6. Mijn kind speelt gevarieerd 

7. Mijn kind speelt en doet samen met andere kinderen 

8. Mijn kind kan een ruzie goed maken 

9. Mijn kind luistert naar anderen 

 

Aanpak: 

 

Niet van toepassing 
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02 ALGEMENE BEGELEIDINGSADVIEZEN: BIED VEILIGHEID EN STRUCTUUR IN JE GEZIN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Kinderen moeten vanuit een basis van veiligheid nieuwe situaties kunnen aangaan. Als ze deze veiligheid 

niet hebben, wordt iedere nieuwe situatie voor hen een bron van angst. Die veiligheid moeten kinderen in 

zichzelf gaan ervaren. Kinderen verwerven zich die veiligheid doordat hen die veiligheid gegeven wordt. 

Als kinderen 'vanaf de buitenkant' veiligheid ontvangen, zal dat zijn uitwerking hebben op je kind zelf, 

zodat hij in zichzelf die veiligheid gaat ervaren. Hij voelt zich veilig (in tegenstelling tot angstig). Dan 

vinden ze nieuwe situaties een uitdaging. Als ouders geef je op twee manieren veiligheid: 

 

1. Je kind moet zich door zijn ouders echt gezien weten.  

Hij moet het idee hebben dat zijn ouders belangstelling hebben voor zijn persoon met alles wat hij 

denkt, voelt en wil. Je kind wil door jou gekend zijn. Dat betekent dat je niet bezet bent met alles 

wat bij jou op de voorgrond is (je werk, je zorgen) maar dat je innerlijke ruimte hebt om je in je 

kind te verdiepen. Niet dat je altijd voortdurend oog voor je kind moet hebben (dat zou verwennen 

zijn) maar wel dat je in wezen je kind als eigen persoontje in wording kunt onderscheiden, los van 

waar jij nu net behoefte aan hebt.  

 

Hierover kun je meer lezen in het hoofdstuk "Mijn kind weet zich gezien" in het document 'bijlagen 

voor ouders' onder de knop 'Nuttig'. 

Misschien stel je je de vraag: Doe ik dat voldoende? Dat kun je nagaan aan de hand van het 

hoofdstuk "V.A.T om samen te praten en samen te doen" in het document 'bijlagen voor ouders' 

onder de knop 'Nuttig'. 

 

2. Duidelijke structuur en regels bieden in je gezinsleven.  

Het vaste ritme van de dag, gemarkeerd door opstaan, de maaltijden en het naar bed gaan; regels 

voor het voeten vegen en handen wassen; het vaste ritueel van het naar bed gaan. Dat alles zijn 

even zo vele steunpunten in het leven van je kind. 

 

Hierover kun je meer lezen in het hoofdstuk "Regels en routines in het gezinsleven" in het 

document 'bijlagen voor ouders' onder de knop 'Nuttig'. 
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03 MIJN KIND DURFT NAAR EEN NIEUWE OMGEVING TE GAAN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Vormvaste kinderen hebben moeite om naar een nieuwe omgeving te gaan en deze te verkennen. Ze 

hebben er moeite mee om bijvoorbeeld naar oom en tante (die ver weg wonen) of op vakantie te gaan, bij 

een vriendinnetje te spelen, enzovoort. In de speeltuin is het iedere keer weer een zelfoverwinning om een 

ander toestel te proberen. Alles wat nieuw en vreemd is roept angsten op. Het trieste daarvan is dat 

kinderen dan geen plezier kunnen beleven; steeds weer zit die angst voor dat nieuwe er tussen.  

Als ouders hebben we misschien de neiging om te zeggen: "Toe nou, doe niet zo kinderachtig. Zo erg is 

het toch niet! Nou, dan ga ik wel met je mee!" Dit werkt averechts. Je bevestigt de angst van je kind en 

biedt geen oplossing voor zijn angst. De aanpak is om eerst zelf de angst van je kind te accepteren en je 

kind te leren stap voor stap om te gaan met een nieuwe situatie. 

 

Aanpak: 

 

1. Bereid je kind voor 

- Vertel vooraf op een rustig moment wat je gaat doen. Soms is het goed er meerdere 

gesprekjes aan te besteden. Laat je kind zo kennis maken met de nieuwe situatie. 

"Jeroen. Morgen gaan we met z'n allen naar een speeltuin. Naar een heel leuke speeltuin. Daar 

zijn we nog niet eerder geweest. Hoe vind je dat?" ... "Wat denk jij, zou er een schommel zijn 

in die speeltuin? En wat nog meer?" ... Voer een gesprekje over verschillende speeltoestellen. 

Geef ook aan dat er misschien andere speeltoestellen zijn die je kind niet kent. Je kunt ook een 

prentenboek voorlezen over een speeltuin.  

- Vraag uitdrukkelijk hoe je kind het vindt om naar een nieuwe speeltuin te gaan. Vindt hij 

het niet leuk, zeg dan: "Nou, dat kan ik me best voorstellen, zo'n vreemde speeltuin."  

- Voeg toe: benoem concrete dingen en mogelijke emoties. 

"Misschien kun je het ook eens anders bekijken. Wat leuk, er is een schommel, dus ik kan 

schommelen, maar er zijn misschien ook andere dingen die heel leuk zijn. Eerst is het even 

eng, maar als ik het geprobeerd heb, dan is het misschien weer heel leuk! Nou, wat denk je? 

..."  

- Maak vooraf een afspraakje met je kind. Dat geeft je kind steun. 

Want het kan heel goed zijn dat je kind blijft denken: "Ik snap wel hoe het gaat. Mijn broertjes 

en zusjes rennen direct de speeltuin in en proberen van alles. Zij hebben plezier. Papa en 

mama gaan met de baby aan een tafeltje zitten en dan voel ik me alleen en weet ik niet wat ik 

moet doen. Dan zeggen ze tegen me: "Ga toch ook eens wat proberen." Dan gaat papa 

zeggen: "kom" en dan neemt hij mij mee en dan gaat hij heel enge dingen met me doen. Ik 

wil ook niet met papa mee!"  

Voorbeeld afspraak: "Als we aankomen kom je eerst bij ons gezellig aan een tafeltje zitten. 

Dan kun je rustig rondkijken. Na een poosje gaan we rondwandelen en daarna mag jij zeggen 

wat je wilt spelen. Zullen we dat doen?"  

 

Met andere woorden: Jij blijft bij je kind en je kind heeft het idee dat hij zelf de situatie 

kan beheersen. 

 

2. Wanneer je in de nieuwe situatie bent.  

Als het zover is begeef je je op het evenwicht tussen voldoende veiligheid èn voldoende uitdaging te 

bieden. Te veel veiligheid beidt geen uitdaging en is onbevredigend voor je kind. Als je te veel uitdaging 

biedt (wat voor een vader juist heel sportief kan zijn) veroorzaak je te veel angst voor je kind waardoor hij 
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de uitdaging niet meer aangaat. Dus altijd weer V.A.T. toepassen. En na iedere toevoeging steeds weer 

volgen en aansluiten. 
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04 MIJN KIND ACCEPTEERT DAT IETS ANDERS LOOPT DAN HIJ DACHT 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Als je kind sociaal minder flexibel is, zal hij veranderingen moeilijker kunnen verdragen. Zo'n verandering 

is bijvoorbeeld: Jij haalt je kind niet uit school op, maar de moeder van zijn vriendje. Dat bezorgt hem 

angst. Kinderen reageren verschillend op angst. Het ene kind treedt met de angst naar buiten (agressie, 

huilen, weigeren mee te doen), het andere kind keert helemaal in zichzelf (terugtrekken, slecht slapen). 

Deze twee reacties worden vluchten of vechten genoemd. 

 

Aanpak: 

 

Als het enigszins mogelijk is, kondig de verandering te voren aan. Bepaal wanneer je je kind in 

kennis stelt: niet te vroeg (je kind leeft onnodig lang in spanning) maar ook niet te laat.  

 

Je hoort wel eens dat je het er bij je kind gewoon op aan moet laten komen. Als je het te voren allemaal 

uitlegt, dan wordt je kind maar zenuwachtig. En als het zover is, dan heeft hij geen keus. Daar is wat voor 

te zeggen. Als je weet dat je kind van tevoren zo angstig is dat dat een te grote belasting op zijn leven is, 

dan is het niet handig je kind van de voren in te lichten.  

De andere kant is van het niet aankondigen is: 

- Je kind is nu niet in staat te leren zijn angst te overwinnen. En dat moet je kind nu juist wel leren.  

- Je stelt je kind plotseling voor het blok. Je kind zou kunnen gaan denken: "Mijn ouders hebben dit 

te voren wel geweten, maar niet gezegd". Dat kan het vertrouwen in de ouders weer schaden.  

- Als dit je patroon wordt, bevestig je het beeld van je kind dat het leven daadwerkelijk 

onvoorspelbaar (dus onbeheersbaar) is.  

 

Het geven van een vooraankondiging 

- Zoek een rustig moment op om met je kind te spreken. Een moment waarop jezelf even tijd 

hebt en wanneer je niet gestoord zult worden. 

- Benoem heel rustig de verandering en de reden.  

"Janneco, ik kom je altijd uit school ophalen, hè! Morgen kom je ook uit school. Maar dan mag je 

met Marianne mee naar huis. Ik weet dat je dat lastig vindt. Daarom zeg ik het nu vast. Dan kun 

je er aan wennen. Ik heb met de moeder van Marianne afgesproken dat je daarheen mag gaan. 

Daar ben je wel eens vaker geweest. De moeder van Marianne zal je dan meenemen in de auto. 

Ikzelf moet even naar het ziekenhuis. Vandaar. Als ik daar klaar ben kom ik je ophalen bij 

Marianne. En dan gaan wij samen weer naar huis."  

(Je vertelt dit rustig: je voelt je niet schuldig en je laat je niet overmannen door de angst van je 

kind: die angst laat je bij je kind) 

- De reactie van je kind ontvangen door waar te nemen en gevoelens te ontvangen (V.A.T.-

model) 

"Nou, dat is raar, hè. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat vraagt."  

- Geef op alle vragen een duidelijk antwoord 

Als je waarneemt dat je kind er behoefte aan heeft om precies te weten hoe het gaat, vertel dan 

verder: "Als de school uitgaat loop je met Marianne mee naar de auto van haar moeder. En dan 

stap jij in de auto van Mariannes moeder. Dan rijden jullie naar het huis van Marianne en daar 

gaan jullie lekker een poosje spelen."  

Dat levert waarschijnlijk weer veel reacties van je kind op. Deze ontvang je weer.  

Denk daarbij ook aan het volgende: Vragen die rationeel lijken kunnen door je kind als 

echte gevoelsvragen bedoeld worden. "Waarom komt u mij nou niet ophalen!" Daarmee zegt 

je kind eigenlijk: "Ik kan maar moeilijk accepteren dat u mijzelf niet ophaalt uit school. U laat me 
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in de steek! Ik ben bang. Ik wil het zo niet." Je kunt op de vraag die Janneco uitsprak antwoorden: 

"Nou, dat vind jij vervelend hè, dat het zo gaat." Denk steeds weer aan V.A.T. Als je er niet 

uitkomt, bedenk dan wat Janneco nodig heeft. Misschien helpt het als de moeder van Marianne 

aan Janneco hetzelfde nog eens vertelt. Dit kun je ook voor een tweede gesprek bewaren. 

- Kordate afronding van het gesprek door samenvatting 

Rond het gesprek kordaat af, ook als je kind aan je blijft trekken. Geef aan het eind van het 

gesprek samenvattend een concreet overzicht van de procedure. "Dus Janneco, als de school 

uitgaat loop je met Marianne mee naar haar auto. De moeder van Marianne weet al dat je ..."  

Vraag geen goedkeuring ("Vind je dat goed?") Daarmee geef je je kind beslisbevoegdheid die het 

niet heeft. Maar vraag of ze denkt dat ze dat zal kunnen. Bij haar "ja" is het doel van het gesprek 

bereikt. Geef haar dan een compliment. Bij haar "nee": weer aansluiten volgens V.A.T. "Ja, dat is 

nog erg lastig voor je." Je kunt dit afsluiten met de verzekering dat je het morgen nog eens met 

haar zal bespreken. Maar stop het gesprek wel. Als je kind moeilijk overweg kan met haar angst 

en er erg mee zit, help haar dan haar probleem los te laten. "Janneco, ik begrijp dat je dit wel heel 

erg vindt. Maar we gaan er morgen samen nog een keer over praten. Dus nu hoef je er niet meer 

aan te denken. Zou het wat zijn als we nu iets anders leuks gaan doen?"  

 

Kom hier na afloop op terug. Niet op de manier van "Zie je wel, het valt allemaal best mee. 't Is niet zo 

erg als je dacht. Je maakt je veel te gauw bang!" Hiermee maak je je kind alleen maar kleiner. Doe het op 

de manier van V.A.T. Laat je kind verwoorden hoe het ging en vraag wat je kind ervoer. Bespreek ook met 

je kind hoe hij denkt het de volgende keer te gaan doen.  

 

Tot slot, wees alert op valkuilen: 

- Ga niet overtuigen, want angst laat zich niet overtuigen 

- Ga niet dwingen het maar goed te vinden ("Nou wil ik er niets meer over horen. Je weet hoe het 

gaat. Het komt wel goed. En daarmee basta!"). 

- Ga niet lopende het gesprek aan je eigen besluit gaat twijfelen, waardoor je weer niet overtuigend 

overkomt.  
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05 MIJN KIND KAN ZIJN GEVOELENS BETER REGULEREN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Als het voor kinderen die weinig flexibel zijn anders loopt dan zij dachten, ervaren ze stress. Kinderen 

ervaren de situatie als bedreigend. Ze kunnen zich terugtrekken, ze worden apathisch, zien wit en zeggen 

of doen niets meer (vluchten) of ze gaan schreeuwen, huilen en schoppen (vechten). Als ouders hebben 

we dezelfde neiging als je kind: vechten. U wordt dominant en zeer kortaf of u voelt zich machteloos en 

weet met de situatie geen raad. Hoe te handelen?  

 

Ondanks de verschillen in situaties, steeds is je aanpak: 

- Je accepteert dat je kind de situatie als bedreigend ervaart en dus dat hij heftig reageert 

- Je ondersteunt je kind door hem gedragsalternatieven aan te reiken èn die regelmatig met hem te 

bespreken 

 

Casus hoe het niet moet:  

Kinderen zijn in de kamer rustig aan het spelen. Het is weer zover: Gerrit wordt woest, want het gaat 

anders dan hij dacht. Omdat dit herhaaldelijk gebeurt ben je direct geïrriteerd en je vliegt uit je stoel en 

grijpt in. "Ben je weer bezig! Altijd als jullie aan het spelen zijn ..."  Je kunt je afvragen: Leert Gerrit op 

deze manier om het anders te doen? Gerrit denkt op zijn beurt: "Altijd is mama of papa boos op mij! Ik 

doe het altijd verkeerd!" Hij zal alleen maar krampachtiger en dus minder flexibel worden. 

 

Aanpak: 

 

- Je accepteert dat Gerrit de situatie als bedreigend ervaart en dus dat hij woest reageert. 

Dit gaat over je innerlijke houding ten opzichte van Gerrit. Je besluit: Gerrit heeft het moeilijk en 

hij maakt het andere kinderen ook moeilijk. Gerrit heeft hulp van mij nodig. 

- Zorg voor behoud van de relatie met Gerrit. Zie het hoofdstuk "Je kind weet zich gezien" in 

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

Blijf dus rustig en kalm en laat merken dat je de situatie beheerst.  

- Spreek je kind beslist toe: "Gerrit, dit kan zo niet. Ga naar ... " Wijs een plek aan waar hij even 

een time-out heeft; een moment om even af te koelen. Bij voorkeur op een stoel in de kamer.  

- Als hij weigert: houd het contact vast. Stap op je kind af en blijf hem aankijken en zeg des te 

uitdrukkelijker: "Gerrit – dit - kan – zo – niet. Kom – met – me – mee!" Ga absoluut niet in op 

hetgeen Gerrit tiert en scheldt. Daarmee probeert hij jou juist te verleiden tot strijd, wat hem weer 

nieuwe kansen biedt. In tegendeel: wees een rots in de branding en straal rust en 

trefzekerheid uit. Pak ter onderstreping van je beslistheid je kind bij de hand en leidt hem naar 

zijn plek. (Pas op, lichamelijke dwang wekt grote weerzin bij je kind. Hoogstens even kort 

doordrukken (hup, opstaan) maar niet naar zijn stoel slepen.) 

- Een time-out betekent: even afkoelen. Dus zo'n 5 minuten. Na afloop niet alsnog een 

reprimande geven Daar help je je kind niet mee. En dat is ook vernederend voor Gerrit ten 

opzichte de andere kinderen. Vraag slechts aan Gerrit: "Ben je weer rustig? Kun je weer samen 

spelen? Nou, ga dan maar weer lekker spelen."  

 

Je kunt ook eerder ingrijpen. Een uitbarsting van Gerrit komt meestal niet onverwacht. Er gebeuren 

dingen waarvan je weet dat Gerrit deze moeilijk zal kunnen verwerken en er zijn reacties van Gerrit 

waaruit je kunt concluderen dat hij er moeite mee heeft.  

Een voorbeeld: Het andere kind zegt wat 'we' gaan doen; Gerrit zegt niets terug en het andere kind gaat 

gewoon beginnen. Neem dus nauwkeurig waar en grijp eventueel eerder in. Dan hoeft het niet tot een 

uitbarsting te komen. 
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Je praat met je kind over het spel met anderen 

- Beschrijf wat er gebeurde 

Begin als volgt: "Ik merk dat je toen zo en zo reageerde. Wat er dan gebeurt, is dat andere 

kinderen dat niet leuk vinden, dat ik boos word en dat jij je alleen maar vervelender voelt. Klopt 

dat?" 

- Benoem dat je wilt helpen 

"Ik wil er graag met jou aan werken. Dan voel jij je fijner, dan voelen de anderen zich fijner en 

dan gaat het ook beter tussen ons. Zou je dat ook willen?" 

- Samen oplossingen bedenken 

"Wat je nu doet is ... Wat zou je ook kunnen doen als zulke dingen gebeuren? (stilte, samen 

denken) Weet jij iets? ... Ik weet wel iets: Als je voelt dat je boos wordt loop je even weg en je 

gaat op de stoel zitten."   

Noem andere gedragsalternatieven.  

- Keuze laten maken en verwoorden 

"Nu hebben we een paar mogelijkheden genoemd. Welke wil jij graag doen?  

Wil jij me nu in jouw woorden vertellen wat we afgesproken hebben? Dan kan ik horen of we 

elkaar goed snappen." 

- Bied hulp aan 

"In het begin zal het best lastig zijn, want je bent nu gewend om ...  

Ik ben er natuurlijk niet altijd bij, maar ik wil je wel graag helpen. Zal ik jou helpen herinneren aan 

jouw afspraak?" 

- Afsluiten 

"Nou ik hoop dat we snel tegen elkaar kunnen zeggen: Tjonge jonge, het is ons gelukt." 
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06 MIJN KIND SPEELT GEVARIEERD 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Wanneer kinderen die weinig flexibel zijn eenmaal een activiteit hebben ontdekt waarbij ze zich prettig 

voelen, zullen ze niet gauw een nieuwe activiteit bedenken. Dat zijn kinderen die altijd hetzelfde doen; 

altijd met lego spelen of altijd kleuren. Het is voor deze kinderen een heel avontuur om aan nieuwe 

activiteiten te beginnen. Als ze dan zo ver zijn om met iets nieuws te beginnen en na 5 minuten valt het 

wat tegen, dan denken ze al gauw: "Zie je wel, het is toch niets." En ze keren weer terug tot hun 

vertrouwde en veilige activiteit. 

Wil je als ouder je kind leren om gevarieerd te spelen, dan moet je niet alleen je kind leren om wat 

anders te gaan beginnen, maar ook om het te blijven proberen en je daarbij niet door de eerste de 

beste tegenvaller uit het veld te laten slaan.  

 

Voor de ontwikkeling van je kind is het belangrijk om hem te leren gevarieerd te spelen.  

- In de eerste plaats vanwege het gevarieerde spel zelf.  

- In de tweede plaats leert je kind dat nieuwe activiteiten ook heel leuk en interessant kunnen zijn 

en zal het zelf meer gaan variëren in activiteiten. 

 

Algemene aanwijzingen 

 

Stimuleer gevarieerd spel in je gezin; dit nog voorafgaande aan het feit dat je kind minder flexibel is. 

Het is altijd goed om als gezin gevarieerd spel te stimuleren.  

Hieronder vind je een lijst van verschillende soorten spel. Gebruik deze om meer variatie te maken in de 

spelen in je gezin.  

- Bewegingsspel: schommelen, hard lopen, rolschaatsen. 

- Spelen met materiaal: zand en water, ballen en knikkeren, autootjes rijden, poppen aan en 

uitkleden. 

- Verbeeldend spel: verkleden, winkeltje, met poppen en autootjes betekenisvol spelen, vader en 

moedertje. 

- Constructiespel en creatief spel: tekenen en kleien, knutselen, lego, hutten bouwen. 

- Sociaal spel: kiekeboe met kleine kinderen, tikkertje en wedstrijden, gezelschapsspelen. 

- Taalspelletjes: rijmen, woorden raden, ik zie ik zie wat jij niet ziet. 

 

Speel samen met je kind 

Samen spelen doet iedereen wel met de jongste kinderen. Blijf dit ook doen met oudere kinderen. Je kunt 

ook samen schaken, voetballen en computerspelletjes doen.  

Door het samenspel kun je je kind allerlei nieuwe spelsoorten leren. Door zelf als ouder genoegen in 

het spel te hebben leer je je kind ook plezier in allerlei spelvormen te hebben. Zo kun je ook een 

prettige spelsfeer in je gezin bevorderen.  

 

Aanpak: 

 

De aanpak van je kind dat weinig spelvariatie laat zien: 

- Je kunt een spel dat je kind toch al doet meer variëren. Voorbeeld: Met lego bouwt je kind altijd 

hetzelfde type huis. Je leert je kind ook wat anders bouwen.  

- Als je kind altijd dezelfde activiteit uitvoert (binnen met lego spelen) kun je voorstellen om ook 

iets totaal anders te doen (buiten spelen). 
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Zowel het variëren van spel dat een kind al doet, als het stimuleren om iets totaal anders te doen, kun je 

op twee manieren begeleiden: 

1. Samen spelen met je kind  

2. Er samen over praten. 

 

Uitwerking manier 1: samen spelen met je kind (volgens V.A.T. –model) 

Casus: Je kind bouwt met lego altijd hetzelfde type huis. Je wilt je kind leren dat variëren heel leuk is.  

- Volgen: Je ziet je kind bezig. Hij bouwt weer hetzelfde type huis. 

- Aansluiten: Ga erbij zitten. Kijk hoe je kind reageert nu jij erbij komt zitten: accepteert hij dat? 

Je kunt ook vragen: "Vind je het goed dat ik erbij kom kijken?"  

Benoem vriendelijk instemmend wat je kind doet. "Wat bouw jij een mooi huis zeg ... Oh, ik zie 

het, komt daar de deur? ... " Kijk of je kind reageert. 

"Zal ik meebouwen?" Kijk of je kind het goed vindt. Dring jezelf niet op, maar geef je kind de 

gelegenheid jou uit te nodigen dichterbij te komen. 

- Toevoegen: Kom nu op een uitnodigende manier met een voorstel.  

"Zullen we een gagrage naast het huis bouwen? Dan kan daar de auto in. Net zo als bij ons." 

 

Aandachtspunten: 

- Als je toevoegt, let dan op de grootte van de stap die je neemt. Hoe groter de stap, hoe moeilijker 

het voor je kind is die stap te ondernemen. Je kunt door je voorstel de stap groter of kleiner 

maken:  

o Iets totaal anders bouwen. "Zullen we een winkel bouwen?"  

o Hetzelfde bouwen, maar dan op een andere manier. "In plaats van een plat dak kun je ook 

een schuin pannendak maken."   

o Hetzelfde bouwen, maar dan iets nieuws eraan toevoegen om het nog mooier te maken. 

"Zullen we er een garage naast bouwen?" 

- De voorzichtige vorm, is de vragende vorm zoals hierboven.  

Gebruik ook de uitlokkende vorm: "Weet je wat ik nou leuk vind? ... Ik wil er graag een garage 

naast bouwen. Net zoals wij hebben. Dan kunnen we er een auto in rijden. Dàt wil ik graag doen." 

- Neem de stapjes aanvankelijk klein. Je merkt vanzelf wel aan je kind wanneer je grotere stapjes 

kunt nemen. 

 

Uitwerking manier 2 – er samen over praten  

Casus: Je kind speelt weinig buiten 

 

Je kind speelt weer binnen en jij zegt: "Ga toch eens lekker buiten spelen!" Je kind reageert niet en jij 

weet ook niet wat je ermee aan moet. 

Benoem wat je ziet en geef ook aan waarom je dat wil bespreken. 

"Cor, je speelt nu binnen. Je kunt ook buiten spelen. Het is mooi weer. En buiten spelen is heel gezond 

voor je. Ik wil dat je nu buiten gaat spelen"  

 

In wezen begin je met de T. van toevoegen van V.A.T. Je moet wel, want je kind geeft geen 

aangrijpingspunt om aan te sluiten. Nu dat je toegevoegd hebt, kun je weer V.A.T. gebruiken. Maar bij het 

volgen en aansluiten kan het zijn dat je kind blijft tegen sputteren. Dus je zult een aantrekkelijk alternatief 

moeten bieden en je kind moeten ondersteunen om dat nieuwe ook eens te willen. Die stap moet voor je 

kind overzichtelijk zijn.  

 

 

 

 



   

Driestar Onderwijsadvies 

Oudersuggesties Sociale Flexibiliteit groep 1-4 – augustus 2008 

        

13 

Dus:  

- Benoem wat je wilt dat hij doet 

"Cor, je kunt ook wat anders doen. Ik wil dat je nu buiten gaat spelen."  

Cor zal liever gewoon doen waarmee hij bezig is. 

- Concrete suggesties benoemen en vragen 

"Je kunt buiten hele leuke dingen doen. Weet jij leuke dingen?" Cor reageert terughoudend. "Nou, 

ik weet wel dingen die jij leuk vindt. In de zandbak spelen. En dan heel mooie wegen maken. Daar 

kun je dan met je auto op rijden. Jij weet ook wel andere leuke dingen." Misschien houdt Cor nog 

steeds de boot af. Noem een ander spelvoorstel. 

- Laat je kind kiezen: "Nou Cor, je gaat nu buiten spelen; wat ga je doen? In de zandbak of 

steppen?" 

 

Aandachtspunten: 

- Eventueel stap kleiner maken, als je denkt dat de stap te groot is. Dit kan door bij voorbeeld 

zelf ook naar buiten te gaan of te beloven dat je over 5 minuten buiten komt kijken. 

- Ga niet soebatten of je kind alsjeblieft wil buiten spelen. Je houding moet duidelijk zijn: "Cor, 

jij gaat buiten spelen! Ik wil je daarbij helpen om iets leuks te gaan doen. Ik wil je helpen plannen 

maken en ik wil ook met je samen spelen."  

- Kijk goed naar de reactie van Cor. Ben je er al achter waarom hij er niet toe komt om buiten te 

spelen? Kun je daarvoor ook een stappenplan bedenken? 

- Kom je beloften na. Als het zover is dat Cor daadwerkelijk buiten gaat spelen doe dan precies 

wat je beloofd hebt. Als je bijvoorbeeld ziet dat Cor heel enthousiast speelt, denk dan niet dat het 

overbodig is om naar de zandbak toe te gaan of dat hij toch geen klok bij zich heeft. Als na 4 

minuten de telefoon gaat en je zou over 5 minuten gaan kijken, breek het gesprek af en ga naar 

Cor. Hij speelde namelijk zo enthousiast in het vertrouwen (ombeperkt vertrouwen) dat jij over 5 

minuten zou komen.  
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07 MIJN KIND SPEELT EN DOET SAMEN MET ANDERE KINDEREN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Kinderen die weinig flexibel zijn vinden het moeilijk om samen met andere kinderen wat te doen. Als je 

iets samen doet, dan heeft de ander ook invloed op de situatie, dus heeft je kind de situatie niet volledig 

onder controle. Dat kan angst oproepen. Als je kind hiervoor weg zou vluchten en altijd maar alleen bezig 

zou zijn, dan zou je kind de mooie kansen van het samen doen missen.  

Kinderen van 4 jaar zoeken elkaar al wel op maar kunnen nog niet samen spelen. Zij spelen naast elkaar 

en beïnvloeden elkaar nog weinig. Vanaf ongeveer 6 jaar kunnen kinderen goed overleggen in het spel en 

het 'samen doen'.  

Als je kind de vorige doelen beheerst zijn enkele belangrijke voorwaarden vervuld om te kunnen gaan 

samen doen. 

Hieronder wordt het samen spelen uitgewerkt; ditzelfde kun je ook gebruiken voor andere activiteiten dan 

spelen.  

 

Aanpak: 

 

1. Mijn kind gaat met andere kinderen spelen. 

2. Mijn kind speelt op een goede manier met andere kinderen. 

 

STAP 1 Mijn kind gaat met andere kinderen spelen. 

Je kind is het liefste alleen bezig. Je wilt stimuleren dat je kind samen met andere kinderen wat gaat doen. 

- Benoem wat je ziet en geef ook aan waarom je dat wilt bespreken. 

"John, ik zie dat je alleen speelt. Je speelt wel vaker alleen. Ik weet dat jij dat prima vindt zo. Jos 

heeft gevraagd of je samen wilt spelen. Ik vind het altijd leuk om wat samen met anderen te doen. 

Dat lijkt me voor jou ook leuk. Ik wil samen met jou Jos vragen of hij bij jou komt spelen."  

Van het V.A.T.-model begin je met de T. van toevoegen.  

- Bied een aantrekkelijk alternatief en ondersteun je kind om dat nieuwe ook te willen. Die 

stap moet voor je kind overzichtelijk zijn. Je kunt die stap voor je kind groter of kleiner maken. Die 

stap kun je als volgt variëren:  

o Spelen met anderen waar je kind meer of minder vertrouwelijk mee is (broertjes, zusjes, 

familie, buurkinderen, kinderen uit de klas) 

o Het samen zijn is meer of minder overzichtelijk voor je kind (papa blijft er al of niet bij, wel 

of niet een welomschreven activiteit, zoals naar de dierentuin of samen met het 

poppenhuis spelen of gewoon samen spelen). 

Concreet: "John, ik wil samen met jou Jos vragen of hij bij jou komt spelen." 

John vindt dit misschien niet zo leuk.  

"Je kunt met Jos leuke dingen doen. Weet jij wat jij met Jos kan doen?"  

John reageert terughoudend. 

"Nou, zullen we samen eens denken wat je met Jos kunt doen?" Stilte ...  

"Ik weet wel wat ..." En jij doet een voorstel. Daarna nog een tweede misschien.  

- Laat je kind kiezen: "Nou John, welke vind jij het leukste?"  ... 

 

Aanwijzingen:  

- Niet soebatten of je kind alsjeblieft wil accepteren dat hij met een ander kind gaat samenspelen. 

Je houding moet op een vriendelijke manier duidelijk en beslist zijn: "John, jij gaat samen met Jos 

iets doen! Ik wil je daarbij helpen om iets leuks te gaan doen. Ik wil je helpen plannen maken en 

ik wil ook met jullie samen spelen, maar jullie gaan samen wat doen!"  
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- Anderzijds: Kijk goed naar de reactie van je kind. Ben je er al achter waarom hij er niet toe komt 

dat hij er tegenop ziet om met anderen te gaan spelen?  

 

STAP 2a Mijn kind speelt op een goede manier met anderen. Ik ben er zelf bij. 

 

- Observeer allereerst het gedrag van je kind als hij wat samen doet met een ander kind. 

Het helpt je nog meer bewust te worden van het gedrag van je kind. Let daarbij op de volgende 

vragen:  

o Zoekt je kind contact met de ander?  

o Neemt hij het initiatief? Reageert de ander daarop?  

o Als de ander een voorstel doet, hoe reageert jouw kind daarop? 

o Als het anders loopt dan je kind wil, kan hij dat hebben? Accepteert hij dat hij zijn zin niet 

kan krijgen?  

o Of zegt hij zijn eigen mening juist niet en trekt zich terug? 

o Kan je kind een ruzie ook weer goed maken? 

- Benoem wat je ziet en vraag om reactie 

"Thera, Nella zegt dat ze buiten wil spelen. Nella wil graag weten of jij dat ook wilt. Wil jij aan 

Nella vertellen of jij dat ook wilt?" ...  "Zeg het maar"...  

- Begeleid het gesprek 

"He, da's ook wat! Nella wil buiten spelen en Thera wil dat niet. Dat is lastig. Maar dan is het wel 

fijn om te weten wat jij wilt, Nella. Weet jij wat jij wel zou willen doen?" .... "Dus Nella wil een 

wedstrijdje doen en Thera wil doorspelen. Dat is ook lastig, want dat kan natuurlijk niet tegelijk."  

... (stilte)   

- Kies een oplossing en vraag om instemming 

"Weet je wat. Dan gaan jullie nog .. minuten doorspelen. Daarna gaan jullie een wedstrijdje doen. 

Is dat geen goed idee? ... O.K., dat is dan afgesproken."  

- Maak afspraken 

"Wie let er op de klok? ... Goed, spelen jullie dan nu door tot...?" 

 

STAP 2b Mijn kind speelt op een goede manier met andere kinderen. Ik praat erover met mijn 

kind buiten het spel om.  

- Begin met te benoemen wat je gezien hebt of wat het patroon is 

"Thera, als je met andere kinderen samen speelt, zeggen ze waar ze zin in hebben. Nella zei 

gisteren bij voorbeeld dat ze buiten wilde spelen. ... Weet je wat mij dan opvalt? Dat jij dan niets 

terug zegt. Weet je dat ook? ... Dat vind je zeker lastig om wat te zeggen.  ... Weet je ook waarom 

je dat lastig vindt? ... Jij denkt zeker: Maar dat wil ik helemaal niet. ... Ja, natuurlijk ... Maar ja, 

Nella zei dat ze wilde buiten spelen ... En jij zei er niets op terug. Dat is lastig voor Nella. Weet je, 

wat kun je dan doen? ... Natuurlijk, gewoon ook zeggen wat jij wil doen ... Dan weten jullie dat ten 

minste van elkaar. En gisteren hebben we ook iets bedacht dat jullie alle twee goed vonden..." 

- Gewenst gedrag benoemen en hulp aanbieden 

"Weet je, het is altijd fijn als je zegt wat je zelf wilt gaan doen... Zullen we afspreken dat jij dat 

ook gaat zeggen? ... Dus als Nella zegt waar zij zin in heeft, dan zeg jij ook waar jij zin in hebt. Is 

dat geen goed idee? ... Maar (bedenkelijk kijken) dat lijkt me best lastig ... dat lukt niet in een 

keer ... Zal ik de volgende keer helpen? ... Dan zal ik zeggen ..." 
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08 MIJN KIND KAN EEN RUZIE GOED MAKEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Als je kind vormvast gedrag vertoont dan kan hij irritatie oproepen bij andere kinderen. Reageert jouw 

kind ook nog eens overdreven op veranderende situaties dan kunnen zich geregeld conflicten voordoen. 

Het is voor deze kinderen vaak moeilijk om een conflict goed te maken. Ze zijn geneigd om star te blijven 

vasthouden aan het eigen standpunt. Wanneer je constateert dat je kind geregeld in conflict met anderen 

komt, is het aan te bevelen om samen met je kind aan dit doel te werken. Dit is overigens een doel voor 

de lange termijn. 

   

Aanpak: 

 

Vooraf:  

- Vraag jezelf allereerst af: Hoe is het in ons gezin gesteld? Hoe lossen wij conflictjes op? 

Zeggen wij "sorry" tegen elkaar? Als dat in het gezin iets vanzelfsprekend is, dan zal je kind dat 

ook gemakkelijker leren. Lees daarom het onderstaande ook eens door met het oog op je gezin als 

geheel. Leef dit als ouders zelf voor. Kinderen nemen dit dan haast vanzelfsprekend over.  

- Werken aan dit doel veronderstelt dat je een open relatie hebt met je kind. Kinderen die 

vaak door hun gedrag conflicten veroorzaken ervaren dat nogal eens negatief op hen wordt 

gereageerd en hebben dus veel te kampen met afwijzing. Ze begrijpen lang niet altijd dat hun 

gedrag onjuist was. Zou je dan direct op hoge toon eisen dat je kind zijn excuus moet aanbieden, 

dan werkt dit een houding van verzet in de hand.  

 

Essentieel is dat je je kind laat merken dat je begrijpt waarom hij zich zo gedraagt. Daarmee 

bedoelen we niet dat je het gedrag tolereert. Maar wil je iets bereiken, dan is het noodzakelijk dat je kind 

zich door jou begrepen en aanvaard voelt. Daarom is het gesprek hier zo belangrijk.  

- Kijk samen met je kind terug op wat er is gebeurd. 

De meeste kleuters kunnen een vraag als "Wat is er gebeurd?" al goed beantwoorden. 

- Eventueel: verwoord (mogelijke) gedachten hardop.  

Misschien kan je kind niet verwoorden wat het toen dacht. Dat zou u hardop, vragenderwijs 

kunnen verwoorden: "En wat dacht je toen: Piet wil mijn kar afpakken?" (...) "Nou, dat kan ik best 

begrijpen... want daar was jij juist mee aan het spelen. Weet je waar ik nou benieuwd naar ben? 

Waarom Pietje dat deed. Weet je wat, dat ga ik hem eens vragen, ga je mee?" (Blijkt bijvoorbeeld 

dat Pietje gewoon mee wou doen.)  

- Benoem gevolgen 

"Oké, dus Pietje vond het zo leuk wat hij jou zag doen, dat hij ook wel mee wilde doen..." (Stilte) 

"Uhm, ja wat nu is gebeurd is wel vervelend, hè. Voor jou omdat je nu niet lekker door kan 

spelen... En voor Pietje, want die kreeg een klap. Hoe kunnen we dit weer een beetje fijner 

maken?" (Stilte, aankijken...)  

- Bedenk samen oplossingen 

"Wat denk je, zouden we daar iets voor kunnen bedenken?" (Stilte, vriendelijk kijken...) "Nou, wat 

heel vaak helpt als we ons vergist hebben, is dat je dan even sorry zegt... of: het spijt me." 

(Stilte, kijken, aftasten...) "Wat denk je, zouden we dat kunnen proberen... samen?"  

Bij een negatieve reactie: "Oké, dus dat is nu nog moeilijk voor je... Dat begrijp ik. Dan ga ik voor 

jou sorry zeggen, vind je dat goed?"  

Bij een positieve reactie: "Weet je, ik voel me nu gewoon trots op jou. Want sorry zeggen, dat 

vinden ook grote mensen nog wel moeilijk!"  
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09 MIJN KIND LUISTERT NAAR ANDEREN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Luisteren naar elkaar is een fatsoensregel. Luisteren maakt echt contact mogelijk. Als je echt luistert laat 

je de ander uitspreken; ook kun je na afloop zeggen wat de ander heeft gezegd. 

Luisteren naar elkaar is moeilijk. Je moet even je eigen gedachten en gevoelens opzij kunnen zetten en je 

volledige aandacht richten op de gedachten en gevoelens van de ander. Je moet als het ware ruimte 

maken voor de ander. Echt luisteren geeft rust in het gesprek. 

Juist kinderen die sociaal minder flexibel zijn hebben hier moeite mee. Als de ander in jouw 

aandachtsgebied centraal staat, heb jij geen volledige controle meer op de situatie. Dus voor hen is het 

belangrijk te ervaren dat luisteren rustgevend kan werken.  

Kinderen die moeilijk naar anderen kunnen luisteren zijn dikwijls ook degene die bang zijn dat ze zelf niet 

gehoord worden. Ze horen dingen die ze als bedreigend ervaren. Ze blijven aan hun eigen mening 

vasthouden en herhalen deze met klem en het lijkt alsof ze ervaren dat de ander hun mening niet hoort of 

begrijpt. Daarmee lokken ze op hun beurt weer uit dat de ander moeilijk naar zijn mening kan luisteren. 

En zo ontstaat voor je kind een negatieve spiraal. Hij heeft zelf geen inzicht in het feit dat hij deze zelf 

mede veroorzaakt en in stand houdt.  

 

Aanpak: 

 

Vooraf: 

- Gehoord worden 

Dwing jezelf (misschien wel tegen je eigen gevoel in) om rustig te luisteren naar je kind en te 

laten merken dat je je kind begrepen hebt. Een kenmerkende uitdrukking van je kind is "Dat heb 

ik toch al gezegd!" Antwoord: "Ja, dat is zo. Je wilt liever lekker alleen op je kamer blijven spelen. 

Dat heb je al gezegd, ja. Dat heb ik ook heel goed begrepen. Ik kan me ook voorstellen dat je 

gewoon lekker alleen op je kamer wilt spelen...  Toch wil ik dat je nu ook aan Marisca denkt. Dat 

vraag ik van je. Marisca is beneden met tante Jannet ..." 

- Naar elkaar luisteren in je gezin 

Let er eens op of er in je gezin wel voldoende naar elkaar wordt geluisterd. Als er een sfeer heerst 

waaruit respect blijkt voor hetgeen gesproken wordt, dan zal je kind ervan profiteren. Als er niet 

ordelijk en met respect naar elkaar geluisterd wordt, heeft je kind die minder flexibel is, moeite 

om vertrouwen in de ander te krijgen. Dit is namelijk een situatie waarop hij dan geen controle 

heeft. Dat levert hem dus angst op. Maar anderzijds: als er in je gezin wel ordelijk en met respect 

naar elkaar geluisterd wordt, dan ontvangt je kind ruimte van de ander, waardoor hij wel 

vertrouwen in zijn omgeving opbouwt. En dat is bevorderlijk voor zijn zelfrespect. Dit is duidelijk 

zichtbaar tijdens het gesprek aan tafel.  

 

Zie hiertoe de hoofdstukken "Je kind weet zich gezien" en "Aandacht verdelen tussen verschillende 

kinderen tijdens het dagelijks leven (de maaltijd)" in het document 'bijlagen voor ouders' onder de 

knop 'Nuttig'.  

Als jij vindt dat dit in je gezin daadwerkelijk verbeterd kan worden, ga dan ook hiermee aan de 

slag. 

 

Er zijn verschillende situaties waarin je kind kan leren naar anderen te luisteren:  

- In situaties waar je zelf bij bent  

- in situaties waar je niet bij bent  

Beide komen aan de orde. 
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Als je kind in gesprek met jezelf niet luistert 

- benoem wat er gebeurt 

- benoem gewenst gedrag 

Concreet: "Anton, ik weet dat je het lastig vindt om te luisteren naar mijn verhaal. Want ik zeg dingen die 

je helemaal niet wilt. Dat begrijp ik heel goed. Weet je dan wat je doet om niet te hoeven luisteren? ...   

Juist, je begint gewoon zelf te praten. Je praat gewoon dwars door mij heen en je wilt dan dat ik stop met 

praten. Maar ik heb jou wat te vertellen. Nu wil ik dat je naar mij luistert en mij uit laat praten. Zullen we 

dat afspreken?... Als ik dan klaar ben, dan vind ik het fijn om te horen wat jij zegt."  

 

In gesprek met anderen waar jij bij bent 

- Benoem wat er gebeurt 

"Anton, Johan vertelt nu over Kees. Jij wilt ook over Kees vertellen. Dat begrijp ik. Maar dan 

praten er twee tegelijk. Dan horen we helemaal niets meer. Dus we moeten wèl om de beurt 

praten." 

- Benoem gewenst gedrag 

"Nu is Johan bezig. Ik wil dat je nu eerst naar Johan luistert. Als Johan klaar is, luisteren we 

allemaal graag naar jou."  

- Wees alert of je kind luistert. Vraag dat anders.  

Als Anton daarna iets vertelt, waaruit blijkt dat hij Johan niet gehoord heeft kun je even in de 

reden vallen. "Anton, we willen graag naar je luisteren, maar het is voor ons even lastig om naar 

jou te luisteren. Ik weet niet of je Anton begrepen hebt. Wil je ons eerst met jouw woorden 

vertellen wat Johan heeft gezegd?" ... "O.K., prima. En nu zijn wij benieuwd naar wat jij wilt 

vertellen."  

Dit zal Anton veel geduld kosten. Daar staat wel tegenover dat Anton ervaart dat zijn verhaal heel 

serieus wordt genomen. En dat stimuleert hem weer op zijn beurt om ook naar anderen te 

luisteren. 

- Begeleid de te spreken tijd 

Natuurlijk zal er discussie ontstaan over hoe lang iemand aan het woord mag zijn. Grijp dan in: 

"Johan, je hebt nu gezegd ... (geef een samenvatting). Dat hebben we allemaal begrepen. Nu wil 

jij gelijk nog een ander verhaaltje vertellen. Dat doen we nu niet. Eerst mogen anderen vertellen 

en zo meteen mag jij weer verder vertellen." 

 

Je praat met je kind over gesprekken waar je niet bij bent 

- Benoem wat er gebeurde en vraag of het kind zich ervan bewust is 

"Anton, als jij samen met Johan bezig bent, hoor ik jullie wel eens praten. Weet je wat me daarbij 

opvalt? Als Johan praat dan begin jij ook te praten. (of juist: dan wend jij je af, of zeg je niets 

terug). Weet je dat van jezelf? ... Nee? Gelukkig dat ik het gehoord heb. Dan kunnen we er samen 

eens over praten... Nou, Johan vertelde over school ... enzovoort." 

- Gewenst gedrag benoemen en afspraken maken 

"Zullen we er samen een afspraak over maken dat je blijft luisteren? ... Nou dat zal best lastig zijn. 

Dat lukt niet in één keer denk ik. Zal ik je daarbij helpen? .... Als ik hoor dat jij begint te praten, 

dan zeg ik: "Luister nog maar even naar Johan". Vind je dat een goed idee?" 

 

 

 


