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De doelstellingen 3 – 9 hebben betrekking op de omgang met jou als ouder(s). Kern daarvan 

is: Je kind ervaart dat jij je kind belangrijk vindt. Je geeft je kind positieve aandacht. Je kind 

ontvangt daardoor veiligheid en liefde. Dat bevordert het zelfvertrouwen.  

 

De doelstellingen 10 – 12 hebben betrekking op de omgang met andere kinderen.  

 

Het is niet zo dat eerst doelstellingen 3 – 9 doorlopen moet worden, pas daarna 

doelstellingen 10 – 12. Beide series doelstellingen kun je gelijk op laten lopen. Beide hebben 

wel duidelijk met elkaar te maken.  

Kies in ieder geval niet één van de twee als er bij beide doelen zijn die nog niet gehaald zijn.  
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Het kind heeft weinig vertrouwen in de ander 
 

 

01 TOELICHTING BIJ DEZE UITSPRAAK  

 

 

Algemeen 

 

 

 

Als je kind weinig vertrouwen heeft in de ander, kun je 

het volgende merken:  

 Je kind is druk bezig met contacten te maken 

buiten het gezin. Hij zoekt zelf allerlei vriendjes / 

vriendinnetjes op. 

 Thuis laat je kind veel van zich horen; hij is 

uitdrukkelijk aanwezig. 

 Je hebt het gevoel dat je niet ècht contact hebt 

met je kind; hij laat zich moeilijk gezeggen. Hij 

denkt het zelf wel te kunnen en laat zien dat hij 

de ander niet nodig heeft.  

 Hij voelt zich gauw te kort gedaan. De aanval is 

de beste verdediging.  

 Hij heeft de neiging snel ruzie te maken omdat 

hij zich gauw verongelijkt voelt. Hij kan moeilijk 

kritiek accepteren.  

 Het doet zijn best om de leiding te hebben, maar 

het lukt lang niet altijd. 

 Het kan evengoed zijn dat het contact prima is 

als je als ouder alleen bent met je kind (met 

papa samen de tuin doen; met mama 

voorlezen). Of ook bij opa en oma. Dan is hij 

heel betrokken.  

 

Grote mond maar klein hartje 

Veelal is de typering van toepassing: “Grote mond maar een klein hartje”. Die grote mond is 

lastig; dat kleine hartje is pijnlijk, maar ook mooi. 

Je kind is lastig door zo in het leven te staan. Je kind maakt het voor jou een uitdaging om 

goed contact met hem te hebben. Op het stellen van grenzen reageert hij onwillig en wil je 

hem ‘gevoelig’ benaderen, dan houdt hij af . 

(Het komt ook voor dat een kind zich in bepaalde situaties, waarin hij zich veilig voelt, 

zich wel kan overgeven aan een warme relatie, bijvoorbeeld bij opa of oma, of alleen 

met vader of alleen met moeder. Je vraagt je dan af: Waarom kan dat dàn wel en in 

andere situaties niet?) 

Die gedachte van het kleine hartje is pijnlijk. Je voelt aan: Je kind doet zich wel zo groot voor 

en hij zet zich wel zo uitdrukkelijk neer, maar in wezen is hij niet zo gelukkig; misschien zelfs 

angstig. 

Wat mist hij dan? En waar streeft hij naar? 

Je dochter Marije van 8 is een gezellig 
kind, maar ze voert wel altijd het 
hoogste woord. Onder het avondeten 
moet je haar afremmen om ook de 
andere kinderen nog aan bod te laten 
komen. Als haar broertje dan iets aan 
het vertellen is, reageert ze erg 
aanwezig en vanuit haar eigen beleving. 
Als je dan echt een beetje boos wordt 
omdat ze haar broertje opnieuw te 
weinig ruimte laat, huilt ze plotseling 
tranen met tuiten. Van de juf hoor je 
dat het op school vaak ook zo gaat. 
Het ene moment heeft Marije het 
hoogste woord en het andere moment 
kan ze zo ineens in huilen uitbarsten 
omdat een ander kind iets tegen haar 
gezegd heeft. Als moeder stel je in dat 
je elke dag bewust een moment met 
Marije samen hebt, even samen 
boodschappen doen of haar naar bed 
brengen. In die tijd kan zij haar verhaal 
kwijt bij jou. Zienderogen ontspant 
Marije en geniet ze van de aandacht 
die ze krijgt. Onder het avondeten is 
ze trouwens veel rustiger en komen 
ook de andere kinderen aan bod. 
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Hij mist het vertrouwen in de ander. Hij meent dat het nodig is door strijd iedereen voor zich 

te moeten inwinnen. Hij gaat er dus bij voorbaat van uit dat anderen hem niet belangrijk 

vinden. Daarom moet hij zich uitdrukkelijk laten zien: “Ik ben er ook nog. En jij moet goed 

weten dat ik er ben. Anders zou je me negeren. En dan ……  dan ben ik heel erg eenzaam. 

Dan voel ik me gewoon verlaten.” Omdat hij denkt dat anderen hem niet belangrijk vinden, 

kunnen we de conclusie trekken dat hij zichzelf ook niet belangrijk vindt en dat hij op een of 

andere manier geborgenheid en veiligheid mist. Dus, eigenlijk heeft hij ook weinig 

vertrouwen in zichzelf.  

 

‘Onhandige manier’ van contact maken 

Wat zou het mooi zijn als hij dat alles kon zeggen tegen jou. En dat jij dat zou begrijpen en 

zeggen: “Tsjoh … moet je nu zo hard vechten voor die erkenning? Dat vind ik echt naar. En 

je moest eens weten: Ik vind jou zo belangrijk. Ik houd echt van je.” Maar je kind zegt dat 

niet. En als jij dat zou zeggen, dan zou hij het niet kunnen ontvangen. En juist daarom zorgt 

hij er zelf wel voor dat anderen hem wel belangrijk moeten gaan vinden; alleen maar om 

zichzelf te kunnen handhaven. En daar vertrouwt hij dan maar wel op. En zo gaat hij door en 

blijft zichzelf bewijzen.  

Helaas is zijn aanpak niet zo handig. Zo leert hij niet anders dan contacten op te bouwen op 

basis van zijn prestaties. Prestaties op het gebied van: Ik weet het het beste, mijn wil is 

alleen wat mag gebeuren enzovoort.  

Hierdoor mist je kind: 

 Het mooie samenspel en de wederkerigheid in contacten.  

 Dat anderen met de beste bedoelingen vertellen dat hij iets niet 

goed doet en het beter op een andere manier kan doen.  

 De ervaring dat hij gewoon belangrijk is, simpelweg omdat hij 

een eigen persoon is. 

 Op deze manier ook de mogelijkheid om zijn zelfvertrouwen te 

vergroten.  

Zijn manier van contact maken is dus echt niet handig. 

 

Zichzelf handhaven 

Je kind is bezig zichzelf te handhaven in plaats van gewoon te leven. Daar is hij heel druk 

mee, dat kost hem veel energie. Daardoor kan hij soms weinig concentratie opbrengen voor 

taken die zorgvuldigheid vragen. Hij heeft de neiging alles oppervlakkig en snel te doen.  

Als hij iets moet doen wat even niet leuk is, dan kan hij er niet overheen kijken. Hij heeft niet 

het vertrouwen in de toekomst: “Als ik dat eenmaal gedaan heb, dan heb ik het weer fijn.” 

Zo kunnen taakjes een bedreiging voor hem zijn. Bijvoorbeeld tafel dekken terwijl een ander 

kind speelt, dat is ondraaglijk voor hem. 

Deze ‘handhavingspatronen’ kunnen al vroeg beginnen in de ontwikkeling van het kind. Als 

kinderen in de peuterfase weinig vertrouwen in de ander ervaren, dan vloeit dit 

handhavingspatroon voort uit de koppigheidsfase, waarin het kind als het ware blijft hangen. 

Dit handhavingspatroon kan ook vroeg tot uiting komen in de omgang van het kind met 

broertjes en zusjes.  

 

Omgang met anderen 

Wat zou het mooi zijn als je kind zou ervaren: “Ik ben een eigen persoontje en ik word 

gerespecteerd omdat ik gewoon ik ben. Ik hoef me niet zo te bewijzen en ik hoef niet zo bang 

te zijn dat ze me niet zien.” Maar dat kun je je kind niet vertellen, want hij zou het niet 

Bron: http://www.sxc.hu  
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kunnen geloven. Hij moet het ervaren. Je kind heeft inmiddels een gedragspatroon 

ontwikkeld om zichzelf voortdurend te manifesteren; zo denkt hij het te kunnen redden om 

zich niet angstig te hoeven voelen. Daar doet hij niet graag afstand van.  

 

In de omgang met andere kinderen levert dat regelmatig ruzie op, waarvan 

wordt verwacht dat jij als ouder dat wel weer oplost. Je denkt dan: “Is het 

weer zover?” En over je kind: “Moet je het altijd weer zo ver laten komen? 

Kan het nou eens niet anders?” Misschien denk je ook: “Hij is nu eenmaal 

zo! Kunnen de anderen nu eens niet een beetje rekening met hem 

houden!?” Deze vragen zijn begrijpelijk. Maar houdt steeds de vraag voor 

ogen: “Wat is goed voor de ontwikkeling van mijn kind? Waar leert hij 

van?” 

Hij leert er niet van als jij of andere kinderen alsmaar toegeven in de hoop dat je kind geen 

moeilijkheden meer maakt. Want dan zou zijn aangeleerd gedragspatroon effect sorteren; je 

kind wordt verwend. Als hij zo zou doorgaan, zou hij moeilijk sociale contacten kunnen 

maken. Anderzijds, als hij altijd afgestraft zou worden omdat hij steeds weer de oorzaak is 

van de ruzies, dan zou het beeld van zichzelf bevestigd worden: “Ze vinden me maar niets.” 

Je kind voelt zich dan niet begrepen.  

 

Daarom: Je moet veel geduld en aandacht geven om je kind steeds weer te laten ervaren: 

“Ik vind je belangrijk. En als jij iets verkeerds doe, dan veroordeel ik jou niet, maar je 

gedrag, Ik wil ik je helpen.” Bewust persoonlijke aandacht geven op momenten waarop het 

gemakkelijk gaat en juist ook op moeilijke momenten, dat bevordert dat je kind ervaart dat 

hij belangrijk is. Dus bijvoorbeeld ook wanneer er sprake is van spanning en 

ongehoorzaamheid. Dan is de aandacht: In alle rust en evengoed beslist grenzen stellen. Dat 

is dàn liefdevol. 

 

 

 

  Aanpak 

 

 

 

De aanpak bestaat uit twee sporen die tegelijkertijd plaats vinden: 

 Laten zien dat je beschikbaar bent voor je kind, dat je hem begrijpt en dat je 

aandacht aan hem wil besteden zonder dat hij er iets tegenover hoeft te stellen. 

 Geen strijd aangaan. Hem afleren zijn wil aan anderen op te leggen en duidelijke 

regels stellen. Dit eerst in eenvoudige situaties, later in moeilijkere situaties. 

Deze twee sporen vind je terug in de doelstellingen hierna. 

 

Geniet samen met je kind van de situaties die prettig verlopen. Bederf deze niet door juist 

dan te praten over andere situaties die moeilijk zijn verlopen. Trouwens, je kind zal het ook 

moeilijk vinden om te bedenken waarom hij zich toen zo lastig gedroeg.  

 

 

 

Bron: 
http://www.sxc.hu 
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02 ALGEMENE BEGELEIDINGSADVIEZEN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Betrokkenheid en welbevinden zijn heel basaal voor de ontwikkeling van je kind. Wanneer je 

kind een motivatieprobleem heeft, hangt dat nauw samen met zijn betrokkenheid. Het 

welbevinden zal op termijn ook beïnvloed worden.  

Het mooie is echter dat zowel welbevinden als betrokkenheid heel goed te 

bevorderen zijn!  

 

 

 

Aanpak 

 

 

In de bijlagen 'achtergronden bij betrokkenheid en welbevinden' staat beschreven wat 

betrokkenheid en welbevinden precies zijn en hoe je het kunt observeren. Ook worden de 

drie opvoedingsprincipes toegelicht waarmee u de betrokkenheid en het welbevinden van je 

kind kunt verbeteren: 

1. Laat zien dat jij je kind begrijpt: Je kind weet zich gezien. 

2. Geef je kind structuur. 

3. Help je kind bij het zelfstandig worden: gefaseerd loslaten. 

 

De bijlage 'kijkwijzer betrokkenheid' helpt je om zicht te krijgen op de situaties waarin het 

kind goed of minder betrokken is. Daardoor kun je eenvoudig bepalen waar je eventueel aan 

gaat werken met je kind.   

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Bron: http://www.sxc.hu 
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03 DE NEGATIEVE SPIRAAL TUSSEN JOU EN JE KIND IS DOORBROKEN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

De contacten tussen je kind en jou staan veel onder spanning. Door alle verwikkelingen in de 

loop der jaren mond haast ieder contact uit in strijd. Je vraagt je af of je kind nu nooit iets 

gewoon kan doen. Ook dat krijgt je kind te horen.  

Deze negatieve spiraal doet zich bij de een haast voortdurend voor. Bij de ander alleen in 

specifieke situaties. Bijvoorbeeld in de omgang met broertjes en zusjes of bij huiswerk of 

andere taakjes. 

Hoe deze sfeer ontstaan is, is begrijpelijk (zie onder doelstelling 1). Maar dat doet er niet toe. 

Deze sfeer is namelijk een belemmering voor het goede dat je met je kind wilt bereiken. Dus 

is het nodig dat je deze spiraal doorbreekt.  

 

 

 

Aanpak 

 

 

 Wanneer je kind de strijd begint, geef dan geen antwoord op wat 

hij zegt.  

Dat is al moeilijk, omdat je natuurlijk wel gelijk hebt en je wilt bij hem 

dat gelijk halen. Dat lukt je nooit, want hij kan zelfs zijn eigen ongelijk niet erkennen.  

 

 Geef aan dat je op deze manier niet verder wilt praten.  

Je stopt gewoon. Je gaat niet mee met zijn “hoge toon”.  

Je kind merkt: “Mijn ‘gewone doen’ heeft geen effect meer op mijn ouders. Het kan 

zijn dat juist dàt hem opwindt. Maar hij zal moeten ervaren: “Verbaal geweld heeft 

geen vat op me.” 

 

 Als je kind nog jong is kun je hem dwingen door hem bij voorbeeld bij zijn 

arm te pakken. Dan kan ook nodig zijn. Let er iedere keer wel op hoe je kind dit 

opvat. Als er nooit sprake is van toegeven door je kind, maar altijd een vorm van 

verzet (dat merk je aan zijn bewegingen, maar ook aan zijn gezichtsuitdrukking) dan 

ziet het er naar uit dat later de strijd moeilijker zal worden. Volg daarom ook de 

andere suggesties die bij deze uitspraak horen om je kind te leren uit eigen wil te 

gehoorzamen.  

 

 Kom later op de strijd zelf ook niet meer terug.  

 

 Praten over geboden en verboden; het zich houden aan regels. 

Zeg rustig en beslist wat je van je kind wilt. Als hij de discussie weer uitlokt om de 

discussie, zeg dan: “Nee, daar ga ik niet over praten.” Geef wel een korte toelichting 

waarom je dit beslist hebt. 

 

 

Bron: 
http://www.sxc.hu 
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 Als je inmiddels meer vertrouwen krijgt in het gesprek met je kind: Ga dat 

gesprek dan wel aan.  

Als hij toch redeneert om “er zich uit te praten” of gewoon vol blijft houden, stap dan 

weer uit de discussie: “Jij blijft herhalen wat je zegt. Zo komen we niet verder. Nu ….” 

 

Dit is voor je kind moeilijk te verdragen, want zijn manier van contact maken wordt wel erg 

rigoureus verbroken. Maar dat is wel goed, want deze manier van contact maken bevordert 

het welbevinden niet. 

Maar wèl is het zo, dat je kind dan extra ondersteuning behoeft. Deze staan beschreven 

onder doelstelling 3. Ga hiermee aan de slag, tegelijkertijd met doelstelling 2.  
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04 JE KIND ERVAART DAT HIJ VAN JOU AANDACHT KRIJGT, ZONDER DAT HIJ EROM 

HOEFT TE VRAGEN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Je kind heeft het idee dat hij moet vechten voor zijn erkenning. Dat kun je hem niet afleren 

door hem dat te vertellen. Je kunt alleen hem laten ervaren dat hij aandacht en erkenning 

krijgt, zonder dat hij erom hoeft te vechten; hij hoeft er zelfs niet om te vragen! 

 

 

 

Aanpak 

 

 

 Kijk regelmatig rustig naar je kind als hij fijn bezig is. Niet uitdrukkelijk, maar gewoon 

belangstellend, terwijl je gewoon doorgaat met lezen of koken. 

 

 Als je kind iets positiefs zegt, sluit bewust heel positief aan. (“Zo, wat leuk voor jou”) 

Als hij iets vervelends vertelt: (“Nou, dat lijkt me niet leuk voor je”) 

 

 Als hij binnenkomt, begroet hem dan heel bewust en op een positieve 

toon. Doe dit ook als hij weggaat.  

 

 Als hij gewoon bezig is, laat zo tussendoor merken dat je hem waardeert in zijn bezig 

zijn, zoals hij is. (“Is je boek mooi?” “Wat ben je lekker aan het spelen zeg!” “Ik vind 

het gezellig dat je er bent”)  

 

 

Hierbij zijn twee dingen erg belangrijk: 

 

1. Kom niet te dicht bij je kind 

Dit wordt niet alleen letterlijk bedoeld (lichamelijk dus), maar ook in emotioneel 

opzicht. Twee voorbeelden:  

Voorbeeld, dichtbij: “Tsonge, ik ben blij dat je er weer bent. Fijn zeg. Ik heb je drinken 

al klaar staan. Hoe was het op school? Enz. .. Je kind wendt zich wat af, reageert kort. 

Voorbeeld, meer veraf: “Ha Kees, fijn dat je er weer bent.” Moeder zet drinken op 

tafel. 

Neem je kind goed waar terwijl je reageert en laat je kind zelf bepalen hoe dichtbij je 

mag komen. Dus: Niet te enthousiast en niet te uitdrukkelijk reageren, maar alles zo 

even langs je neus weg. Neem steeds waar: Kan mijn kind dit ontvangen?  

 

2. Verwacht geen reactie van je kind 

Juist dat is zo bevrijdend voor hem dat hij niet hoeft te reageren. Hij moet leren uit 

zichzelf te reageren. En daarvoor krijgt hij nu kansen. 

 

Zie ook doelstelling 04: “Je kind kan complimenten ontvangen”. 
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Het komt ook voor dat je kind altijd de strijd aangaat met broertjes en zusjes. Het kan zijn 

dat hij beschouwd wordt als het vervelende jongetje of meisje omdat hij al in een negatieve 

spiraal zit. Het kan ook zijn dat hij als jongste zijn best moet doen om ook aan het woord te 

zijn aan tafel. Enkele aandachtspunten hierbij: 

 

 Jongste kinderen hebben evenveel recht op aandacht als oudere kinderen; 

ook tijdens gemeenschappelijke momenten als aan tafel. 

Geef als ouder het goede voorbeeld:  

“Nu wil ik even naar Hennie luisteren; zij wil ook wat vertellen.” Als je als ouders deze 

houding voorleeft, dan volgen de andere kinderen meestal haast als vanzelf. 

 

 Bij kinderen die al in een negatieve spiraal zitten is dat wat lastiger. Geef 

allereerst duidelijk aan dat hij er evengoed recht op heeft wat te mogen zeggen als 

ieder ander. Geef met je houding ook aan dat je oprecht en serieus luistert. Ontvang 

ook zijn boodschap en neem hem serieus. Als de andere kinderen zijn boodschap met 

schampere opmerkingen afdoen, reageer dan zelf serieus: “Maar je zei toch dat het 

wel waar is!” Blijf deze houding volhouden. Waarschijnlijk zullen de kinderen je in je 

houding volgen.  

 

 Een stap verder is dat je een gesprek voert met de kinderen over het 

luisteren naar elkaar. Bespreek dat luisteren onvoorwaardelijk is. Het is niet 

afhankelijk van wat er gezegd wordt, ook niet van wie iets zegt, maar het eerste is dat 

als iemand wat zegt je dan altijd luistert, ook naar dit kind. En als je het er niet mee 

eens bent, dan is dat helemaal geen probleem, daar kun je over praten. Maar eerst 

luister je naar de ander totdat hij alles gezegd heeft wat hij wil zeggen.  

 Voeg er aan toe dat dat nu begint en dat je als ouders hierop gaat letten. 

 Geef ook aan dat we er allemaal samen op gaan letten.  

 Geef ook complimenten als kinderen het goed doen.  

 Houd kinderen aan de regels.  

 Laat kinderen zelf beoordelen of iedereen zich aan de regels houdt. 

 

Op deze manier ervaart je kind, wat weinig vertrouwen heeft in de ander, dat hij 

niet hoeft te vechten om zijn aandacht, maar dat hij de aandacht krijgt, evenals de 

anderen. 
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05 JE KIND KAN COMPLIMENTEN VAN JOU ONTVANGEN 

 

 

 

 Algemeen 

 

 

Complimenten zijn heel belangrijk voor je kind. De vraag is in hoeverre je kind complimenten 

kan ontvangen.  

Complimenten zijn heel belangrijk voor je kind omdat hij dan zelf niet hoeft te zeggen hoe 

goed hij wel is, hij krijgt het van anderen te horen, zonder er om te vragen. Dat is goed voor 

zijn zelfbeeld. 

De vraag is nu in hoeverre je kind complimenten kan ontvangen. Hij is niet gewend aan 

goede relaties, dus heeft hij een zekere argwaan: 

 Ikzelf voel me niet “prima” en ik geloof nooit dat ik het goed gedaan heb. 

 Ja, nú vindt mama dat ik fijn bezig ben, anders nooit! 

 Mama wil zeker dat ik altijd doe zoals nu. Ze wil wat van me. Dus voor je kind doet 

een compliment juist aan de slechte momenten herinneren. Ook aan eisen die aan 

hem worden gesteld. Heel overdreven: “Zie je wel?! Nu ben je wèl fijn bezig! Zie je 

wel dat je het wel kunt! Ik zou willen dat je altijd zo lief was als nu!” 

 

 

 

Aanpak 

 

 

In de toelichting stond al dat je kunt waarnemen in hoeverre je kind 

nabijheid toelaat. Dat geldt ook voor deze complimenten.  

Complimenten kun je doseren in “uitdrukkelijkheid”. Hieronder staan twee 

uitersten en een tussenstation:  

 “Tjonge gewèèèldig. Dat was een groot karwei, die kamer 

opruimen. Moet je nu eens kijken, zeg. De vloer is helemaal vrij. 

Waar heb je alles toch gelaten? Laat eens zien? Nou zeg! Alles 

keurig gesorteerd in de doos. Enz.”. 

 “Fijn hoor je kamer ziet er mooi uit!” 

 “Zo, laat me je kamer eens kijken? Nou, in één woord: keurig! Ik zie dat alles van de 

grond is. Fijn hoor!”  

 

Bij niet-uitdrukkelijk complimenten geven kun je dat “langs je neus weg” even zeggen.  

Het kan zijn dat je kind een compliment niet kan ontvangen. Je kind zegt “Pfoe!” of schudt 

wat met de schouder. Reageer dan laconiek: “Nou, ik vind dat je het goed gedaan hebt.” 

Daarmee zeg je dan: “Als jij dat compliment niet kan ontvangen, oké, maar ik vind het goed 

van je.”. 

 

Om een kind de gelegenheid te geven volop te genieten van een compliment benoem je 2 

dingen: 

 Wat je kind gedaan heeft (je hebt je kamer mooi opgeruimd). 

 Hoe jij dat vindt (heel fijn). 

Dit maakt: “Ik vind het heel fijn dat jij je kamer zo mooi hebt opgeruimd.” 

Bron: 
http://www.sxc.hu 
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Er kan nog een 3e bij, namelijk de reden waarom het zo fijn is: “Dat is netjes. Wat zal jij nu 

lekker slapen.” 

Kijk je kind ook aan bij het geven van een compliment. Zo maak je contact en je neemt waar 

hoe je kind dit ontvangt. Straalt hij tevredenheid uit? Door hem aan te kijken nodig je hem 

ook uit om weer te reageren.  

 

Als een taak gedeeltelijk goed is en gedeeltelijk fout, zet dan het gedeeltelijk goede in het 

zonnetje.  

 Voorbeeld. Je hebt een 6. Mooi zeg, dat is voldoende.  

Als je het bovenstaande in je opgenomen hebt, geef dan op jouw manier complimenten die je 

kind goed kan ontvangen.  

 

 

Zie ook bijlage 8: Complimenten geven en bemoedigen. 
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06 JE KIND KAN JOUW FEEDBACK ONTVANGEN  

 

 

 

Algemeen 

 

 

Feedback ontvangen valt niet altijd mee. Het is voor iedereen moeilijk om te horen wat je 

niet goed doet. Anderzijds leer je wel van feedback. Dus als je kritiek vermijdt, mis je 

leerkansen. Daarbij komt nog dat, over het algemeen gesproken, feedback ook gegeven 

wordt met de beste bedoelingen: “We vinden dat je het prima gedaan hebt. Ik kan me ook 

voorstellen dat je iets lastig vindt. Ik denk dat dat ook beter kan. Daar heb ik wel ideeën 

over. Die wil ik je graag vertellen, zodat jij kan kijken of dat iets is om te verbeteren. Ik vind 

het fijn om je op deze manier te helpen.” Dat is het wezen van feedback. 

Maar dat hoort je kind er niet in. Hij hoort heel wat anders: “Je hebt iets fout gedaan. 

Natuurlijk jij weer. Ik snap niet dat je dat fout doet.” En dan hoort hij zich tegen zichzelf 

zeggen: “Zie je wel, ze vinden me maar allemaal niks.” Je kind hoort er afwijzing in. “…Ik ben 

ook niks.” En dan komt zijn “handhavingspatroon” in werking:   Maar ik ben wèl wat. Het Is 

gewoon onzin wat ze zeggen. Ik wil het niet horen.” Dus gaat hij zich verdedigen. Je 

constructieve bedoeling van feedback komt totaal niet over bij je kind. 

 

Wil je feedback kunnen ontvangen, dan moet je wel zelfvertrouwen hebben, en vertrouwen in 

degene die feedback geeft. “Fijn om te horen. Ja, het is waar. Daar kan ik wat mee. Ik ga 

hier wat aan doen. Dat wordt zo alleen maar beter. Ik ben blij dat je me dat hebt willen 

vertellen. Dank je wel!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kind heeft weinig zelfvertrouwen en weinig vertrouwen in de ander. Daarom kan hij 

moeilijk feedback ontvangen. Daarom verbreekt hij het contact als hij feedback hoort. (En 

erger nog: zijn wantrouwen wordt er alleen maar door versterkt.) In plaats van dat je kind 

verder geholpen wordt door het geven van feedback, wordt hij verder terug geholpen. Hij 

graaft zich als het ware alleen maar dieper in. Zo blijft de vicieuze ´cirkel´ in stand. Wil hij 

later als volwassen persoon goede relaties kunnen leggen, dan moet je feedback wel 

constructief kunnen oppakken. Ook daarom is het belangrijk dat je kind feedback leert 

ontvangen.  

 

 

 

 

 

Weinig 
vertrouwen in 
zichzelf en in 
de ander 

Kan moeilijk 
feedback 
ontvangen 

Verbreekt 
contact als hij 
feedback hoort 

Wantrouwen 
wordt versterkt 
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Aanpak 

 

 

 

Je geeft normaal gesproken als volgt feedback op kinderen: 

 

 Je zegt dat je gezien hebt hoe je kind ermee bezig is geweest; ook wat goed was. 

“Zo, je hebt de tafel gedekt zie ik. Goed zeg! Je hebt gedacht aan de vorken … “ 

N.B.: Dus al helemaal niet alleen de fouten benoemen! 

 

 Je kijkt naar je kind. Heeft hij dit ontvangen? 

 

 Je geeft het feedbackpunt. “Weet je, mensen hebben afgesproken dat lepels altijd … 

gelegd worden. Wist je dat? … Zal ik het eens laten zien? … Nou hier! … Snap je? .. Wil 

jij dat ook doen bij de andere lepels? …. Goed zo!” 

 

 In het bovenstaande voorbeeld geef je tegelijk ook perspectief. Namelijk, je helpt het 

kind om het goed te kunnen gaan doen.  

 

 

Kortom, bij het geven van kritiek houd je rekening met de volgende punten:  

 Respect tonen voor het feit dat je kind zich heeft ingespannen en ook 

iets goeds gedaan heeft. 

 Je geeft rustig de feedback. Je hoeft het niet te verdoezelen. 

 Je biedt je kind perspectief om van de fout te leren. 

 Bij iedere stap kijk je naar je kind: Kan hij dit ontvangen? 

 Een vriendelijke spreektoon gebruiken, waardoor je nabijheid laat 

zien. 

 

 

Hoe geef je nu feedback aan je kind die weinig vertrouwen in de ander heeft?  

Het bovenstaande blijft gelden, maar sluit nog meer aan bij hetgeen je kind kan ontvangen. 

Hieronder staan mogelijkheden. Zoek daarin je eigen weg. 

 

 Besluit of je het belangrijk vindt om deze feedback ook te geven.  

Misschien is het helemaal niet zo nodig. Bewaar feedback voor als het echt nodig is.  

Voorbeeld 1: Tsonge, een 6 zeg; dat is mooi voldoende. Ik zie ook heel veel 

goede antwoorden. Fijn 

Voorbeeld 2: Oh, had je een 5. Nou ja, joh. De vorige keer had je een mooi 

cijfer. Vind je dat ook? 

 

 Als je feedback wilt geven, neem rustig de tijd. Doe het niet zo even 

tussendoor.  

Je weet van te voren dat je kind er moeite mee heeft dit te ontvangen. Of bewaar je 

feedback voor een rustiger moment. Misschien is je kind er ook gevoelig voor dat hij 

ten opzichte van broertjes en zusjes zal afgaan. 

 

 

 Breng feedback niet aarzelend, maar wel trefzeker.  

Bron: 
http://www.sxc.hu 
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Als jij angst laat zien bij het geven van feedback, dan zal je kind des te meer gaan 

afweren; ook uit angst. 

 

 Doe het stapje voor stapje.  

Neem je kind goed waar: Hoe ontvangt hij steeds jouw reacties? 

 

 Toon emotionele nabijheid.  

Dit betekent van jouw kant: 

 

 Spreek op een rustige, op een vriendelijke toon. 

 

 Vraag regelmatig hoe je kind dat vindt. 

“Vind jij het ook dat je het goed gedaan hebt?” Als je kind dat niet vindt, houd 

dan laconiek vast aan wat jij vindt. 

“Ik zie dat jij je schouders optrekt. Dus je weet het niet zo. Nou, ik vind 

gewoon dat je het prima gedaan hebt.!” 

 

 Benoem het gedrag van je kind. Zie hierboven. Benoem ook het gedrag 

waarvan je eigenlijk vindt dat het er niet moest zijn. Benoem dat begripvol. 

“Lastig hè! Nou heb je nog zo je best gedaan. En toch is het fout. Je bent er 

gewoon boos over merk ik.” 

Als je dit zo verwoordt, dan geef je te kennen aan je kind: 

 Je boosheid mag er zijn. Ik begrijp het. Het is ook begrijpelijk dat je 

boos bent. 

 Ik help je, samen komen we er wel uit. 
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07 JE KIND AANVAARDT JOUW HULP 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Je kind kan met zijn positie als hulpbehoevende niet goed overweg. Hij 

moet goed zijn, boven kritiek verheven. Als hij inmiddels geleerd heeft 

kritiek te ontvangen, dan is de stap kleiner om ook hulp te kunnen 

ontvangen. Je kind heeft namelijk geleerd om aan anderen te laten 

zien dat hij niet perfect is. Hij heeft inmiddels zoveel zelfvertrouwen 

opgebouwd, dat hij het wel kan hebben dat hij niet perfect en volmaakt 

is. Want hij weet zich als persoon evengoed gewaardeerd en hij is 

belangrijk voor jou. Daarom sluit de aanpak nauw aan bij het vorige 

doel.  

 

 

 

Aanpak 

 

 

 Laat de regie bij je kind. 

Neem niet zonder discussie de taak even over: “laat mij het maar even doen.” Of ook 

door een vraag: “He, die som had je fout. Weet je hoe je die moet uitrekenen?” 

In tegendeel. 

Als je gaat helpen, geef dat dan te voren aan. “Zullen we eens kijken hoe je die som 

goed op kunt lossen? ”Als je kind “Ja” zegt, dan heeft hij zelf het initiatief genomen. 

 

 Hulp betekent niet dat je de taak overneemt, maar dat je je kind leert het zelf 

te doen.  

Geef je kind dus aanwijzingen. Soms is een vraag al voldoende. “Snap jij nou hoe het 

komt dat die legotoren niet rechtop blijft staan?” 

 

 Geef ´open´ aanwijzingen. 

Begin aanwijzingen nooit met “Je moet gewoon… ”. Dit komt als heel gesloten over.  

Beter is eerst een vraag te stellen. “Snap jij nou waarom het antwoord fout is?” 

Geef een aanwijzing als een mogelijkheid: “Je kunt ook eerst kijken hoeveel het 

samen is.” Je kind kan daarna voor zichzelf wel kijken of het daadwerkelijk zo moet. 

 

 Geef je kind regie. 

Als je kind veel weerzin heeft om geholpen te worden, maar het moet wel, geef dat 

dan gewoon rustig aan. (zie onder “kritiek ontvangen”). Geef je kind regie door 

bijvoorbeeld te vragen wanneer hij dat gaan doen.  

 

 Geef je kind de gelegenheid om zelf hulp te aanvaarden. 

Vooral bij jonge kinderen ben je geneigd snel even te helpen. Wen er aan om vooraf 

altijd te vragen: “Zal ik je even helpen?” Kijk daarna hoe je kind reageert. Zeg daarna 

Bron: 
http://www.sxc.hu 
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pas: “Goed …” en ga dan pas beginnen met helpen. Hiermee geef je je kind van jongs 

af vertrouwen dat hij zelf de regie in handen heeft. 

 Doe dat ook als je kind ‘verplicht’ hulp moet aanvaarden.  

Voorbeeld: Het is hoog tijd om naar school te gaan en Bas is heel geconcentreerd 

bezig zijn schoenveters vast te maken. Moeder staat te popelen. 

“Ik zie dat je druk bezig bent met veters strikken. Mooi zo!”…”Maar Bas, we hebben 

haast. Zal ik maar even je veters vastmaken?”… “Ik kan het zelf wel!” “Dat is waar, 

maar ik zal het even doen; dan gaat het sneller. We zijn al zo laat!” 

Op deze manier kun je evengoed je grenzen stellen; maar je kind krijgt wel de 

gelegenheid om daarmee in te stemmen.  
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08 JE KIND VRAAGT JOUW HULP EN AANDACHT OP EEN NIET-EISENDE MANIER 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Juist door het bereiken van eerdere doelen (kritiek ontvangen en hulp ontvangen) zal de 

drempel voor je kind minder hoog zijn om uit zichzelf hulp te vragen. 

Je zou graag je kind hulp aanbieden. Maar je kind moet ook leren zelf hulp te vragen. Juist 

daar heeft hij moeite mee en dat moet hij leren. 

 

 

 

Aanpak 

 

 

 Neem je kind rustig waar terwijl hij bezig is.  

Voorbeeld: je kind is bezig met technisch lego. Het lukt niet. Je kind raakt wat 

opgewonden. 

 

 Wacht af of je kind contact met je zoekt. 

Voorbeeld: “Hè bah; het lukt niet!” 
 

 Geef een reactie die bij deze uitroep past. 

Voorbeeld: “Lastig hè!”. En wacht de reactie van je kind af. “Nou, dat stomme ding!” 
 

 Ga in ieder geval niet helpen. Je kind moet leren erom te vragen. 

Geef mogelijkheden. 

Voorbeeld: “Als je het moeilijk vind, dan kan ik je misschien wel helpen. Zou je dat soms 
willen?” 
 

 Als je kind het zelf wil doen, geef hem dan daarvoor de ruimte.  

Als je kind opnieuw hopeloos opgewonden raakt, kun je alsnog helpen door te zeggen:  

 “Ik wil je best helpen hoor. Zal ik even met je mee kijken?” 
 

 Neem niet alle initiatief over. 

Leer je kind het zelf oplossen door aanwijzingen te geven. 

Bron: 
http://www.sxc.hu 
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09 JE KIND KAN GENOT UITSTELLEN  

(dingen doen die niet leuk, maar wel goed zijn) 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Het kost je kind moeite om te “investeren” in iets wat niet leuk, maar wel goed is. “Anderen 

hebben het goed. Ik niet. Ik moet er voor vechten om het goed te hebben. Zie je wel, nu 

moet ik ook weer tafel dekken.” 

Hij kijkt er niet overheen; hij heeft er geen vertrouwen in dat hij een ander hiermee een 

plezier doet; ook niet dat het na het tafel dekken evengoed weer leuk kan worden. Hij denkt 

ook gauw dat het niet eerlijk is dat hij dat moet doen. 

Misschien irriteert ook dit gedrag je weer. Dat is begrijpelijk, Toch is het enige dat helpt:  

 Begrip tonen. 

 Duidelijk zijn in wat van je kind wordt verwacht.  

 Je kind niet overvragen; aansluiten bij wat hij wél aankan.  

 

 

 

Aanpak 

 

 

 

 

Voorbeeld: je kind moet tafel dekken. 

 

Je spreekt met Richard af dat hij de tafel moet dekken. Geef goed aan wanneer hij dat 

moet doen en wat er van hem verwacht wordt.  

 Richard is onwillig. 

 Erken zijn gevoelens. 

“Ja, daar heb jij geen zin in. Dat begrijp ik. Het is ook niet leuk. Spelen is 

natuurlijk veel leuker. …Toch vraag ik het je wel.” ….. “Waarom moet ik dat doen?” 

 Erken de bezwaren van je kind.  

“Ik begrijp dat wel, anderen kunnen het net zo goed. En jij hebt er geen zin in.” ….. 

 Ga in op de bezwaren van je kind. 

“Kijk Richard, jij bent aan de beurt. Een andere keer doet… het. En zo jij ook,”…”Maar 

waarom moet dat dan om de beurt!”….  

 Laat nu zien dat je zijn bijdrage waardeert; en dat iedereen dat doet.  

“Ik vind het juist zo fijn, Richard, als jij, net als iedereen, ook een keer de tafel dekt. 

Dan denk ik: Kijk, dit keer heeft Richard de tafel gedekt. Dat denk ik ook bij Josien en 

de anderen.” “Nou ik heb gewoon geen zin”. 

 Nu kun je laten zien dat je soms ook eens iets moet doen wat je op het 

moment niet leuk vindt.  

“Ja, zeker, leuk is het niet. Toch vraag ik je de tafel te dekken. Nu ben je echt aan de 

beurt.” 

 Dan duidelijk je grenzen stellen. 
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Overige aanwijzingen: 

 

1. Begrip tonen hoeft niet ten koste te gaan van duidelijkheid.  

Vooraf begrip is juist zo belangrijk: je kind mag er geen zin in hebben; dat is een 

gegeven. Vervolgens is de vraag: wat doet hij ermee? Kan hij daarover zijn 

verantwoordelijkheid nemen? 

 

2. Geef een duidelijke omschrijving van de taak.  

Vertel concreet en in korte bewoordingen wat er van het kind verwacht wordt. 

Bij tafel dekken hoort dat je ….. 

 

3. Als je duidelijk bent, blijf dan rustig je grenzen stellen.  

Schiet niet in emoties van boosheid o.i.d. 

Als je kind grenzen verkent door bij voorbeeld de kantjes eraf te lopen, spreek dan 

niet veroordelend, maar geef duidelijk aan waarin hij zijn taak niet goed heeft 

gedaan. 

“Dit bord heeft twee lepels, bij dat andere bord ligt er geen. Dat kan natuurlijk niet. 
Leg alles maar even netjes”.  
 

4. Help je kind steeds meer zelf zijn verantwoordelijkheid te nemen.  

Begin op het punt waar hij nu is. Hieronder een opklimming: 

 Tevoren aankondigen en aangeven wanneer het t.z.t. moet gebeuren. 

 Afspreken dat jij aangeeft wanneer hij het moet doen, of hem er zelf aan 

laten denken. 

 Varieer in gecompliceerdheid van de taak.  

Bijvoorbeeld: Ik leg het tafelkleed erop, jij het bestek enz… 

 Deeltaken geven, geef dan je goedkeuring en daarna de volgende taak. 

Bijvoorbeeld: “Goed zo, de messen liggen klaar. Keurig. Wil je nu de 

vorken doen?” 

 

5. Geef een blijk van waardering dat je kind de taak heeft volbracht.  

Zie onder doelstelling 4: je kind kan complimenten ontvangen. 

 

 

Andere voorbeelden van het uitstellen van genot zijn: Moeten stoppen met spelen, naar bed 

gaan, opschieten om nu naar school te gaan, geen snoep mogen, huiswerk maken, niet meer 

naar buiten mogen.  
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10 JE KIND LEERT ZICH AAN DE REGELS TE HOUDEN MET ANDERE KINDEREN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

In dit doel en de volgende doelen gaat het niet om het gedrag van je kind ten opzichte van 

jezelf, maar ten opzichte van andere kinderen. 

 

Je leest hieronder steeds twee situaties: 

1. Waar je zelf bij bent, zodat je zelf kunt ingrijpen. 

2. Je kind of een ander kind vertelt jou over een situatie die al gebeurd is. 

Je kunt voor het eerste gebruiken de bijlage: “Gesprekken met kinderen om nieuw gedrag te 

leren” Voor het tweede de bijlage: Je bent er niet altijd bij. Hoe kun je je kinderen toch 

beïnvloeden? 

 

Zoals uit de toelichting (onder doel 1) al bleek: je kind wil zich steeds bewijzen dat hij het 

goed heeft, dat hij gelijk heeft. Dat zijn wil precies is wat iedereen moet doen. Hij vindt het 

moeilijk om iets in te leveren. Daarbij heeft hij ondersteuning nodig. Dus als regels ongunstig 

voor hem uitpakken, dan zal hij in het geweer komen. Dat zie je ook wanneer je kind moeilijk 

tegen zijn verlies kan. Dat wordt hieronder als voorbeeld uitgewerkt. 

 

 

 

Aanpak 

 

 

Doordat je kind moeilijk kan erkennen dat hij verliest, zal hij de situatie naar zijn hand 

proberen te zetten. Dat levert dan weer onmin op met de andere kinderen. Dat doet jou als 

ouder ook wat. Je denkt misschien wel: “Oh, ze gaan weer kwartet spelen. Ze zullen wel 

weer ruzie krijgen.” 

 

  

Voorbeeld: De kinderen spelen in de kamer een spelletje en je hoort het 

misgaan. 

 

 Ga er rustig bij staan en kijk op ontspannen manier naar het verloop. 

 

 Als kinderen het onderling op een goede manier oplossen, geef dan een compliment, 

zoals omschreven onder doel 4. Benoem het concrete gedrag van de verschillende 

kinderen.  

 

 Als  de kinderen er samen niet uitkomen en het betreft vooral je kind met weinig 

vertrouwen in de ander: 

 Benoem wat je opvalt en leg uit:  

Jullie zeggen dat Jenny gekeken heeft. Daarom vinden jullie dat oneerlijk van 

Johan. Johan zegt dat hij helemaal niet gekeken heeft. 

Lastig Hè?! Hoe komen jullie daar uit? 
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 Als je kind ‘slachtoffer’ is en daarom boos reageert en jij kunt  

onmogelijk scheidsrechter zijn omdat jij ook niet weet hoe het zit:  

o Relativeer dit moment en verleg de situatie naar de volgende 

keer: 

o “Tsja, als ik het zo hoor kom ik hier ook niet uit. Zullen we nu 

eerst maar eens kijken hoe we kunnen voorkomen dat het nog 

eens een keer gebeurt? Wie heeft er ideeën?” Dikwijls biedt een 

‘gezonde’ manier van afschermen al uitkomst. 

 

 Als jouw kind blijft opvallen tijdens deze spelletjes, let er dan op dat hij niet de 

gebeten hond van de groep wordt. Pas op dat je als ouder meegaat met de 

andere kinderen: “Is het weer zover? Johan, heb je weer oneerlijk gespeeld?” 

Wat zou het beeld van Johan geschaad zijn, wanneer dat één keer niet het 

geval mocht zijn. Je moet het echt zeker weten dat het waar is, wil je zoiets 

tegen je kind kunnen zeggen. 

 

 Zorg voor een sfeer dat winnen of verliezen niet alles of niets is. Het samen 

gezellig spelen is veel belangrijker. Geef zelf een relativerend commentaar 

door ook anderen aandacht te geven die hebben verloren. “Bert, heb jij dit 

keer verloren? Nou ja, jullie gaan het nog een keer doen hè? Wie weet!” Of 

ook: “Gaat het goed?” “Wat zijn jullie gezellig bezig” 

 

 Als duidelijk is dat je kind daadwerkelijk niet eerlijk speelt, wees dan 

ook duidelijk. Als andere kinderen toegeeflijk zijn, is dat voor een keer prima, 

maar dat kan niet altijd duren. Als je kind niet wil toegeven dat hij verloren 

heeft, help hem dan op bijv. de volgende manieren: “Het is waar, verliezen is 

niet leuk!” “Als jij wint, dan verliest een ander ook. Dat vindt die ander ook niet 

leuk.” ”Nou ja, dan heb je een keer verloren. De vorige keer won je het 

spelletje” 

 

 Als je als ouder zelf meespeelt, ben je dan overdreven enthousiast om het leuk 

te maken? Dat is voor je kind een voorbeeld dat te hoog gegrepen is. 

 

 

 

 

Zo leert je kind dat juist het houden aan de regels het spel zo boeiend maakt; wat daar dan 

uit komt staat op de tweede plaats. Maar als je je niet meer aan regels houdt, dan is de 

kracht van het spel eraf. Je aan regels houden is ook eerlijk; een belangrijke waarde in het 

leven. 
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Als je kind buiten heeft gespeeld en hij komt bij je met het verhaal dat anderen hem 

oneerlijk behandelen, dan zit je weer in een lastig parket. Is het echt waar zoals hij het 

vertelt? 

 

 Begin met erkenning van het gevoel van je kind.  

“Wat vervelend zeg! Dit is niet leuk voor jou!” 

 

 

 Bespreek de situatie met je kind.  

“Nou vertel eens, wat is er precies gebeurd?” Werk dat uit voor zover mogelijk.  

 

 Laat ook merken wat de andere kinderen hebben ervaren.  

“Als ik me dat zo indenk, dan zal Kees zeggen … “  Kijk of hij dat kan hebben. Als je 

hier uit komt zou dat mooi zijn.  

 

 Neem dan zijn persoonlijke beleving als uitgangspunt voor gesprek.  

“Ik merk dat je graag met ander kinderen speelt. Dat is mooi. Maar ik merk ook dat 

het vaak minder leuk uitpakt. Vind je ook niet?” …. “Dat moet wel heel vervelend 

voor je zijn…” ……. “Wat ik me nu ook afvraag: Hoe zou dat nou komen dat het 

steeds zo afloopt? Wat denk jij ervan?” Je kind zal zeggen dat dat door de anderen 

komt. “Als ik je goed begrijp, vind jij dat anderen jou altijd ….” Je kind zal dat 

bevestigen en anderen beschuldigen. “Waarom zouden zij dat doen? Zouden ze je 

echt zo vervelend vinden?”…. “Wat zou jij eraan kunnen doen dat anderen dat niet 

meer zo vinden?”  

 

 Bespreek dan dat regels er zijn om het spel  

goed te laten verlopen. 

Leg uit dat je niet je gelijk kunt halen ten koste  

van regels en dat het daarom dan ook  

belangrijk is om eerlijk met de regels om te gaan. 

 

 

 

 

 

Fase 

 

  

Voorbeeld  

 

De regel uitleggen. 

 

 

Zie je jullie dat, hoeveel zand er in de keuken ligt? Weten 

jullie hoe dat zand hier gekomen is? … “Nou, kijk maar eens 

naar jullie schoenen. Zien jullie wel?”.. “Dat vind ik wel 

vervelend, want ik moet dat zand weer opruimen. Ik wil het 

hier wel netjes houden.” 

 

 

Je kunt de regel zelf zeggen, 

maar je kunt de regel ook 

door de kinderen laten 

bedenken.  

 

 

“Wat denken jullie? Wat zullen we er aan doen?”… 

“Goed, dus als jullie binnenkomen, doen jullie eerst je 

schoenen uit.” 

 

Kinderen van groep 1 

en 2 zijn allemaal 

bezig te leren zich aan 

de regels te houden. 

Geef daarbij 

vriendelijke en 

duidelijke instructies 

en geef een duidelijke 

toelichting.  

Gebruik hierbij de 

volgende fasen: 
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Leren hoe je de regel moet 

toepassen: 

Je bespreekt en oefent 

samen hoe je de regel moet 

toepassen en wanneer.  

 

 

“Wanneer moet je je schoenen uittrekken? Ook als je uit 

school komt? .. Nee, alleen maar als je uit de zandbak 

komt.” 

“Dus van nu af aan gaan jullie dat doen. Goed?” 

 

Leren eraan te denken: 

Wees de eerste keer alert. 

Als kinderen het vergeten, is 

dat geen wonder. Ze moeten 

leren er aan te denken.  

 

“Mama, mogen we in de zandbak?” “Prima, jongens. Weten 

jullie nog waar je aan moet denken als je binnen komt?” .. 

“Goed zo! En zal dat lukken denk je?” .. “Fijn.!” 

 

 

Je ziet dat het tijd en aandacht kost om kinderen te leren zich aan de regels te houden. 

 

 

Bron: 
http://www.sxc.hu  

Bron: http://www.sxc.hu 
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11 JE KIND LEERT TE LUISTEREN NAAR ANDERE KINDEREN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Je kind vertrouwt de ander niet. “Als die wat gaat zeggen, dan zal dat wel weer zijn om mij 

weg te zetten of in het ongelijk te stellen”.  Om dat te voorkomen zal je kind de ander liever 

in de reden vallen en zijn eigen zegje doen. Luisteren naar een ander wekt angst op bij je 

kind. De ander gaat vast dingen zeggen waar je kind echt geen raad mee weet.  

Hierdoor mist je kind de mogelijkheid om echt contact te maken. Je kind zal moeten leren 

rustig naar een ander te luisteren, het gehoorde op zich in te laten werken en daarna daarop 

een eigen reactie te geven. 

 

Onder de vorige doelstelling stond het spreken over het zich houden aan regels centraal. Je 

kind was niet in staat om zich simpelweg aan regels te houden. Besproken werd dat hij 

zichzelf heus niet te kort zou doen als hij zich wel aan de regels hield. Nu wordt daar het 

volgende aan toegevoegd: Het gaat niet alleen om het leren van rechtvaardigheid, maar ook 

om het feit dat een ander wel eens iets anders kan vinden, voelen of willen dan jij. En juist 

daarnaar kun je nieuwsgierig zijn.  

 

 

 

Aanpak 

 

 

Een situatie thuis waarbij je aanwezig bent. 

Je hoort dat je kind met anderen kibbelt. Hier is sprake van een situatie 

dat niet naar elkaar geluisterd wordt. Hoe kun je dan je kind 

ondersteunen?  

 

 Luister goed naar wat er gaande is.  

Let er vooral op wie er niet luistert naar de ander. Waarschijnlijk 

zijn dat beide partijen. Als een partij namelijk niet luistert, dan is 

de andere partij geneigd dit gedrag over te nemen. 

 

 Benoem wat je opvalt. 

“Jullie vertellen alle twee dat er een brandweerauto bij de school stond. Pim zegt dat 

er brand was in het huis en Bas zegt dat het niet zo is. Daar komen jullie niet uit. 

Klopt dat?”…. 

Het zou mooi zijn als we weten hoe het zit. Vind je ook niet?... Wat kunnen jullie nu 

hier aan doen…. 

Weet je, je zou eerst kunnen vragen: “Jij zegt dat er brand was in dat huis. Hoe weet 

je dat?”….  Is dat een goed idee?... Wie begint? 

 

 De kinderen geven zo erkenning aan elkaar. 

“Ik begrijp dat jij denkt dat ….” En juist dàt heeft je kind nodig. Maar ook: Juist dàt 

moet je kind ook leren naar de ander te doen. 

 

Bron: 
http://www.sxc.hu 
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 Laat weten wat de ander denkt. 

Als dat is afgehandeld, geniet dan samen van het feit dat het helemaal niet erg is dat 

beiden iets anders denken. We weten dat nu van elkaar en daarna gaan we kijken wat 

we ermee doen. 

“Nou, dat weten we nu ten minste van elkaar. Pim denkt dat er brand was in dat huis, 

want anders hoefde de brandweer niet te komen. Hij gebruikte ook zijn sirene en 

zwaailicht. En Bas had gehoord dat het vuur al uit was, zodat de brandweer voor niets 

kwam. Dat weten we nu van elkaar. Maar we weten nog niet zeker hoe het echt is. 

Daar gaan we wat aan doen. Maar jullie weten nu wel van elkaar wat jullie denken. 

Dat is even fijn!” 

Zo laat je de kinderen ongemerkt ervaren dat het juist fijn is te weten wat de ander 

denkt. Daarmee ervaren ze dat je niets te kort komt als je echt naar de ander luistert. 
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12 JE KIND LEERT TE ONDERHANDELEN MET ANDERE KINDEREN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Je kind kan luisteren naar de ander (doelstelling 10). Maar als je kind samen speelt, moet hij 

ook wel eens iets doen dat hij niet leuk vindt.  

 

 

 

Aanpak 

 

 

 Neem goed waar wat er gebeurt 

 

 Benoem wat je opvalt 

 “Ik hoor dat jullie er samen niet 

uitkomen. ….. “Weet je wat mij opvalt? 

… Als de een wat zegt dan weet ik niet 

of de ander dat gehoord heeft. Zullen 

we daar eens op letten?”… “Bart zei: 

”Zullen we kwartetten” Daarna zei 

Mariska “Nee, we gaan Mens-erger-je-

niet doen” toen liep Mariska direct naar de kast met spelletjes.” Wat nu…? Ik merk dat 

jullie twee verschillende dingen willen. 

 

 Stel ze voor het probleem  

“Wat kunnen jullie hieraan doen?” 

 

 Benoem wat geleerd moet worden 

Wie weet geeft Bart snel toe. Daar is niets mis mee, als dat maar geen vast patroon 

is. Daar zou Bert niet van leren (zijn wens telt evengoed als die van Mariska) en daar 

zou Mariska niet van leren (je eigen mening kan niet altijd de doorslag geven). 

Benoem dat dan. “Fijn Bart; ik merk dat jij naar een oplossing zoekt. Heel mooi. Maar  

weet je, wat mij opvalt is dat Bart dat wel vaker gedaan heeft. Maar ook dat Mariska 

het spel pakte zonder dat Bart zei: “Dat vind ik goed!”. 

 

 Kom met een voorstel 

Als ze samen geen oplossing kunnen bedenken, kom dan met een eigen voorstel: 

“Mariska, ik stel voor dat je aan Bart gewoon vraagt: Vind je het goed dat we Mens-

erger-je-niet doen. En dan pas naar de kast loopt. Nu lijkt het wel of jij alleen beslist.” 

Je stelt op deze manier duidelijk grenzen aan Mariska.  

 

 Geef erkenning en waardering 

Laat na afloop ervaren hoe fijn het is wanneer Mariska ook Bart erkenning heeft 

gegeven. “Nou, Mariska, leuk dat je het aan Bart gevraagd hebt. Nu kon hij zelf ook 

Bart en Mariska spelen 
graag samen. Samen 
bepalen wat ze gaan 

doen en voor een 
spelletje kiezen is 

lastig. Bart gaat direct 

kwartet opzoeken 
terwijl Mariska naar de 
spelletjeskast loopt om 
mens-erger-je-niet te 

pakken. Mama moet er 
als bemiddelaar aan te 

pas komen… 
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duidelijk zeggen wat hij wilde. En hij wilde wel met jou mens-erger-je-niet doen. Heel 

fijn!” 

 

Even goed kan het zijn dat je kind direct moet leren eens niet zijn eigen zin te volgen. 

Vergelijk ook 8: Je kind kan genot uitstellen.  

Laat ook hierbij na afloop zien hoe mooi het is dat hij de ander in zijn zin erkent. Pas je aan 

bij het niveau dat je kind kan ontvangen (zie onder doelstelling 4: je kind kan complimenten 

ontvangen.) 

 

Je kind ervaart veel negatieve ervaringen in het samenspel met anderen 

Het komt dikwijls voor dat juist deze kinderen dat niet graag aan anderen vertellen. Ze 

denken alleen: “Hoe kan ik de volgende keer zorgen dat…” en ze voelen zich niet prettig. Dat 

laatste willen ze niet graag weten voor anderen.  

 

 Neem steeds waar hoe je kind thuis komt. 

Begin af en toe een gesprekje over wat je ziet. 

Voorbeeld: 

Je ziet je kind weer wat mokkend uit school komen.  

 

 Benoem wat je ziet. 

“Hallo Fred, fijn dat je er weer bent.”…”Hoe was het?”. ”Was het soms wat minder 

leuk?”…  

 

 Laat je kind zelf bepalen of hij hierop door wil gaan of niet. Dwing niet af. 

“Ze maakten weer ruzie!” 

 

 Gebruik het V.A.T.-principe om verder te informeren. 

“Oh ja ..?” Je kind vertelt zijn verhaal. 

 

 Ontvang zijn verhaal. 

“Zo, dus daarom maakte hij ruzie. Nou dat lijkt me allemaal niet leuk.” 

 

 Geef nu aan wat je toe te voegen hebt. 

“Weet je, Fred, jij had geen zin in binnen spelen. Dat begrijp ik. Maar ik begreep dat 

Peter geen zin had om buiten te spelen. Dus jij wilde wat èn Peter wilde wat anders. 

Snap je?” …. 

 

 Laat reageren. 

Laat Fred reageren op wat jij net toegevoegd hebt.  

 

 Zoek daarna gezamenlijk naar oplossingen.  

 Spreek ook concrete dingen af voor de volgende keer. Wat je in het gesprek 

hiervoor samen deed met de twee kinderen, dat kun je ook als je alleen jouw 

kind spreekt om hem te leren de volgende keer goed te luisteren naar het 

andere kind.  

 Spreek ook af dat je er nog eens over gaat hebben wanneer je kind weer heeft 

samen gespeeld.  
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Kinderen uit de jongste groepen van de basisschool zijn nog niet 

in staat om te onderhandelen. Dat zijn ze op deze leeftijd juist 

aan het leren. Als je je kind daarbij wilt helpen zal het niet 

lukken om je kind zoveel initiatief te geven als in het voorbeeld 

hierboven beschreven staat. Je zult zelf meer initiatief moeten 

nemen. Als je dus zelf meer regels gaat stellen, besteed daar 

dan veel meer woorden  en aandacht aan. Leg ook uit hoe het 

gaat. En ook het waarom. 

 

 

 

 

 

Bert wil met de bal 

spelen en Mariska jij 

wilt schooltje spelen. 

Dat kan natuurlijk 

niet alle twee hè!... 

“dus dan moeten 

jullie kiezen… 

“Mariska, ik weet dat 

je liever schooltje 

speelt. Zou je toch 

ook met de bal 

willen spelen?”… 

“Nou, dat vind ik lief 

van je. Jij ook niet 

Bert?”.. “Oké., dus 

jullie gaan samen 

met de bal spelen. 

Dan kunnen jullie de 

volgende keer doen 

wat Mariska wil. 
 

In dit voorbeeld respecteer je 

dat beide kinderen iets willen, 

ook al is het verschillend. Je 

leert hen ook dat beiden wel 

eens iets kunnen ‘inleveren’; 

maar ook dat beiden met een 

beetje goede wil wel aan hun 

trekken komen. 
 


