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01 TOELICHTING BIJ DEZE UITSPRAAK 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Kinderen met weinig impulsbeheersing nemen vaak ruimte in ten koste van anderen. Dit doen ze 

bijvoorbeeld door zelf veel aandacht te vragen en weinig aandacht voor anderen te hebben. Dit is niet 

alleen hinderlijk voor anderen maar ook voor je kind zelf; immers het lukt hem niet om tot een 

evenwichtige communicatie (in gesprek, werk en spel) met de ander te komen.  

Dit betreffen dus dominante kinderen met een flink portie energie. Zij kunnen goed sociale initiatieven 

nemen en zij zijn in sociaal opzicht flexibel. Ook hebben zij een eigen mening, eigen ideeën en een eigen 

inbreng in de groep (sociale autonomie). Zij kunnen zich goed inleven in de ander. Maar zij hebben zoveel 

behoefte aan aandacht en/of zoveel behoefte om actief te zijn, dat het er bij hen gewoon bij inschiet 

(impulsbeheersing) om aandacht voor de ander te hebben. Zij reageren bij wijze van spreken al voordat 

ze nagedacht hebben over de vraag wat hun reactie voor consequenties heeft voor de ander.  

 

Let op: Als je kind storend gedrag vertoont vanwege andere oorzaken, dan kun je beter aldaar kijken. Die 

andere oorzaken kunnen zijn: een beperkt inlevingsvermogen, een beperkte sociale flexibiliteit of een 

beperkte sociale autonomie.  

 

Als eerste wordt beschreven: 

2. Algemene begeleidingsadviezen 

 

Daarna worden handelingsdoelen voor de volgende vaardigheden uitgewerkt: 

3. Je kind houdt zich aan de regels 

4. Je kind stopt ermee om steeds maar aandacht voor zichzelf te vragen  

5. Je kind kan alleen met een activiteit bezig zijn 

6. Je kind kan luisteren als iemand praat  

7. Je kind kan samen spelen  

8. Je kind kan voor een ander zorgen  

9. Je kind kan een ruzie goedmaken 
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02 ALGEMENE BEGELEIDINGSADVIEZEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Voorkom dat je in een sfeer van strijd terecht komt. Omdat deze kinderen zoveel energie hebben en/of 

zoveel aandacht nodig hebben, zijn ze er altijd weer bij, zijn ze altijd haantje de voorste en hebben ze 

altijd weer hun mondje klaar. Ze drukken anderen als het ware opzij; niet alleen andere kinderen, maar ze 

kunnen ook opstandig op jouw aanwijzingen reageren. Dat levert al gauw irritatie bij de ouders op. 

Daardoor kom je juist met deze kinderen gauw in botsing.  

 

De volgende algemene aanwijzingen helpen je om je kind te begeleiden in een positieve sfeer.  

1. Let vooral op de positieve eigenschappen van je kind; die zijn er wel, maar die moet je ook 

zien: betrokkenheid, mooie initiatieven, goede ideeën, bij voorbeeld.  

2. Erken en benoem de positieve eigenschappen en het positieve gedrag van je kind. Zo laat 

je zien dat je je kind waardeert en erkent in zijn goede bedoelingen. (Zie het hoofdstuk 'Je kind 

weet zich gezien' in het document 'bijlagen voor ouders' onder de knop 'Nuttig'.) 

3. Als je je kind nieuw gedrag aanleert, volsta dan niet met het geven van waarschuwingen en 

aanwijzingen. Betrek je kind heel bewust bij datgene wat hij moet leren. Geef hem daarin 

inzicht en laat hem daarin meedenken. Hieronder staan aanwijzingen voor gesprekken met 

kinderen, waarin dit concreet gemaakt wordt. 

4. Voer gesprekjes met je kind over het aanleren van zijn gedragsveranderingen. In de 

suggesties bij de verschillende handelingsdoelen komen deze gesprekjes steeds terug. Als steuntje 

staat hieronder de essentie van de gesprekjes beschreven. 

 

Aanpak: 

 

Kenmerken van gesprekjes met kinderen over gedragsveranderingen die ze moeten leren. 

- Je kind is zelf actief betrokken (Dit is het voornaamste kenmerk!) 

- Je kind snapt wat hij niet goed doet en waarom dat niet goed is.  

- Het kind weet hoe hij het anders kan doen. Je bespreekt heel concreet wàt het kind moet leren 

(zorg dat je dit vooraf helder hebt) 

- Het kind weet hoe hij dat kan leren 

- Je kind spreekt ook uit dat hij het anders wil leren.  

Bij alles wat je zegt vraag je dus een reactie van je kind: Begrijp je dat? Vind je dat ook? Wil je 

dat? Hoe zou jij het vinden om ...?   

 

Mogelijke opzet van een gesprekje met je kind. Beschouw het gesprek niet als een vast stramien. Jij blijft 

als ouder jezelf en je past je bijvoorbeeld aan aan de leeftijd van je kind. Zorg dat je de essenties van het 

gesprek wel goed begrijpt. 

 

1. Wat al is bereikt 

a. De vorige keer heb je gewerkt aan .....  

b. Ik merk dat je dat ... 

c. Daar heb je echt je best op gedaan! 

d. Wat vind jij?  

2. Het probleem 

a. Ik-boodschap: ik heb gezien dat ..... 

b. Herken je dat? 

3. Toon begrip 

a. Ik begrijp dat je zo graag ....   

b. En jij? Of: Weet je ook waarom jij ...? 

c. Toch is dat voor de ander niet leuk, want ...... 

d. Snap je dat?  

e. Ik denk dat jij kunt leren om ...... 
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f. Denk je dat ook? 

4. Hoe aanpakken 

a. Heb jij ideeën hoe jij ... ? 

b. Prima. Ik zal het wat concreter maken: Jij gaat dus ...  

c. Is dat o.k.?  

d. Maar dat heb je niet zo maar geleerd. Wat ga je doen om dat te leren? 

e. Ikzelf denk .... Vind je dat een goed idee? 

f. O.K., we spreken dus af .....  

 

Een voorbeeld van een gesprekje met je kind 

Het handelingsdoel is: Beheerst zich door niet overal gelijk op te reageren  

- Als met succes aan het vorige doel is gewerkt, benoem dit dan. Kijk terug op de succeservaring. 

"We merken dat we op de goede weg zitten. Dat is een hele prestatie, want je gedrag veranderen, 

is heel moeilijk."  

- Benoem het punt waar je met je kind aan zou willen werken. "Jan, we hebben het er al over gehad 

dat je snel reageert op wat anderen zeggen of doen. We zijn daar aan gaan werken en je hebt echt 

laten zien dat je dat ook wilt. Het gaat steeds beter, merk jij dat ook? We zouden nog een stapje 

verder kunnen gaan. We zouden kunnen gaan leren dat je niet gelijk overal op hoeft te reageren. 

Nu zie je iets of hoor je iets en PANG ... je reageert. Dat kan lastig zijn, voor de ander maar ook 

voor jezelf (voorbeelden noemen). Het zou een hele mooie stap zijn als je zou leren dat jíj de baas 

bent over wat je voelt." Check of je kind je kan volgen, het gedrag bij zichzelf herkent. "Snap je 

dat ik dan bij mezelf denk: het zou goed zijn als je daaraan zou gaan werken?"  

- Informeer hoe het kind hieraan kan werken. Spreek met het kind af wanneer hij dit nieuwe gedrag 

gaat oefenen. Je kunt de oefensituatie in eerste instantie beperken tot bijvoorbeeld de maaltijd of 

het voorlezen.  

- Spreek een ondersteuningsteken af: "Als we .... dan kijk ik jou even aan en leg ik mijn vinger 

tegen mijn slaap. En dan weet jij: o ja, nu moet ik er goed aan denken om niet zomaar te 

reageren maar eerst na te denken. Wat vind je van zo'n afspraak?"  

- Geef na elk oefenmoment even kort een compliment als je kind het gewenste gedrag heeft laten 

zien.  

- Voer indien nodig aanvullende gesprekjes.  

  

Wat te doen als kinderen op macht gaan spelen?  

Als kinderen op macht gaan spelen, ga dan nooit de strijd aan, maar doe een beroep op het 

verantwoordelijkheidsgevoel en erken zijn macht. 

Stel, je kind zegt: "U kunt mij niet dwingen om nu mijn huiswerk te doen"; of hij zegt gewoon dat hij het 

niet doet, of hij doet het gewoon niet, dan speelt hij op macht. Als jij antwoordt met een machtswoord, 

dan is de strijd daar en mis je iedere garantie dat jij wint. Dat is maar goed ook, want het gaat hier niet 

om macht, maar om het nemen van je verantwoordelijkheid; je kind moet verantwoordelijkheid voor 

zichzelf leren dragen. Beantwoord een 'machtsuitdaging' van je kind dus met een erkenning van zijn 

macht: "Je hebt gelijk; ik kan je niet dwingen om aan je huiswerk te gaan!" (Voor machtsstrijd zijn er 

twee nodig; nu ploft de machtsstrijd als een doorgeprikte ballon in elkaar.) Dat is geen capitulatie, want 

juist door niet op macht te spelen blijf je bij de kern: Je doet namelijk wel een appèl op het leren dragen 

van zijn eigen verantwoordelijkheid: "Kun jij iets bedenken wat we hieraan kunnen doen?" En hier sta je 

op je strepen: "Je kunt niet doorgaan met gewoon je huiswerk niet te maken. Ik wil hier met je over 

praten. Ik daag je uit je eigen verantwoordelijkheid te leren dragen." De kans is beslist heel groot dat juist 

je kind met een beperkte impulsbeheersing daarop in zal gaan. 
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03 JE KIND HOUDT ZICH AAN DE REGELS 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Kinderen met weinig impulsbeheersing zullen al gauw (haast voordat ze het weten) regels overtreden. 

Juist deze kinderen hebben nodig dat de regels in het gezinsleven duidelijk zijn en ook duidelijk en 

consequent worden nageleefd. Lees het hoofdstuk "Regels en routines binnen het gezinsleven" in het 

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

na en beslis of je het leven volgens de regels thuis wilt verbeteren. Als je vindt dat dat niet hoeft te 

gebeuren, geef dan wel je individuele kind extra aandacht. Als het leven volgens de regels thuis in orde is 

dan heb je een goede basis om je kind te helpen dat regelmatig regels overtreedt vanwege zijn beperkte 

impulsbeheersing.  

 

Aanpak: 

 

De aanpak van je kind is eigenlijk niet anders dan dat het beschreven is in de genoemde bijlage. Maar het 

zal wel nodig zijn om dit nog meer expliciet en uitdrukkelijker te doen. Lees hieronder het voorbeeld door 

om daarvan een indruk te krijgen.  

Situatie: Aan tafel praat je kind steeds voor zijn beurt en als hij eenmaal praat dan doet hij dat heel lang.  

1. Stel daarbij eerst weer de vraag voor jezelf: Zijn de regels aan tafel helder? Wordt er ordelijk 

gepraat? En is je kind de ene uitzondering die steeds weer voor zijn beurt praat? Als dat niet zo is, 

kun je het hoofdstuk:"Aandacht verdelen tussen verschillende kinderen tijdens het dagelijks leven 

(de maaltijd)" in het document 'bijlagen voor ouders' onder de knop 'Nuttig', raadplegen. 

2. Geef je kind regelmatig positieve aandacht. Zeg bijvoorbeeld even tussendoor "... hè Jan?" en 

"Daar zal jij het ook wel mee eens zijn, hè Jan." Misschien vind je dat je zo de aandacht oneerlijk 

verdeelt ten opzichte van de andere kinderen. Maar je moet ieder kind zoveel aandacht geven als 

waar hij behoefte aan heeft. Dat begrijpen en accepteren de anderen heel goed, maar dat moet je 

wel uitleggen.   

3. Door zijn gedrag ben je geneigd om hem alleen maar af te remmen of toe te laten wanneer hij het 

woord neemt. Geef hem ook eens heel bewust de beurt. Dan ervaart hij dat het hem gegund 

wordt. Zeg bijvoorbeeld: "Nu ben ik benieuwd wat Jan hiervan vindt." 

4. Als je kind te veel praat, maak dat hem duidelijk door regels. Bijvoorbeeld: "Je gaat zelf pas wat 

zeggen als de ander is uitgepraat." Of: "Als ik zeg dat je moet stoppen, dan stòp je met praten." 

Als hij regelmatig langdurig aan het woord blijft kun je regels stellen als: "Jij gaat geen twee 

verhaaltjes achter elkaar vertellen." Of: "Als ik zeg dat je moet stoppen, dan stop je direct."  

5. Voer over deze regels een gesprekje met je kind.  

Voorbeeld: "Jan, ik merk dat wanneer jij wat zegt, dat je dan gelijk een paar verhaaltjes achter 

elkaar vertelt. De anderen willen ook wat zeggen. Maar zij moeten dan lang wachten. Ik begrijp 

best dat je veel wilt zeggen."... "Nu vind ik ook dat anderen net als jij hun zegje mogen doen. 

Begrijp je dat?" ... "Ja, jij vindt dat niet eerlijk. Dat begrijp ik best. Maar als ik op jou let, dan 

merk ik dat je wel veel praat. Snap je?"... "Ik wil dat je niet steeds meer praat dan de andere 

kinderen. Vind jij dat een goed idee?"... "Nu vraag ik aan jou of jij daar samen met mij voor wilt 

zorgen." ... "Dat is best moeilijk om te leren. Hoe denk jij dat te gaan doen?" ... "Ja, zeker, daar 

moet het naartoe. Ehhh, laten we eerst een kleiner stapje nemen. Ik doe een voorstel. Ik help je: 

Als ik zeg: "Jan, je hebt nu één verhaaltje verteld; nou geen volgend verhaaltje er aan vast 

knopen", dan stop je gewoon. Denk je dat je dat kunt?"... "En als je dan stopt met praten doe ik 

mijn duim omhoog. Dat betekent: Geweldig van jou!" ... "Goed, dat gaan we proberen. Even 

kijken, twee dagen gaan we dat doen. Donderdag gaan we samen kijken of het is gelukt. Goed?" 

6. Evaluatie: In het volgende gesprekje geef je aan wat goed ging. Ook wat minder goed ging. 

Hierover praat je op dezelfde manier en daarna doe je het volgende stapje, bijvoorbeeld: "Je 

begint te praten als de ander is uitgepraat." 

 

Op deze manier kun je allerlei regels bespreken. Je kunt van veel gedragingen dus regels maken.  
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04 JE KIND STOPT ERMEE OM STEEDS MAAR AANDACHT VOOR ZICHZELF TE VRAGEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Tijdens de gesprekjes in het gezin neemt je kind heel veel het woord. Hij begint dikwijls iets over zichzelf 

te vertellen of hij heeft over alles wat te zeggen. Hij kan het niet hebben als het gesprek even buiten hem 

om gaat. Als anderen lekker bezig zijn, bemoeit hij zich ongevraagd met hen en op die manier stoort hij 

anderen steeds weer. Hij moet leren dat niet meer te doen. Dit is heel lastig voor hem, omdat hij steeds 

reageert voordat hij nadenkt en zich niet realiseert wat dat bij de ander te weeg brengt. Dat moet je dus 

heel concreet maken. Neem daarom eerst zelf goed waar wat er precies gebeurt. Dit is nodig om aan je 

kind goed uit te leggen wat hij moet leren en waarom.  

 

Aanpak: 

 

- Observeer en benoem concreet gedrag. Zeg dan bijvoorbeeld: "Hans, als we met z'n allen 

bezig zijn merk ik dat jij veel praat. Dat kan wel eens storend zijn voor de anderen. Dat wil ik je 

nu graag vertellen, want dat is heel vervelend. Nou let op: Martie zat rustig te tekenen. Karel en 

Connie zaten een spelletje te doen. Mama en ik zaten samen wat te praten. Zo waren we allemaal 

bezig. Jij begon te vertellen waar jij mee bezig was en je vroeg steeds "Heb je al gezien wat ik 

gebouwd heb?" Dan weer zei je: "Kijk eens Connie, die auto past in de garage." Connie zei: "Ja." 

Toen liep je naar Connie toe en zei welke kaarten ze had. Jij zei wat Connie moest gaan doen. 

Toen zei Connie: "Bemoei je er niet mee, joh." En dat vond jij niet leuk. Weet je dat nog?" ... 

"Weet je, ik begrijp je heel goed. Jij vindt het ook leuk om dat tegen Connie te zeggen. Maar als 

Connie zegt "Bemoei je je er niet mee joh" dan is dat voor Connie niet fijn, maar ook voor jou zelf 

niet." ....  

- Vertel wat je van het kind verwacht. Bijvoorbeeld: "Wat je dus moet leren is niet steeds tegen 

iedereen zo maar te praten als anderen fijn bezig zijn. Snap je?".... "Wat je moet leren is niet 

steeds zo maar zelf wat te gaan zeggen, maar eerst te letten op wat anderen doen. Hoe kun je dat 

doen?" ... "Ja, dat is best moeilijk. Ik heb een ideetje: Als je wat wilt gaan zeggen kijk je of de 

ander dat niet lastig vindt. De ander moet het toch fijn vinden als je wat zegt."... "Ik zal je daarbij 

helpen. Als Connie weer tegen je zegt dat je je er niet mee moet bemoeien, kom je bij mij om het 

mij even te vertellen." 

- Je ziet, je zult een soort stappenplan moeten maken. 

1. Als een ander je afsnauwt kom je bij mij. Wij kijken steeds of de ander zelf lekker bezig was. 

2. Als je wat zegt en ik merk dat dat te veel is, noem ik je naam. 

3. Als je wat gaat zeggen kijk je eerst naar wat de ander doet. 

- Evalueer en geef complimenten. Voer steeds weer een gesprekje met je kind over wat hij of zij 

geleerd heeft en neem samen het volgende stapje. Bijvoorbeeld: "Hans, ik heb gemerkt, dat je 

tegen Connie begon te praten, ik zei "Hans", en je zei "Oh ja" en toen ging je verder met tekenen. 

Dat vond ik heel knap van jou. Ik weet hoe moeilijk je dat vindt." 

 

 



   

Driestar Onderwijsadvies 

Oudersuggesties Impulsbeheersing groep 1-4 – augustus 2008  

        

7 

05 JE KIND KAN ALLEEN MET EEN ACTIVITEIT BEZIG ZIJN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Gericht bezig zijn met een activiteit vind je kind moeilijk. Die activiteit kan een spel zijn, het lezen van 

een boek of het maken van een tekening. Ook een taak, zoals het opruimen van de kamer of tafel helpen 

dekken.  

Mogelijke oorzaken waarom het kind het moeilijk vindt: 

1. Hij is niet echt gericht bezig. Begint ergens aan zonder zich een doel te stellen.  

2. Hij is gauw afgeleid door allerlei prikkels.  

Voor jezelf is het belangrijk om te weten welke van de twee oorzaken een rol spelen.  

 

Aanpak: 

 

Leren doelen stellen doe je door: 

1. Aandacht te hebben voor de activiteit van het kind: vraag wat het kind doet/maakt 

2. Vraag wat hij NU wil bereiken. Laat de keus bij het kind liggen 

3. Spreek eventueel tussendoel af 

4. Vraag het kind om regelmatig het resultaat te laten zien 

5. Geef een compliment voor een resultaat en/of het houden aan de afspraak die het kind met 

zichzelf heeft gemaakt 

6. Bespreek hoe je je kind kunt attenderen op de afspraak 

 

Voorbeeld situatie: Je kind begint vaak een tekening en zodra hij wat anders om zich heen ziet gebeuren 

gaat hij van zijn stoel en loopt er naar toe.  

Mogelijke begeleiding:  

(STAP 1) Je kijkt over de schouder van Jasper en zegt "Zo, wat ben jij aan het tekenen?" Jasper vertelt. 

"Leuk zeg! Ja, ik zie dat je ... getekend hebt. Mooi hoor!" Vraag: "Weet je ook wat je nog meer wilt gaan 

tekenen?" ... "Zo, dat is een goed idee." ...  

(STAP 2) "Ga je dat nu allemaal tekenen?" ..... En nu ben je bij je onderwerp: Jasper moet gaan nadenken 

of hij dat alles in één keer wil tekenen. Sluit aan bij wat Jasper al wel doet. Bijvoorbeeld als Jasper al 

aardig lang kan tekenen: "Wat zou je er van denken om deze tekening in één keer af te maken. Dan is hij 

helemaal klaar!"  

(STAP 3) Wanneer Jasper altijd heel kort bezig is met tekenen: "Wat een mooi plan, zeg! Weet je wat, als 

je het huis klaar hebt, wil je met het dan laten zien?" Jasper leert zo een doel dat hij zich stelt ook na te 

komen. Het doel maak je eerst klein en steeds groter. 

(STAP 4) Als Jasper bij je komt met het huis, kijk je naar de tekening: "Nou, prima zeg, dat huis. Vind je 

het zelf mooi geworden?" ...  

(STAP 5) Daarna kijk je naar het vervolg. Je geeft bijvoorbeeld aanwijzingen om het huis nog mooier te 

maken of je vraagt wat hij er nog meer bij wil tekenen. Daarna maak je weer een afspraak: "Zullen we 

afspreken dat je bij me komt als je de garage getekend hebt?" 

 

Wanneer je kind meer doelgericht bezig is, zal hij minder afleidbaar zijn door externe prikkels. Toch kan 

het zinvol zijn om ook met hem bespreken hoe hij kan leren om te gaan met externe prikkels. Je voert 

weer een gesprekje. Besteed minimaal aandacht aan de volgende punten: 

1. Benoem wat er goed gaat 

2. Benoem wat je ziet dat er gebeurt (afgeleid worden) 

3. Vertel wat beter zou zijn (gewoon doorspelen/doorgaan) 

4. Vraag wat je kind ervan vindt 

5. Bespreek hoe je je kind kunt attenderen op de afspraak 

 

Bijvoorbeeld als volgt: 

"Jasper, ik heb gemerkt dat je echt geleerd hebt om ook te doen wat je afgesproken hebt. Als jij zegt: Ik 

ga een huis tekenen, dan maak je hem ook af. Prima!" (STAP 1) ... "Weet je wat ik ook gemerkt heb? Als 
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Josien in de kamer bezig is, dan loop je naar haar toe en vergeet je je tekening verder te maken. Josien 

was zelf lekker met haar poppen bezig en dan ga jij zeggen hoe ze het ook kan doen (STAP 2). Het is veel 

fijner wanneer Josien lekker doorspeelt en jij lekker doorgaat met wat je wilde tekenen (STAP 3). Wat vind 

jij hiervan?" ... "Denk je dat het zal lukken om gewoon door te tekenen (of wat je ook doet) als Josien ook 

in de kamer speelt?" (STAP 4) ... "Nou, dat is moeilijk hoor, om dat in één keer goed te doen. Als we 

morgenavond zo in de kamer bezig zijn en je stapt weer op Josien af, wat zal ik dan zeggen?"... "Zoiets als 

'hoe is het met je tekening'? Dat betekent: Oh, ja, ik was aan het tekenen! En dan ga jij gewoon weer 

tekenen."... (STAP 5)  

 

Pas dit ook toe tijdens het spel. Als het een patroon is dat je kind regelmatig van zijn spel wegloopt, komt 

hij nooit tot geconcentreerd en betrokken spel. 

- Leef mee met het spel van je kind. Kijk bijvoorbeeld mee naar zijn spel met de autootjes. Laat je 

kind vertellen over zijn spel: over de autootjes, en over wat hij speelt. Je verdiept je helemaal in 

zijn spel en fantasiewereld.  

- Pas later kom je met spelideeën. Zie de beschrijving van het V.A.T.-model in het document 

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

- Als je samen het plannetje klaar hebt, kun je een poosje meespelen.  

- Later kun je een tijd stellen. Bijvoorbeeld door af te spreken dat hij minstens 5 minuten zelf 

speelt. Je kunt een kookwekker zetten, of een time-timer (zie www.timetimer.nl) of na 5 minuten 

zeg je dat hij 5 minuten heeft gespeeld. Ook dit kun je weer combineren met te leren zich niet af 

te laten leiden door andere kinderen om zich heen. 

http://www.timetimer.nl/
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06 JE KIND KAN LUISTEREN ALS IEMAND PRAAT 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Het is de bedoeling dat je kind kan luisteren naar anderen. Hiermee geeft je kind niet alleen anderen de 

ruimte, maar zelf kan hij er ook rijker van worden om zich rustig te verdiepen in de belevingswereld van 

de ander.  

Impulsieve kinderen vinden het soms moeilijk om naar anderen te luisteren. Als zij snappen wat de ander 

wil zeggen, gaan ze het zelf zeggen; ze kunnen het soms ook beter verwoorden. Maar door iemand in de 

rede te vallen doen ze geen recht aan de ander die praat. Als ze het helemaal niet met de ander eens zijn 

kunnen ze dat niet 'uitluisteren' en praten er doorheen: "Da's helemaal niet waar!" Ook als ze het niet 

interessant vinden wat de ander zegt, kunnen ze het niet opbrengen om hen 'uit te luisteren'.  

 

Allereerst weer de vraag: Zijn we in ons gezin gewend om goed naar elkaar te luisteren? Doen wij als 

ouders dat ook ten opzichte van elkaar en ten opzichte van onze kinderen? Leven we dat voor? 

 

Echt luisteren bestaat uit twee vaardigheden: 

1. Niet in de rede vallen 

2. Begrijpen wat de ander heeft gezegd 

 

'Niet in de rede vallen' is een negatieve regel. De positieve regel is: 'begrijpen wat de ander heeft gezegd'. 

Besteed daaraan veel aandacht, want juist dat motiveert om niet in de reden te vallen: Als een ander 

praat ben je heel betrokken en nieuwsgierig naar wat de ander precies bedoelt. Natuurlijk is het eerste wel 

nodig, maar het eigenlijke doel ligt in het tweede.  

Wanneer het nog een stap te ver is om te (leren) 'begrijpen wat de ander zegt', kan eerst geoefend 

worden met het 'niet in de rede vallen'. 

 

Aanpak: 

 

Om een kind te leren een ander niet in de rede te vallen, kun je de volgende hulp bieden: 

1. Vertel wat je zag en hoorde 

2. Zeg dat je denkt dat de ander meer wilde vertellen 

3. Bespreek dat je wilt dat je kind leert 

4. Spreek een hulpteken af en een non-verbaal compliment 

5. Plan een evaluatiemoment 

 

Mogelijk gesprek: 

(STAP 1) "Marilene, Coby zei tegen jou dat ze op school de juf mocht helpen. Ze wilde vertellen wat ze 

heeft gedaan. Jij zei: "Ik heb de juf ook wel eens geholpen. Toen mocht ik de tafels goed zetten. Dat was 

heel leuk" En zo zei je meer. Daarna was Coby stil. Weet je nog ?" ... 

(STAP 2) "Ik kan me best voorstellen dat je ook wilt vertellen. Het is ook moeilijk om dan toch te blijven 

luisteren. Hè?"... "Maar weet je, misschien wilde Coby wel meer vertellen." 

(STAP 3) "Wat zou het fijn zijn als je anderen eerst helemaal laat uitpraten. Ik wil dat je dat leert. Wat 

vind jij ervan?" ...  

(STAP 4) "O.K., als jullie in de kamer aan het spelen zijn en ik merk dat je 'door Coby heen praat' dan zeg 

ik: "Volgens mij wilde Coby nog meer zeggen." Vind je dat een goed idee?" .... "En als je Coby laat 

uitpraten, dan doe ik natuurlijk mijn duim omhoog naar jou. Dat snap je wel!"  

(STAP 5) "O.k., kijken hoe je dat gaat doen. Dan zullen we er samen morgen over hebben hoe het is 

gegaan."  

 

Om een kind te leren begrijpen wat de ander zegt, kun je de volgende hulp bieden: 

1. Vraag of een kind het verhaal van een ander begrijpt 

2. Zo niet, toelichten en vragen aan de spreker of het klopt 

3. Afspraak maken dat het kind meer gaat luisteren 
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4. Hulp (aan)bieden door regelmatig te vragen wat de ander heeft gezegd 

 

Deze gedragsregel kun je concreet maken door bijvoorbeeld aan tafel aan Marilene te vragen: (STAP 1) 

"Weet jij wat Coby precies wil zeggen?"... "Nee?" ...  

(STAP 2) "Zal ik eens zeggen wat Coby bedoelt? ... Klopt dat Coby?" ...  

(STAP 3) "Kijk Marilene, dat is leuk om dat zo te zeggen. Dat kun jij ook leren! Zou je dat willen?" 

Daarover kun je ook concrete afspraken maken. "Als jij luistert naar een ander dan probeer je te begrijpen 

wat een ander zegt."  

(STAP 4) Je hulp kun je ook concreet maken. "Als ik zie dat jij luistert, luister ik met je mee. Dan vraag ik 

aan jou of jij weet wat de ander heeft gezegd." Je kunt ook afspreken dat je het gebaar maakt dat je je 

hand aan je oor legt. 
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07 JE KIND KAN SAMEN SPELEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Impulsieve kinderen zijn ruimte nemend ten opzichte van andere kinderen. Dat uit zich vooral in het spel. 

Kinderen kunnen zich wel inleven in anderen, maar hun behoefte om ruimte te nemen is hen dikwijls te 

sterk. 

 

In deze beschrijving gaat het om het leren delen van materiaal. Het is ook belangrijk dat een kind 

positieve dingen over anderen kan zeggen in het spel, maar dit punt wordt uitgewerkt bij doel 8 'je kind 

kan een ruzie goedmaken' 

 

Voorwaarden om aan dit doel te kunnen werken: 

- je kind moet alleen met een activiteit bezig kunnen zijn 

- impulsiviteit is de belangrijkste reden van het niet kunnen delen van materiaal. (als angsten een 

rol spelen of een kind heeft te weinig structuur, moet je eerst daar aan werken) 

 

Onderscheid drie stappen:  

A. Je kind kan aangeven welk materiaal van hem is, van een ander of van 'niemand' 

B. Als je kind materiaal van een ander wil, vraagt hij dat eerst 

C. Als een ander aan hem materiaal vraagt, kan hij (als het te pas komt) toestemmen 

 

Observeer vooraf: wat kan je kind wel en niet van deze drie stappen? Kies wat je je kind wilt leren.  

 

Aanpak: 

 

1. Benoem wat je zag 

2. Verwoord hoe beide kinderen zich zullen voelen 

3. Spreek regels af (bijvoorbeeld: eerst vragen als je iets van een ander wilt) 

4. Bespreek hoe kinderen afspraken kunnen maken (bijvoorbeeld wat zeg je als je iets nog zelf wilt 

gebruiken) 

 

Voorbeeld gesprek voor het werken aan stap 'Als je kind materiaal van een ander wil, vraagt hij dat eerst' 

Je ziet dat je kind materiaal van de ander pakt; de ander gaat in protest. Je kind zegt: "Ik heb het nodig."  

(STAP 1) Begin je gesprekje met dat gedrag te benoemen: "Arno, ik zag zonet dat jullie bezig waren met 

tekenen. Jij pakte het kleurpotlood af dat Anna voor zichzelf al klaar had liggen. Ze zei: "Afblijven." Jij zei: 

"Maar ik heb het nodig!" Weet je nog?" ..."Lastig hè!" ... "Natuurlijk, dat begrijp ik, jij had het ook nodig. 

Dat begrijp ik."  

(STAP 2) "Alleen: Jij kreeg dat potlood uiteindelijk wel, maar ik vond het niet zo leuk gaan. En jij?" (STAP 

3) "Nou kijk, jullie kunnen er ook voor zorgen dat je dat steeds samen goed afspreekt. Ik wil dat je leert er 

gewoon om te vragen." 

(STAP 4) "Dan kan ze het gewoon aan je geven. Of ze zegt: "Maar ik heb hem zo meteen nodig. Nou, dan 

kunnen jullie afspraken maken. Want als je het tegelijk nodig hebt, dan moet je wat afspreken." ... "Kijk, 

Anna mag natuurlijk ook zeggen wanneer ze het nodig heeft." ... "Dus, wat zou het zijn om aan Anna te 

vragen, Anna, ik zie het bruine potlood bij jou liggen. Mag ik het even gebruiken?" Wat zou Anna dan 

terug zeggen, denk je?"  

Enzovoort. De concrete afspraak wordt dan: "Als iemand anders een potlood bij zich heeft liggen, dan 

vraag ik er even om." 

 

Als een ander aan hem materiaal vraagt, kan hij (als het te pas komt) toestemmen. 

Ook hierover kan op dezelfde manier een gesprekje gevoerd worden. Let er daarbij op dat je kind dit 

'gunnend' kan geven. Niet op de volgende manier: "Nou, goed dan!" of "kan mij het schelen, ik heb het 

toch niet nodig." Ook dit kun je bespreken. Bijvoorbeeld als volgt: 

"Als Anna erom vraagt en je hebt het zelf niet nodig, zou je het dan geven?"  
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Arno antwoordt aarzelend "Joaaa".  

Jij vraagt dan: "Als je er iets bij zou zeggen, wat zou je dan zeggen?" "Hier dan!" "Ik vind dat niet zo 

vriendelijk klinken. Anna waarschijnlijk ook niet. En jij?"... "Wat zou je dan kunnen zeggen?" .... 

"Trouwens, vind je het erg om dat potlood te geven?" ..... "Anna vindt het ook fijn als je alsjeblieft zegt, 

denk ik. En jij?" .... Enzovoort. 
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08 JE KIND KAN VOOR EEN ANDER ZORGEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Kinderen die impulsief zijn, zijn al gauw egocentrisch: zij 'zien' andere kinderen niet zo. Ze laten niet zo 

gauw tot zich doordringen hoe de ander zich gedraagt en ook wat de ander meemaakt. Ze zien bij 

voorbeeld niet zo gauw waar een ander behoefte aan heeft. Vandaar het doel "... voor een ander zorgen".  

 

Aanpak: 

 

Geef je kind een taak of verantwoordelijkheid binnen je gezin 

Dat hoeft maar een kleine taak te zijn: Aan tafel de bijbel pakken of wegbrengen, tijdens het 

boodschappen doen hem spullen laten pakken of een tas laten dragen. Je kind verlegt zijn aandacht van 

zichzelf naar de taak die hij voor de gemeenschap (het gezin) doet. Geef je kind complimentjes: "Fijn dat 

je aan de kaakjes gedacht hebt. Stel je voor, wat zou Martin morgen wel zeggen als de kaakjes op zijn!" 

 

Geef je kind een zorgtaak binnen het gezin 

Als je met je kinderen naar school loopt kun je vragen: "Let jij erop dat Martijn op de stoep blijft?" 

- Ook nu weer complimenten geven.  

- Als het even niet goed gaat, benoem ook dat gedrag, zonder te veroordelen. "Hé, daar loopt 

Martijn zowat de weg op. Hoe kwam dat?..." "Oh, je hebt even niet opgelet. Lastig hè!"  

- Maak nieuwe afspraakjes. Bijvoorbeeld: "Jij let op Martijn zolang we op deze weg lopen. Daarna 

doe ik het weer." 

 

Geef je kind af en toe een leidersrol in een situatie waarin de personen 'gelijkwaardig' zijn.  

Bijvoorbeeld: 

- De taakverdeling bij een gezelschapsspel: de kaarten schudden en uitdelen  

- Conflictjes oplossen en regels met elkaar afspreken (wat doen we als iedereen niet evenveel 

kaarten kan krijgen?)  

Een leidersrol betekent ook dienend bezig zijn: alert zijn, niet je eigen zin doordrijven, maar ook letten op 

hoe anderen dat vinden en niet naar eigen willekeur handelen. Voorbeeld: Bepalen wie het eerst mag bij 

een spel. Met elkaar een regel afspreken zoals 'om de beurt'. Daarmee is iedereen tevreden.  
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09 JE KIND KAN EEN RUZIE GOEDMAKEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Kinderen met weinig impulsbeheersing lopen eerder de kans in conflict te raken met anderen. Dit gebeurt 

wanneer de anderen niet accepteren dat je kind veel ruimte inneemt ten koste van de ruimte van de 

anderen. Overigens, het kan ook zijn dat anderen accepteren dat je kind wat meer dominant is. Dat zou 

jammer zijn voor die ander, maar ook voor je impulsieve kind. Zo krijgt hij niet de kans om te leren 

beseffen wat het de ander doet wanneer je te veel ruimte inneemt. Dan sta je zelf voor de taak om de 

grenzen te bewaken, zoals dat bij eerdere doelen al is omschreven. 

Dit doel, een ruzie goed kunnen maken, bouwt voort op het behalen van voorgaande doelen. Dus let erop 

of voorgaande doelen al gehaald zijn. Alleen daardoor zullen conflicten waarschijnlijk al verminderd zijn. 

 

Algemene aanwijzingen: 

- Het oplossen van conflicten is een gevoelige kwestie. Leer een kind omgaan met conflicten in 

plaats van de scheidsrechter te zijn die simpelweg het eindoordeel velt. Daardoor los je 

misschien de situatie op, maar je kind heeft niets geleerd van dit conflict. Pak het daarom anders 

aan. 

- Reageer rustig op een conflict. Conflicten horen gewoon bij het leven. Wie van de mensen kent 

geen conflicterende belangen? (Denk bij voorbeeld alleen al aan de verschillende wensen voor de 

vakantiebestemming.) Het gaat er maar om hoe je ermee omgaat. En hier liggen leerkansen voor 

je kind. Als je kind regelmatig in conflicten belandt, dan vindt hij dat zelf ook niet leuk en dan 

heeft hij juist veel te leren. Dus heeft hij behoefte aan ondersteuning. 

 

Aanpak: 

 

Stappenplan voor hulp als een conflict dreigt: 

1. Benoem wat je ziet 

2. Als ze tegen jou verder gaan met hun eigen gelijk halen, benoem je dat ze er zo niet uit komen 

3. Vraag of je mag helpen 

4. Benoem het gedrag per persoon en vraag of je beschrijving klopt 

5. Toon begrip en erkenning 

6. Vraag wat ze nu kunnen doen. Benoem eventuele opties 

7. Maak concrete afspraken 

 

Voorbeeld: 

Als je een conflict ziet aankomen, wees dan alert, niet om het de kop in te drukken, maar om scherp waar 

te nemen: Wat gebeurt hier precies? Als je het tijd vindt om in te grijpen, doe dat dan heel rustig.  

(STAP 1) Begin met: "ik zie dat jullie ..." Dat dwingt respect af. Ze stoppen al gauw.  

(STAP 2) Daarna zullen ze al gauw zeggen: "Maar dat komt omdat hij ...." Dat is een heel bekend verhaal; 

denk u maar aan Genesis 3. Zeg dan: "Jullie gaan nu gewoon verder, maar dan tegen mij. Zo komen we 

niet verder!"  

(STAP 3) Als ze alsnog doorgaan, zeg dan: "Dat zei ik net. Zo komen we niet verder. Jullie komen er dus 

niet uit. Zal ik even helpen?" Zo zijn kinderen bereid om te leren. 

(STAP 4) Benoem gedrag. "Ik heb gezien dat jij ...". Vraag aan degene die dat gedrag vertoonde of dat 

klopt. 

Benoem het gedrag van de ander op dezelfde wijze. Leg verband tussen beide. "Toen dacht jij ... en toen 

wilde jij ..." Vraag of dat klopt. 

(STAP 5) Toon begrip en erkenning. "Nou, dat is ook lastig, hoor! Ik kan me best voorstellen dat jullie ... 

Jij dacht natuurlijk ... En toen zei jij ... En daardoor dacht jij weer ..." 

(STAP 6) Ga naar een oplossing toe: Wat kunnen jullie hieraan doen? Help ze door concreet gedrag te 

benoemen. Bijvoorbeeld: "Roep niet hard: Zie je wel gemenerik, je kijkt op mijn kaarten! Maar zeg rustig: 

Ik zie dat je op mijn kaarten kijkt."  Laat daarna de ander wat zeggen.  
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Je kunt de oplossing voordoen door zelf tegen het andere kind te zeggen: "Ik zag dat je op mijn kaarten 

keek. Klopt dat?" En laat de ander reageren.  

(STAP 7) Maak daarna concrete afspraken. Een afspraak kan zijn: Je zegt: "Ik geloof dat we ruzie krijgen. 

Ik ga papa roepen." 

 

Vergeet vooral niet erkenning en complimenten te geven als het goed gaat. Je kunt ook een 

beloningskaart gebruiken. 

Als je kind impulsief blijft reageren kun je ook een time-out instellen. Geen straf, maar gewoon even een 

minuutje apart zetten en na dat minuutje weer terug laten komen; zonder 'preek' of afgedwongen 

beloften. Wel de vraag: "Denk je dat je het zal kunnen zonder direct heel boos te worden? .... O.k., kom er 

weer bij zitten!" 

Op deze manier leert je kind dat een ruzie niet uitgevochten hoeft te worden, maar dat je er gewoon uit 

moet stappen om het goed te kunnen maken. 

 

Het tegendeel van ruzie maken is "Goede dingen van anderen zeggen". Ook dat kun je kinderen 

'aanleren'. Spreek samen af dat jullie allemaal eens in de week iets goeds aan iedereen gaan zeggen. Dit 

kan een positieve invloed op de sfeer in het gezin uitwerken en dit is de manier om ruimtegevend gedrag 

te vertonen. 

 

 

 


