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Je kind vraagt veel je op het gebied van relatie.  

Lees daarom in ieder geval doelstelling 03 door.  
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Het kind heeft weinig vertrouwen in zichzelf en/of de ander 
 

 

01 TOELICHTING BIJ DEZE UITSPRAAK 

 

 

 

Algemeen 

 

 

 

Je merkt: 

 Je kind heeft er moeite mee de wereld 

om zich heen als een uitdaging te zien en 

deze uitdaging open tegemoet te treden. 

Je kind is angstig voor alles wat nieuw is 

en durft veel niet; je kind is ook 

verlegen.  

 Je kind is bang om te moeten presteren; 

hij voelt zich gauw onzeker. 

 De relatie met jou als ouder is niet altijd 

ontspannen: Je kind hecht zich bijzonder 

aan je (voor je gevoel te veel). Misschien 

is het wel zo dat  je kind de neiging heeft 

zich ook ten opzichte van jou terug te 

trekken. 

 

Als ouder ervaar je waarschijnlijk: Je kind heeft 

weinig zelfvertrouwen. Hij denkt dat hij door 

niemand gewaardeerd wordt: “Ze vinden me 

allemaal toch niet leuk of belangrijk. Als ik wat 

presteer (als ik al wat presteer) dan vinden ze dat toch niks. Anderen zijn veel beter dan ik.”  

 

Deze gedachten hebben betrekking op de beleving van zijn persoon (eigenwaarde), op het 

gebied van zijn prestaties en zijn sociale contacten. Dat kan een gevoel van machteloosheid, 

moedeloosheid en eenzaamheid teweeg brengen. En in wezen ook, in meer of mindere mate, 

gevoelens van angst. 

Deze gedachten en gevoelens worden door zichzelf versterk: Juist omdat je kind zichzelf zo 

beleeft, treedt hij niet onbevangen en vrij de ander tegemoet, maar angstig en 

teruggetrokken. Dat heeft weer tot gevolg dat de ander hem daadwerkelijk niet belangrijk 

vindt; want je kind geeft dat immers zelf zo aan. En zo wordt het beeld dat je kind van 

zichzelf heeft weer bevestigd door de wereld om hem heen. Hij verkeert in een vicieuze 

cirkel. Dit is misschien ook wel het geval op het gebied van presteren; want juist door die 

angst is hij zoveel energie kwijt dat je kind zijn aandacht daadwerkelijk niet volledig op de 

taak zelf kan richten, de concentratie wordt minder. 

 

Gelukkig geldt dit (meestal) niet voor alle gebieden van het leven van je kind, en ook niet 

altijd in even sterke mate. Je kind ervaart in ieder geval ook veilige gebieden in het leven: de 

één heeft het gezellig thuis, de ander kan heel goed leren op school. Maar je merkt wel een 

Martijn (11 jaar) is een rustige jongen, altijd al 
geweest. Het liefst speelt hij gewoon lekker 
thuis met zijn lego. Vaak komt hij aan jou vragen 
of hij wel goed gebouwd heeft, of hij het mag 
laten staan, of jullie al weg moeten of dat het 
nog even duurt. Je merkt dat hij pas gerust is 
als hij weet wat er gaat gebeuren of als hij 
bevestiging van jou op zijn spelen gehad heeft. 
Je wil hem graag die positieve input geven, maar 
het valt je soms wel zwaar: je bent immers ook 
moeder van nog 3 andere kinderen. Martijn lijkt 
jouw gevoel van onmacht op bepaalde 
momenten haarscherp aan te voelen en trekt 
zich dan terug met opmerkingen als: ‘ik kan het 
toch niet’, ‘ik doe het toch niet goed’, ‘waarom 
gaat het altijd mis bij mij’ enz. Vaak kon je hem 
dan weer oppeppen door even aandacht voor 
hem te hebben, even te praten. Maar de laatste 
tijd is het je opgevallen dat je hem voor je 
gevoel niet echt ‘bereikt’. Hij is heel stil en 
praat weinig. Als je bijv. vraagt hoe hij zich 
voelt of hoe het was op school, krijg je vage 
antwoorden: ‘o goed hoor’, ‘ik weet niet’, ‘ging 
wel’. Doorvragen helpt niet echt. Je weet even 
niet meer wat je moet doen want je hebt wel 
het idee dat hij zich echt niet goed voelt: hoe 
dring je tot hem door en kun je hem er van 
overtuigen dat hij er mag zijn? 
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soort onderstroom: Je kind zit min of meer niet lekker in zijn vel vanwege de moeite die hij 

heeft om belangrijke stappen te ondernemen. 

 

Als ouder zou je je kind wel willen overtuigen: “Je bent wel belangrijk, je kunt het wel!” Maar 

het helpt niet. Soms is het zelfs zo dat hoe meer je erover praat, hoe erger het wordt. 

Wat zou het mooi zijn als je kon vertellen: “Hoor eens Chris, jij bent heel belangrijk voor me. Je 
kunt alles best wat van je verwacht wordt. Alleen, je denkt zelf dat je het niet kunt. En daarom 
heb je het zo moeilijk. Als je dat nou eens niet meer van jezelf zou denken, dan gaat het gewoon 
goed. En ik weet dat je het kan!” Maar deze boodschap kan je kind gewoonweg niet 

ontvangen. Dit is onmogelijk voor je kind. Dat maakt, dat je als ouder een gevoel van 

onmacht kunt ervaren.   

 

Je zou je kind wel even over die exploratieangst heen willen helpen, maar dat lukt niet 

zomaar. Misschien is je kind toch al teruggetrokken en laat hij weinig van zichzelf zien; dan 

valt het al helemaal niet mee om invloed op je kind uit te oefenen. Misschien heb je een open 

relatie met je kind, maar als je te veel zou ‘pushen’, dan zou je kind alleen al daarom zich 

meer van jou terug kunnen gaan trekken.  

Kinderen van groep 1-2 zullen zich aanvankelijk niet zo gauw terugtrekken van hun ouders. 

Toch gebeurt dit al wel. Dit ‘handhavingspatroon’ heeft zich dus al vroeg ingezet. 

 

 

 

 

Aanpak 

 

 

 

Je kunt je kind niet zeggen, niet vertellen dat hij geweldig is en veel kan. 

Nee, je kind moet  zelf ervaren dat hij belangrijk is en wel veel kan, ook 

datgene waarvan hij denkt dat hij dat niet kan.  

Je kind heeft veel aandacht en geduld nodig; ook veel ondersteuning. Je 

kind heeft het nodig om steeds weer te horen: “Ik vind je belangrijk. En als 

jij iets niet durft, of je trekt je terug, dan veroordeel ik jou niet. Ik blijf 

belang in je stellen. Ik wil ik je helpen.” Aandacht geven doe je niet alleen 

op de gemakkelijke momenten, maar juist ook op spanningsvolle 

momenten.  

 

Je kind vraagt veel je op het gebied van relatie. Lees daarom in ieder geval doelstelling 03 

door.  

 

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 belemmert wordt door omgevingsfactoren, heeft dat direct gevolgen voor het 

welbevinden van je kind.  

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 je 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 RELATIE MET JE KIND: AFSTAND EN NABIJHEID 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Je kind heeft er moeite mee om te exploreren, allerlei nieuwe dingen te ontdekken. Dat is het 

algemene beeld.  

 

Gevolg: Je kind zal zich gauw terugtrekken in de wereld en voor zichzelf een veilig 

plekje zoeken. In de meeste gevallen vind je kind dat plekje in de relatie met 

jou 

              als ouder. 

 

Hoe kun je de relatie ouder-kind typeren? 

 Als nauw  

Je kind kan nauwelijks iets ondernemen zonder dat jij erbij bent.  

 Je kind is altijd al teruggetrokken geweest 

Als ik hem voor een uitdaging stel dan verlies ik het contact met mijn kind en 

weet ik niet wat ik moet doen. 

 

Hoe ziet voor jou de ideale relatie eruit? 

Stel: Je kind heeft er moeite mee om naar school te gaan. Je kind is ergens bang voor. Dat 

kan van alles zijn: bang voor andere kinderen, voor de juf of meester of voor de moeilijke 

taken.  

De ideale relatie zou je als volgt kunnen beschrijven: 

 Je kind zoekt je op en zegt: “Mama…” 

 Je kind vertelt dat hij bang is en waar hij tegenop ziet. 

 Jij zegt: “Zo dat vind je moeilijk. Lastig. Wat maakt het je zo moeilijk?” 

 Je kind vertelt precies hoe het zit. 

 Jij geeft een reactie, bijvoorbeeld: De juf zei dat de kinderen best wel met jou willen 

spelen. Als je vraagt: “Mag ik meedoen?” dan komt het vanzelf wel goed. 

 Je kind zegt: “Dank je wel! Dat is een goed idee. Dat ga ik doen!” je kind gaat 

huppelend naar school. 

 

Kenmerken zijn: 

 Het kind voelt zich zelf verantwoordelijk voor zijn probleem, ook voor het oplossen 

van het probleem. 

 Het kind neemt zelf initiatief om naar je toe te komen. 

 Je kind vertelt het probleem, maar ook wat hij erbij voelt. Je kind vraagt jou om naar 

een oplossing te zoeken. 

 De ouder laat zien dat hij zijn kind begrijpt en zoekt samen met zijn kind naar een 

oplossing. 

 Je kind zegt dat het een prima oplossing is en zegt er zelf mee aan de slag te gaan. 

 

Dit contact is heel intiem, want er worden gevoelens gedeeld en problemen besproken. Toch 

voel je hier ook een zekere afstand, want je kind neemt zelf zijn eigen verantwoordelijkheid 

door zijn probleem aan de ouders voor te leggen en de oplossing te willen uitvoeren.  
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Juist dát vinden kinderen met weinig vertrouwen nu moeilijk. Dit betreft hun eigen 

verantwoordelijkheid, ook op kinderlijk niveau.  

 

Je kind vervalt daarom misschien in één van de twee uitersten: 

 Òf: de verantwoordelijkheid te “dumpen” bij de ouders: Zeg maar wat ik moet doen. 

Zie je wel, het lukt toch niet. Wat moet ik doen. Vaak blijft je kind om je heen 

“hangen”.  

 Òf denken: Wat mijn ouders zeggen, daar heb ik niets aan. Ook mijn ouders vinden 

dat ik dat moet kunnen. Ik ben wel heel waardeloos. Ik trek me terug.  

Door in een van beide uitersten te zitten, wordt de problematiek van je kind alleen maar 

bevestigd. Je kunt in die situatie werken aan de relatie tussen jou en je kind. 

 

 

 

Aanpak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga voor jezelf na: Zit hier iets bij waar ik wat mee kan? Dat kun je altijd mee laten spelen 

tijdens het werken aan de volgende doelstelling. 

Spreekt dit alles je niet zo aan, dan kun je gewoon doorgaan met de andere doelstellingen.  

 

Zie bijlage: “Kun je als ouder het probleem van je kind hebben?” 

Toon altijd begrip voor je kind. Gevoelens mogen 

er altijd zijn. Die kun je nooit ontkennen. Hierdoor 

maak je contact met je kind. 

 

Begrip toon je door twee dingen te benoemen: 

 Het gedrag van je kind: Ik zie dat je …… 

 Wat je kind waarschijnlijk denkt, voelt en 

wilt: Je ziet er tegenop hè om ….Dat snap ik 
 

Wel alles ontvangen wat je kind zegt, maar duidelijk grenzen stellen. 

Je kind zegt bij voorbeeld: “Ik wil niet naar school.” Of: “ik verveel me. 

Wat moet ik dan doen?” 

 Wel ontvangen: is hetzelfde als begrip tonen, zoals hierboven 

omschreven. 

 Duidelijk grenzen stellen. Je zegt dat je kind wel zelf de 

verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen probleem. Ofwel: 

“Ja, je gaat wel naar school. De vraag is alleen: Wat kunnen we 

erop bedenken dat jij wel naar school kan?” 

“Ik vind dat je nu maar jezelf een poosje moet vermaken. Zeg jij 

maar wat je zou kunnen gaan doen!” 

Zo kun je bewust werken aan de relatie met je kind.  
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04 JE KIND KAN ZIJN EIGEN EMOTIES BENOEMEN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

De doelstelling is wel hoog gegrepen. Deze doelstelling staat toch vooraan in het rijtje omdat 

hieraan van begin af aan gewerkt moet worden. De houding van jou als ouder om emoties 

van kinderen te ontvangen en serieus te nemen is heel basaal voor de ontwikkeling van je 

kind. 

 

Neem deze houding ook mee tijdens het werken aan de volgende doelstellingen. Daarom 

hoeft deze doelstelling niet gehaald te zijn, voordat je ook aan de volgende kunnen werken. 

Je moet wel als ouder het gevoel hebben dat je in emotioneel opzicht contact hebt 

met je kind. Je kind moet de veiligheid ervaren dat gevoelens (welke dat ook moge 

zijn) altijd geaccepteerd worden. 

 

Alle kinderen moeten leren hun emoties te benoemen. Maar juist angst is een emotie die men 

over het algemeen moeilijk kan benoemen. Dit om de volgende redenen: 

 Angst is een pijnlijke emotie; die voelen we liever niet. Daar leven we liever overheen. 

Dus ook je kind. En eigenlijk leren kinderen dit veelal van volwassenen.  

 Als je kind zegt: ik durf niet, hoe ontvangen de volwassenen dat? Met ergernis of 

machteloosheid? Dan heb je kans dat je kind niet meer durft te zeggen dat hij bang is. 

Hij schaamt zich voor zijn angst en trekt zich misschien wel terug.  

 

Daarom is het heel belangrijk de angst van je kind zorgvuldig te ontvangen. De vraag naar 

de oplossing voor je kind is dan nog helemaal niet aan de orde. Je kind wil zich eerst bij jou 

veilig voelen … met zijn angst.  

 

 

 

Aanpak 

 

 

11..  Je kind waarnemen.  

Als je kind zich teruggetrokken heeft en je neemt toch wat waar, vang die signalen dan 

op. Wees heel bewust bezig met de vraag: Hoe zou mijn kind zich voelen? Is er iets wat 

hem dwars kan zitten? Als je kind zelf wat aan de orde stelt, luister dan eerst en neem je 

kind goed waar. Wat merk je aan zijn gezicht? Straalt hij spanning uit of juist plezier? 

 

 

 

 

22..  Bij je kind informeren naar zijn welbevinden. 

Vraag aan je kind: “Heb je het naar je zin? Was het leuk om buiten te spelen? Hoe was 

het op school?” Enz.  

Als je iets specifieks waarneemt, kun je dat ook zeggen: “Je komt zo stilletjes uit school. 

Is er wat?” 
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Reserveer dit niet alleen voor de gevoelens die het kind het meest dwars zit, maar maak 

er een gewoonte van dit met ieder kind te doen en ook over andere gevoelens. Jullie zijn 

zo gezellig aan het zingen. Volgens mij hebben jullie het erg naar je zin. 

Als je kind zelf met een verhaaltje komt, train jezelf dat je niet direct gaat vragen wat er 

gebeurd is, maar luister naar wat je kind te vertellen heeft en hoe je kind zich voelt. 

Voorbeeld: Kind: “Mama, ze deden heel gemeen op school.” Ouder: “Oh ja?” Kind: “Ze 

vingen me op en toen …” dan niet: “Heb je dat al tegen de juf gezegd?” Maar wel: “Zo, 

dat was ook naar …” Je brengt het gesprek op het gevoel van je kind. Dat helpt je kind bij 

het zich bewust worden van zijn gevoelens. 

 

33..  Als je kind zelf met een verhaal komt, en hij geeft iets aan over gevoelens, 

pak dat signaaltje dan op. 

Voorbeeld: Kind: “Mama, ze deden heel gemeen op school…. (kind zegt niets)” Ouder: 

“Gemeen?” Je haalt er het woordje uit wat juist het erge benadrukt. Dat mag er zijn. Je 

kind zal vertellen wat er gebeurd is; dan kun je zeggen: “Nou, dat is zeker erg gemeen!” 

 

44..  Niet “trekken”; wel ontvangen. 

Je volstaat met het aan te tippen, zoals onder 2 en 3. Je gaat het gevoel niet eens goed in 

het zonnetje zetten. Wellicht kan je kind dat nog niet hebben (afstand-nabijheid).  

Wellicht verdrinkt je kind in zijn emoties. Ontvang deze emoties. Je kind in je armen 

nemen, zijn schouder pakken. Ook zinnen als: “’t Is wat. Wat een verdriet” enz. totdat je 

kind zichzelf weer ‘hervindt’. (Is ook afstand en nabijheid) 

 Als je kind vanuit een afstand onbehaaglijke gevoelens toont, benoem dan 

regelmatig het gedrag, zoals je waarneemt. Doe dat niet uitdrukkelijk, maar 

constaterend. Laat dan door je houding merken, dat je graag meeleeft, maar 

wanneer je kind niet reageert, dat jouw leven wel gewoon doorgaat. Je leeft graag 

mee, maar je valt er niet van om als je kind het niet deelt. 

 

55..  Benoem de gevoelens die je van je kind waarneemt. 

Dat gaat soms haast als vanzelf. Zie het voorbeeld onder 4. Soms kost je dat wat moeite. 

Misschien ben je het zelf niet gewend om als ouder over gevoelens te spreken, misschien 

levert de houding van je kind spanning op zodat je maar niets zegt.  

Voorbeeld: “Wat een verdriet.” “Lastig hè om daarover te praten.” ”Goed zeg, dat je dat 

tegen hem zei. Luchtte je dat op?” “Dat vind je moeilijk hè!” 

 

66..  Afhankelijk van de leeftijd: Informeer naar gevoelens. 

Als je kind het verhaal vertelt en hij doet dat op een toon van 

verontwaardiging, kun je ook bewust vragen: “Je vertelt me nu dit verhaal. 

Dat is heel wat. Wat ik me daarbij afvraag: Hoe voel je je daar nu bij?” 

77..  Hulpmiddelen om gevoelens te benoemen. 

Op school zijn hulpmiddelen om gevoelens te benoemen aanwezig. Dat zijn 

dikwijls ook goede ideeën voor thuis. Bron: 
http://www.sxc.hu 



   
  Oudersuggesties 

  Uitspraak 12  
  Weinig vertrouwen in zichzelf/de ander 

  Groep 5 - 8 

 
 
 

Mei 2013  9 

05 JE KIND KAN COMPLIMENTEN ONTVANGEN 
 

 

 

Algemeen 

 

 

Je kind vindt het moeilijk om een compliment te ontvangen. Je kind vindt zichzelf helemaal 

niet zo goed. En als hij een prestatie heeft geleverd gaat hij er van uit dat dat maar een 

kinderachtig niveau is: Andere kinderen kunnen het veel beter.  

Complimenten zijn heel belangrijk voor je kind. Hij krijgt te horen hoe jij vindt dat hij een 

prestatie heeft geleverd. Jouw maatstaf is: gewoon omdat hij dat heeft gedaan; en niet 

afgewogen en vergeleken met andere kinderen. Nee, “Jij hebt dat gedaan, ik weet hoe je je 

daarvoor hebt ingespannen en je hebt dat gepresteerd.”  

 

 

Aanpak 

 

 

Onder doelstelling 2 stond al dat je kunt waarnemen in hoeverre je kind nabijheid toelaat. 

Dat geldt ook voor deze complimenten.  

Complimenten kun je doseren in “uitdrukkelijkheid”. In dit schema staan in de linker en 

rechter pijl 2 uitersten. In het midden staat een tussenvorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote van de pijlen is verschillend. Dit geeft de ‘ruimte’ aan die een compliment inneemt. 

Bij het geven van een uitbundig, uitdrukkelijk compliment kom je dichtbij het kind. Zo’n 

compliment neemt veel ruimte in (een grotere pijl). 

De rechthoek staat er tussenin: een compliment wat er gewoon ‘staat’! het neemt als het 

ware ‘afgepaste’ ruimte in. 

Bij niet-uitdrukkelijk complimenten geven zeg je dat even “langs je neus weg”, die nemen 

weinig ruimte in (een kleinere pijl). 

 

Uitbundig, uitdrukkelijk:  
Je komt dus nabij 

“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.” 

 

Niet uitdrukkelijk:  

je bewaart 

afstand 

“Fijn hoor je kamer 

ziet er mooi uit!” 
 

Er tussenin:  

“Zo, laat me je kamer 

eens kijken? Nou, in 

één woord: keurig! Ik 

zie dat alles van de 

grond is. Fijn hoor!” 
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Voorbeeld: “Je hebt een 6. Prima, dat is dus voldoende.” “Maar ik heb wel veel 

fouten.” “Ja dat zie ik. Toch is het zo dat de juf een 6 heeft gegeven; dat is dus 

voldoende.” Je kunt er aan toevoegen: “Vind jij een 6 dan niet genoeg? Ben je 

er niet tevreden mee?”. Dan vraag je je kind te zeggen wat hij daadwerkelijk 

voelt. Kijk of je kind ook deze vraag kan hebben. Zo ja, werk dat uit. Zo nee, 

zeg dan laconiek: “Hoe het ook zij, ik vind het een mooi cijfer.” Je laat zien, 

dat wanneer je kind de beoordeling van jou in twijfel trekt, jij evengoed 

tevreden blijft.  
 

Dus is het goed om als ouder te zeggen: “Jaap, Is het voor jou pas goed als het 

een 10 is? Klopt dat?” … “Nou dat zou ook mooi zijn. Dat ben ik met je eens…. 

Toch  vraag ik aan jou: een 6 is toch daadwerkelijk een voldoende? Vind jij het 

pas goed als je meer haalt dan een gewone voldoende?” ….. “Ik kijk er zo 

tegenaan: Het leren gaat je best af. Maar je ziet er soms ook  tegenop. Dat 

begrijp ik. Misschien had je wel een hoger cijfer kunnen halen. Maar ik vind het 

echt prima dat jij een 6 haalt. Je bent me even lief. Ik waardeer je inzet heel 

erg. Je doet zo goed je best. Dus zelf vraag ik me af: Wat wil mama nog meer 

van jou? Ik ben heel tevreden.” 
 

Het kan zijn dat je kind een compliment niet kan ontvangen. Je kind kijkt naar beneden 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 om volop te genieten van een compliment 

benoem je twee dingen: 

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

 Hoe jij dat vindt. (Ik vind dat heel fijn) 

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

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? 

Trouwens, door hem aan te kijken, nodig je je kind 

weer uit om ook weer te reageren.  

Gebruik bovenstaande informatie om op jouw manier 

complimenten te geven die je kind goed kan 

ontvangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zie ook de bijlage: Complimenten geven en 
bemoedigen. 

Als een taak gedeeltelijk goed is 
en gedeeltelijk niet goed, dan zou 
het oneerlijk zijn om alleen het 
niet-goede te benadrukken; het 
zou ook slecht zijn om ermee te 
beginnen. Daartoe zijn we gauw 
geneigd, en je kind ook. Eigenlijk 

is dat geen reële kijk op de 
situatie. In tegendeel!! 

Kinderen met weinig zelfvertrouwen 
hebben ook de neiging perfect te willen 

zijn: Het is pas goed als er niets op aan 
te merken valt. Als er wel iets op aan 

te merken zou zijn, dan zou hij dat niet 
kunnen dragen, want dan moet hij ook 
dragen dat hij niet perfect is; hij vindt 
zichzelf  toch al minder goed in 
vergelijking met anderen. 
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06 JE KIND SCHRIJFT SUCCES TOE AAN ZIJN EIGEN INSPANNING EN VERMOGENS 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Doelstelling 4 is gehaald: Je kind kan complimenten ontvangen. “Succes toeschrijven aan je 

eigen inspanning en vermogens” ligt heel dicht bij de vorige doelstelling: Dat moet een 

vervolg zijn op het geven van complimenten. Juist voor kinderen met weinig zelfvertrouwen 

is het goed deze doelstelling apart te behandelen. Deze voegt het volgende toe: Je kind 

ervaart heel bewust: “Omdat ik er inspanning aan ten koste heb gelegd en ik beschik over 

deze bekwaamheid, dáárom is de uitvoering van de taak geslaagd.”  

Het is moeilijk voor je kind om dat zichzelf toe te eigenen, want daardoor gaat je kind zijn 

eigen verantwoordelijkheid ervaren. “Mijn inspanning maakt dat het goed moet worden.” 

Maar juist kinderen met weinig zelfvertrouwen vinden het eng hun verantwoordelijkheid te 

dragen. Geleidelijk aan moeten ze dit wel leren. 

 

 

 

Aanpak 

 

 

 Herinner je kind aan zijn inspanning. 

Sommige kinderen willen niet aan hun inspanning herinnerd worden: Het ging 

gewoon; het ging vanzelf.  

 Je geeft een compliment. (zie doelstelling 4)  

     Je laat je kind reageren.  

 Je wijst je kind erop dat zijn inspanning daadwerkelijk beloond is. 

     Wijs je kind erop dat het hem gelukt is, dat hij dat goed kan. Je laat je kind weer 

     reageren. 

 Als je kind niet ‘happig’ reageert, wees laconiek. 

Zeg zo langs je neus weg wat jij er zelf van vindt. Door dit regelmatig te doen leert  

je kind zo langzamerhand het succes aan zichzelf toe te schrijven. 

 

 

Jonge kinderen zijn in de leeftijd waarop ze leren wat het effect is van hun inspanningen. In 

combinatie met het geven van complimenten kun je dit aspect uitdrukkelijk benoemen. 

“Zo, heb jij dit getekend? Ik vind dat jij dat heel mooi getekend hebt! Daar heb je zeker lang 

over gedaan want er staat zoveel op. Tsjonge, wat zie ik allemaal zeg! Hier een auto …” 

 

 

 

  

Voorbeeld: Sociaal initiatief 
 
Gert is naar de buurjongen gegaan met de vraag: 
“Zullen we samen spelen?” Het kostte hem heel veel 

moeite, maar hij heeft het toch gedaan. En hij is er 
blijven spelen. Gert komt na afloop thuis alsof hij niet 
een prestatie heeft geleverd. 
Ouder: “Ha  Gert, kom je bij Koos vandaan?” “Ja, we 
hebben verstoppertje gespeeld.” Ouder: “Wat leuk” En 
Gert vertelde verder over dat spel. Daarover ontstaat 
een gesprekje. Ouder brengt de inspanning van Gert 

aan de orde: “Gert, we hebben het er samen over 
gehad dat jij naar Koos zou gaan; je zou vragen of hij 
met je wilde spelen  
 
Hoe is dat gegaan?” “Best” “Echt waar? Vertel eens 
dan?” ”Nou, gewoon, hij deed het.” 

“Gert, ik wil je even wat zeggen. Je zag er best wel 

tegenop. Ik vind het heel goed dat jij het toch gedaan 
hebt. En nu wilde Koos dat ook nog. Want jij hebt het 
gevraagd.” “Ja, maar Koos wilde!” “Oké, dat is waar, 
maar ik denk er ook aan dat jij het gevraagd hebt. Dat 
vind ik mooi” Je kijkt hem uitnodigend aan om weer te 
reageren. 
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07 JE KIND HEEFT VOORAF EEN REËEL ZICHT IN ZIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Kinderen met weinig zelfvertrouwen willen graag perfect zijn. Dan zijn ze ervan verzekerd dat 

anderen hun prestaties goed vinden. Wanneer kinderen perfect willen zijn, zien ze er tegenop 

om aan een taak te beginnen. Ze leggen de lat voor zichzelf heel hoog en ze zien ‘leeuwen en 

beren’ op hun weg. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij tekenen, bouwen en huiswerk maken. 

Je kind wil dus van te voren verzekerd zijn van een perfect resultaat, dat boven alle kritiek 

verheven is. Ook bij de minste of geringste tegenslag legt hij het bijltje er bij neer. Daarom is 

het goed je kind te helpen om voorafgaande aan de taak reële verwachtingen te leren stellen. 

Je kind leert van te voren inschatten: “Ja, die taak kan ik wel aan.” of: “Nou, daar zie ik best 

wel tegenop, ik ga het proberen. Het kan dus ook zijn dat het me niet lukt.” Als je kind 

perfectionistisch is, dan ziet hij er dus tegenop om zich vooraf in te denken of het hem zal 

lukken de taak uit te voeren.  

 

 

 

Aanpak 

 

 

Hieronder wordt uitgewerkt hoe je je kind begeleidt tijdens alle fasen van het volvoeren van 

een taak. Lees het voorbeeld en de aanwijzingen die ertussendoor opgenomen zijn.  

Voorbeeld: Bouwen met lego volgens een tekening. 

 

Je hebt de ervaring dat Gerben enthousiast begint, maar dat hij in korte tijd het bijltje 

erbij neerlegt. Hij heeft dan ook het geduld niet opgebracht om rustig en goed te 

kijken. 

 

Ouder: “Gerben, zullen we samen eens met lego bouwen?” “Niks aan. Ik kan het toch 

niet. Dat huisje kon ik ook niet!” Ouder: “Dat weet ik ja. Het lijkt me zo leuk om dat 

met jou eens samen te doen. Heb je zin?” “Nou, goed dan.” “Zullen we dat huisje nog 

eens doen? Samen zal het wel lukken!”  

 Met deze inleiding maak je Gerben juist klein. Maar hij had het idee dat hij het 

alleen niet kon. Je moet afdalen op het niveau waarop je kind is. Terwijl je 

bezig bent laat je zien wat je kind wel goed doet. Het beste kan dit door de 

hele taak eerst te overzien en dan in stukjes te delen. 

 

 “Gerben, ik merk dat je gelijk naar de blokjes kijkt. Wat zou je ervan vinden om de 

tekening eerst goed te bekijken? Hoeveel stapjes moet je eigenlijk nemen?”… “Zie je 

hoe langzamerhand, stukje bij beetje het hele huis gebouwd wordt?”  

 Ga na of je kind echt wil beginnen. Probeer hem te motiveren, zodat hij zelf wil.  
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Naar aanleiding van dit voorbeeld zie je hoeveel tijd en aandacht het kost het zelfvertrouwen 

van je kind te stimuleren, het kost je ook je volledige aandacht. Je moet je helemaal inleven 

in de belevingswereld van je kind. Juist daaraan heeft je kind behoefte. 

 

... Nou, zeg jij eens, wat komt er steeds bij? Zullen we beginnen met het eerste 

plaatje?”…”Nou, dat begrijp je goed zeg! Nu kunnen we natuurlijk niet alles tegelijk doen.” 

 Leer je kind de taak als geheel te overzien. 

 

“Oké, Gerben, wat gaan we nu doen?”…. 

 Hoe meer initiatief je kind zelf neemt, hoe beter. Alleen, hij moet het wel blijven 

overzien. Als hij te veel hooi op zijn vork neemt, dan geef je extra ondersteuning. 

 

“De grond bouwen!” Gerben gaat direct zoeken. Hij zoekt niet systematisch, maar 

oppervlakkig. “Zie je wel, ik kan het niet vinden. Alles is altijd kwijt!” 

Nu heeft de ouder al veel over zijn kind geleerd. Het zoeken gaat niet goed. Daar zit het al 

op vast.  

 Neem je kind goed waar tijdens het samen spelen. Dan zie je ook waar de 

problemen liggen; en dus ook hoe je kunt helpen.  

 

Ouder: ”ja, zoeken is best moeilijk!” 

 

 Geef het kind bevestiging:  Het overkomt iedereen wel eens dat hij iets niet kan. 

Maar dat kun je dan leren.  

 

Ouder: “Nou, laten we samen eens gaan zoeken. Kijk, dat doe je zo! Eerst gaan we hier 

beginnen, kijk maar mee!”.. “Hier dus niet! Nou verder…” 

“Zo, kijk, dat heb jij gevonden Goed zeg!” 

 Steeds als je kind weer iets goeds doet, geef je hem een compliment. Laat het hem 

dus ook veel zelf doen. Ga dus niet voor het gemak iets zelf doen. Juist kinderen 

met weinig zelfvertrouwen trekken daar verkeerde conclusies uit: “Zie je wel! Papa 

vindt ook al dat ik het niet kan!” “Oké, wat ga je er nu mee doen?” 

 

 Je blijft volhouden om alles vragend voor te leggen aan je kind. Zo blijf je hem het 

initiatief geven; zo kan hij zelf veel doen en kun je hem steeds weer complimenten 

geven voor wat hij doet.” 

 

Het bouwwerk stort in elkaar terwijl Gerben bezig is. “Zie je wel! Ik kàn het niet!” ”Ja, ik 

zie het. Maar dat is ook wel moeilijk hoor. Weet je wat het is? Als je die steen erop drukt, 

dan moet je dit weer met je vingers ondersteunen. En dáár ging het fout. Zullen we dit 

samen doen?” 

 Wanneer je kind iets niet goed uitvoert, benoem dat dan ook gewoon. Verdoezel 

dat niet angstvallig. Dit zou bij je kind weer verkeerde gedachten oproepen. Je kind 

moet ook leren  accepteren dat iets gewoon moeilijk is. Zorg dan wel voor 

perspectief: Het is daadwerkelijk wel heel erg moeilijk en daarom help je even. 

Evengoed kun je je kind op dit moment iets leren.  
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Bij jonge kinderen kun je dit leren door veel samen te doen. Je 

kind doet veel en jij begeleidt dat met woorden. Daardoor wordt 

je kind zich langzamerhand bewust van zijn vaardigheden. Hij 

hoort ook dat jij daarvoor belangstelling hebt. 

Voorbeeld: “Denk je dat je een toren kunt bouwen? Ja? Nou 

geweldig. Wat ga je dan doen? Doe het eens? Heel goed zeg!” 

Zo krijgt je kind vertrouwen in zijn eigen vaardigheden.  

 

Bron: http://www.sxc.hu 
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08 JE KIND VRAAGT OM HULP 

 

 

Algemeen 

 

 

Over het algemeen vragen kinderen thuis wel om hulp; buitenshuis minder gauw.  

 Misschien vraagt je kind wel veel te snel hulp. Dan kun je toepassen wat onder 

doelstelling 6 is beschreven. 

 Misschien vraagt het thuis te weinig hulp. Lees dan door. 

 Misschien heb je gehoord dat je kind buitenshuis te weinig hulp vraagt. Lees ook dan 

door. 

Als je kind moeite heeft met hulp vragen, dan heeft het weinig vertrouwen. Allereerst in de 

ander, want de ander zal het wel weer overdreven vinden dat ik wat moet vragen. Maar ook 

weinig vertrouwen in zichzelf, want ik ben natuurlijk weer iemand die veel hulp nodig heeft. 

Wees er op tijd bij, want als je kind behoefte heeft aan hulp, maar hij ontvangt het niet, dan 

kan een negatieve vicieuze cirkel ontstaan: “Ik kan het niet, ze vinden wel dat ik het moet 

kunnen, zie je wel…!” Je kind voelt zich niet alleen falen; je kind voelt zich ook eenzaam.  

Ga niet spontaan veel hulp geven, want dan maak je je kind juist afhankelijker. Jouw 

antwoord is: Je kind leren om hulp te vragen. Zo wordt je kind zelfstandiger. 

 

   

 

Aanpak 

 

 

 Signaleren en benoemen 

Je kind vraagt niet om hulp. Je kind blijft dus ergens steken. Soms merk je dat niet op, 

omdat kinderen zich thuis vaak zelf taken stellen, bijvoorbeeld in hun spel. Als Marina haar 

pop niet dat jurkje aan kan trekken, nou dan doet ze het gewoon niet. Kinderen kunnen 

taakjes vermijden. Des te meer valt het op als kinderen een taak moeten doen, maar het lukt 

ze niet. Als ouder heb je dan de neiging gauw even te helpen.   

Daarom is signaleren en benoemen heel belangrijk. 

 

Signaleren: 

Neem waar wat je kind doet en wat je kind ervaart, voor zover je dat na kunt gaan. Neem er 

voor jezelf de rust voor. 
Voorbeeld 1 
Je ziet dat je kind de poppenkleertjes niet allemaal gebruikt. 
Voorbeeld 2 
Je kind zegt: Ik heb geen zin om mijn huiswerk te doen. 
 

Benoemen 

Je stelt geen vragen, maar je constateert alleen maar. 
Voorbeeld 1: 
Je bent leuk bezig met de poppenkleertjes, zeg! Een jas, een jurkje, leuk zeg! Wat is je pop leuk aangekleed.” 
… “Weet je wat me opvalt? Je doet nooit dat bloesje aan!” 
Voorbeeld 2: 
Zo, dus je hebt geen zin! 
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 Laat je kind reageren 

Nu je dat benoemd hebt, ervaart je kind: Het mag zo zijn. (Misschien heeft je kind wel 

wantrouwen: Mama zal wel vinden dat dat stom is). Maar door jouw houding tijdens het 

vervolg van het gesprek zal je kind ervaren dat je dat van je kind gewoon accepteert.  
Voorbeeld 1+ 2: 
Het kind geeft weinig reactie 
Je kind is dus teruggetrokken. 

 

 Help je kind verwoorden wat er aan de hand is. 
Voorbeeld 1: 
“Vind je het bloesje soms niet leuk?”…. 
Voorbeeld 2: 
“Weet je ook waarom je geen zin hebt?” 
Je helpt je kind verwoorden. We gaan er van uit dat je kind in beide voorbeelden het moeilijk 

vindt. Het is belangrijk dat je je kind helpt dit zelf te zeggen.  
Voorbeeld1:  
“Ik krijg dat bloesje niet aan”.  
Voorbeeld 2: 
“Die sommen zijn zo moeilijk”. 
Je hebt nu bereikt dat je kind zelf zegt dat iets moeilijk is. Dat is stap 1.  

 

 Laat blijken dat het heel gewoon is wanneer je iets niet kan.  
Voorbeeld:  
“Oké, ik snap het. Nou ja, dat is ook moeilijk!” 
 

  Als dat al moeilijk is geweest voor je kind, dan kun je aanbieden je kind te 

helpen. Je kind moet dan wel zelf antwoord geven.  
Voorbeeld:  
“Ik vind het prima om jou te helpen. Wat vind je ervan? Zal ik dat doen?” 
 

Maar het doel is nog niet gehaald.  

 Je leert je kind hulp te vragen. 
“Kijk, je vindt het dus moeilijk. Maar wat zou je eraan kunnen doen? … Dus je kunt er niets aan doen. Jij 
kunt er niets aan doen. Oké, maar een ander misschien wel. Misschien wil je wel geholpen worden. Is dat 
zo?”… “Als je geholpen wilt worden, wat kun je dan doen?” “Nou, Ik wil je wel zeggen, ik wil je heel graag 
helpen. Zal ik dat doen”…”Goed, ik ga je helpen. Maar nog even dit: Zou je een volgende keer zelf ook 
willen vragen of ik je wil helpen?”…  
 

Door de woorden “jij” en “ik” vet te drukken ervaar je misschien dat het belangrijk is de 

verantwoordelijkheid van je kind te onderscheiden van jouw verantwoordelijkheid. 
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09 JE KIND KAN KRITIEK ONTVANGEN 

(We spreken in de beschrijving van dit doel liever over feedback dan over kritiek. Kritiek is namelijk een 
woord wat al snel negatief geladen is.) 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Feedback is –als het goed is- opbouwend: je kunt er van leren. Toch vinden velen het 

moeilijk feedback te ontvangen. Dat is zeker zo bij je kind, wanneer hij weinig vertrouwen in 

zichzelf en anderen heeft. Hij ziet feedback al gauw als een bevestiging van hetgeen hij toch 

al denkt: “Anderen vinden het natuurlijk niets wat ik doe. Ik ben ook niks. Zie je wel!” Je kind 

legt meer waarde in feedback dan dat je daadwerkelijk bedoelt. Je kind legt er afwijzing in. 

Daarom ziet je kind ook erg tegen feedback op.  

Toch moet je kind wel leren om constructief om te gaan met zijn feedback. Dit wordt in het 

volwassen leven gevraagd, eigenlijk eerder al. Feedback levert je leerpunten op. Je kun er 

van groeien. 

 

 

 

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 begin niet met het noemen van de fouten! 

 

 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: 

 

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

gedaan heeft.  

 

 Je geeft rustig de feedback. Je hoeft niet te verdoezelen. 
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 Je biedt je kind perspectief om van de fout te leren. 

 

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

 

 Je toon laat nabijheid zien. 

 

Hoe geef je nu feedback aan je kind die weinig vertrouwen in zichzelf en 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.  

 

 Breng feedback niet aarzelend, maar wel trefzeker. 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 invoelende toon. 

 

 Vraag regelmatig hoe je kind dat vindt. 

“Vind jij het ook dat je het goed gedaan hebt?” Als je kind vindt van niet, 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! Nu heb je nog zo je best gedaan. En toch is het fout. Je denkt 
misschien wel: “Zie je wel. Ik kan het tòch niet!... Is dat zo?” 
Als je dit zo verwoordt, dan geef je te kennen aan je kind: 

 Je gevoelens mogen er zijn. Ik begrijp het.  

 Het is ook begrijpelijk dat je dat machteloze gevoel hebt.  

 Ik help je; samen komen we er wel uit. 
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10 JE KIND KAN DE NIEUWE SITUATIE AAN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Je kind vindt het moeilijk om nieuwe situaties aan te gaan. Omdat deze onbekend voor je 

kind zijn, voelt je kind zich onzeker, of nog sterker: angstig. Het verloop en de afloop is niet 

te voorspellen. Je kind heeft er geen vertrouwen in om de onbekende situaties met open 

ogen tegemoet te treden: geen vertrouwen in zichzelf (“Ik zal het wel niet aankunnen”) en 

geen vertrouwen in de ander (“Het is maar de vraag of de ander wel het goede met me zal 

willen; en dat kan ik weer niet dragen”).  

Iedere nieuwe situatie is voor je kind een barrière en kost hem steeds veel energie. Als je er 

achteraf op terugkomt (“Zie je wel dat het mee valt!”) dan reageert je kind gelaten. Je 

ervaart nog geen contact met je kind.  

Je hebt als ouder misschien de neiging om je kind te overtuigen: “Je hoeft ècht niet bang te 

zijn!” Maar je merkt dat je geen invloed hebt op je kind. Dat levert jou soms een gevoel van 

machteloosheid op. Wie weet zeg je daarom maar: “Mijn kind zal er wel overheen groeien.” 

Die mogelijkheid is zeker aanwezig, maar laat het daar niet op aan komen.  Misschien leert je 

kind zichzelf wel een of andere handhavingspatroon aan (bijvoorbeeld altijd vriendelijk zijn 

met het oog op aanvaarding door de ander of zich zekerder opstellen dan hij in werkelijkheid 

is). Maar dat blijft je kind nu en later veel energie kosten. Je weet dat je kind behoefte heeft 

aan emotionele steun en bemoediging om uitdagingen aan te gaan. Dus steek daar dan op in. 

 

 

 

Aanpak 

 

 

Voorbeeld: 
Je kind is bang om naar de dokter te gaan. 
 

 Neem je kind goed waar.  

Je ziet de angst van je kind aan zijn gezichtsuitdrukking, aan zijn manier van doen en aan 

zijn woorden. Probeer je in te leven in wat je kind moet ervaren.  

 Dit laatste kost veel ouders moeite. De angst van hun kind levert hen soms 

gevoelens van onmacht op. Daarom zijn ouders al gauw geneigd te zeggen “Het 

valt wel mee! Wees niet zo bang!” Daarmee worden de emoties van hun kind niet 

erkend. Het kind voelt zich daardoor nog eenzamer.  

Het blijft staan: Het kind vat moed uit de erkenning van zijn emoties door de ouder. 

 

 

 

 Informeer bij je kind naar wat er aan de hand is.  

Beschrijf wat je waargenomen hebt en de emoties die je kind moet ervaren. 
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Ouder: “Je zegt dat je niet naar de dokter wilt. Kun je ook zeggen waarom niet?” Kind: ”nou 
gewoon!” ouder: “’t Is ook lastig om te zeggen waarom niet! Dat begrijp ik” … “ik denk dat je niet 
wilt omdat je niet precies weet wat er gaat gebeuren!” …  
Zo nodig  je je kind uit te praten over wat hij nu juist zo moeilijk vindt om erover te praten.  

 

 Geef je kind erkenning. 

“Nou, dat kan ik begrijpen dat je dat erg lastig vindt: Je vindt die dokter een vreemde meneer; je 
weet niet goed wat hij gaat doen. Daar krijg je gewoon de kriebels in je buik van. Je bent er wat 
bang voor hè! Dat hebben we allemaal wel eens. Ik zie ook wel eens tegen dingen op. (Noem een 

voorbeeld).  

Zo geef je erkenning voor alles wat je kind denkt, voelt en wil. 

 

 Je stelt je kind wel voor de taak de nieuwe situatie aan te gaan, en je vraagt 

je kind wat hij nodig heeft. 

“Weet je, we gaan wel naar de dokter. Maar ik vraag je: Wat kunnen we er aan doen dat het jou 
gemakkelijker  af gaat?”….. 
Deze verantwoordelijkheid kan je kind waarschijnlijk nog niet aan. Je kind heeft hulp van jou 

nodig.  

Mogelijkheden zijn: 

 De situatie van te voren zo duidelijk mogelijk maken.  

Zo nauwkeurig mogelijk zeggen waarom het nodig is en wat je verwacht dat de dokter 
gaat doen.  
Je kind al vast iets laten ervaren van de situatie (bijvoorbeeld net doen alsof je de 
dokter bent met  de stethoscoop. Daarna vragen: Hoe zou je dat vinden?) 
Een boekje over de dokter lezen. 
Alvast een keer langs de praktijk van de dokter fietsen. 

 De situatie wat gemakkelijker maken als je kind deze nog niet volledig aan 

kan. 

“Ik blijf bij je als de dokter je gaat onderzoeken” 
Andere voorbeelden zijn: 

 Een halve taak uitvoeren. 

 Beloven dat je contact opneemt met de meester of juffrouw. 

Daarbij ontvang je steeds de bezwaren van je kind en erkent deze. Dat doe je op een 

ontspannen manier.  

 

 Benadruk zo langzamerhand wat meer de andere kant van het 

evenwicht, namelijk: eisen stellen, gecombineerd met 

bemoedigen. 

Je kind moet wel weten waar hij aan toe is: Hij moet gewoon naar de dokter. 

Het gaat er gewoon een keer van komen. Het zou niet eerlijk zijn als je je 

kind daarmee zou overvallen. Je kind moet leren dit zelf aan te kunnen. Je 

geeft je kind de gelegenheid deze uitdaging zelf  aan te gaan.   Ouder: “Ja, 
we hebben het samen besproken. Het is lastig voor je. Denk je dat je het zal kunnen?” … en 
uiteindelijk: “Dat kun je wel hebben!” 
Je kunt op dit moment van het gesprek ook iets leuks in het vooruitzicht stellen. Niet als 

beloning, maar als compensatie voor het leed dat hij moet dragen. Dit zet je dus niet in om 

je kind over te halen, maar je geeft dit als een steuntje in de rug van je kind. Voorbeeld: 
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Ouder: “Weet je wat. Als we klaar zijn rijden we gelijk even langs oma en opa. Vind je dat een 
goed idee”   
Je kunt als ouder altijd de bedenking hebben dat je kind de uitdaging niet zal aangaan: “Het 

werkt niet!”, zeg je dan. Dat kan zeker zo lijken. Het zou eigenlijk ook te mooi zijn om te 

verwachten dat het in één keer wel zou lukken. Je eindigt dan met: “Ik zie dat je er nog 
moeite mee hebt. Nou, dat kan ik begrijpen!” Toch: Dit is de enige manier om je kind te 

ondersteunen zelf leren moed te verzamelen om zijn angst de baas te kunnen. Ook al is je 

kind de eerste paar keren de uitdaging niet aangegaan, hij heeft waarschijnlijk wel een stapje 

kunnen zetten. Nogmaals: Dit vereist van jou als ouder begrip, geduld en ook duidelijkheid.  

 

 Maak samen duidelijke afspraken 

Het komt er uiteindelijk op neer dat jij als ouder beslist dat iets al of niet doorgaat. Daarover 

moet voor je kind helderheid over bestaan. Daarnaast kun je bij de afspraken ook opnemen 

wat je samen met je kind besproken hebt. Maak de afspraken samen met je kind.   

Voorbeeld: Ouder: “Nou Maurice, we hebben alles besproken. Zullen we nu alles afspreken? Zeg 
jij eens, wat spreken we dus af?” 
Zo loop je uiteindelijk alles nog eens door. Natuurlijk prijs je je kind dat hij zelf afspraken 

noemt en je bemoedigt hem door te zeggen dat hij er zo tegenaan kijkt zoals hij dat tot op 

heden doet. 

“Nou Maurice, het valt niet mee voor je. Juist daarom vind ik het goed van je, dat we zo samen 
onze afspraken kunnen maken.  
 

Ten slotte: Dit alles hoeft natuurlijk niet tijdens één gesprek te gebeuren. Dit kun je 

uitsmeren over meerdere gesprekken. 
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11 JE KIND NEEMT INITIATIEF 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Je kind is vrij passief, teruggetrokken en ook afwachtend. Je kind durft weinig initiatief te 

nemen in de omgang met anderen. Daarmee stelt je kind zich dus meer of minder afhankelijk 

op; en als vanzelf zal je kind zich misschien wel verder terugtrekken. In het leven is het zo 

dat anderen van jou verwachten dat je kind, net zo als anderen, initiatieven onderneemt in 

het sociale contact. Dat je kind dit moeilijk vindt, komt een gebrek aan vertrouwen: De 

goede afloop is niet gegarandeerd.  

Je kind heeft weinig vertrouwen in de welwillendheid van de ander en ook in zichzelf om dat 

te kunnen doorstaan. Hier is dus sprake van onzekerheid, in sterkere vorm daarvan noemen 

we dat angst.  

Het kost je als ouder geduld en begrip voor je kind om hem te ondersteunen, opdat hijzelf 

deze angst overwint. 

Je leert je kind positief met zijn angst om te gaan door in emotioneel opzicht nabij te zijn en 

begrip te tonen. Anderzijds door je kind uitdaging te bieden, te wijzen op zijn 

verantwoordelijkheid en hem te bemoedigen. Ga zorgvuldig om met dit subtiele evenwicht. 

Ditzelfde evenwicht speelt ook bij doelstelling 9. De aanpak kluift er ook nauw bij aan.  

 

 

 

Aanpak 

 

 

Onderstaande aanwijzingen lijken op die van doelstelling 9. Het enige verschil is dat je kind 

voor zichzelf bepaalt of hij dat wil of kan doen. Van buitenaf is er geen druk. 

 

 

 Voorbeeld ( uit doelstelling 5) :  

Je kind, Gert, wil graag met buurjongen Koos gaan spelen, maar hij durft geen 

initiatief te nemen om dat te gaan vragen. 

 

 Neem je kind goed waar 

Je ziet Gert dralen; misschien verveelt hij zich wel. Je ziet zijn twijfel en 

besluitenloosheid. 

 

 Informeer bij je kind naar wat er aan de hand is 

Je geeft aan wat je bij je kind waarneemt: “Ik merk dat je je verveelt Gert. Weet je niet 

wat je kunt gaan doen?” “Ik wou dat Koos kwam.” “Je wilt graag met Koos spelen?” 

 

 Je geeft je kind erkenning 

Je geeft aan dat je je kind begrijpt in wat hij denkt, voelt of wil. 

“Dat kan ik me voorstellen. Dat zou best leuk zijn, ja!” 

 
 

Bron: http://www.sxc.hu 
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 Je geeft aan wat je kind eraan kan doen (uitdaging bieden) en je erkent het 

probleem van je kind.  

“Je zou aan Koos kunnen vragen of hij met jou wil spelen. Lijkt dat je wat?” “Daar heb ik 

geen zin in!” ”Geen zin?” “Nou ja…” ”Ik geloof dat je dat lastig vindt. Nou, dat begrijp ik, 

dat is ook lastig!” 

 

 Benadruk zo langzamerhand wat meer de andere kant van het evenwicht, 

namelijk: je kind een taak voorhouden, gecombineerd met bemoedigen. 

“Kijk Gert, je zou er zelf wat aan kunnen doen dat jullie samen spelen. Ik weet niet of Koos 

het zou willen, maar je kunt het in ieder geval even gaan vragen. En als je het niet vraagt, 

dan gebeurt het in ieder geval niet. Lijkt je dat niet wat?” “Ik wil eigenlijk niet. Ik ga wel 

fietsen.” 

“Gert, je wilt eigenlijk wel met Koos spelen, maar je vindt het moeilijk om te gaan vragen. 

Wat zou het mooi zijn als je gewoon zou kunnen gaan. Misschien heeft Koos er ook wel zin 

in. En dat zou je toch willen weten?” …”Wat heb je nodig om dat te gaan doen?” 

 

 Help je kind door te bespreken wat er dan moet gebeuren. Je kunt je kind 

helpen door: 

o De taak helder te structureren. 

o Iets van de taak van je kind over te nemen als dat mogelijk is. 

“Weet je wat ik denk? Het zou je helpen om te zeggen waar je precies tegenop ziet. Stel, je 

zou er naar toe gaan, wat vind je dan lastig?” “Als de moeder van Koos er is, dan weet ik 

niet wat ik moet zeggen.” “Knap hoor, dat je dat weet te zeggen. Zullen we eens kijken 

wat je dan kunt doen?” … “wat doe je, bel je aan?” “Nou, de moeder doet open. Wat zou je 

dan kunnen zeggen? .. Is Koos thuis? Of: Wil Koos met me spelen?” 

 

!! Let ook op het bemoedigen. 

Gert: “Toch vind ik het gek!” Moeder: “Ik denk wel dat je het lukt. Wat denk jij?” na een 

poosje kan moeder wat duidelijker zijn: “Ik denk dat je het wel kan. Ga maar doen!” 
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12 JE KIND DURFT ZIJN EIGEN MENING TE ZEGGEN TEGENOVER ANDERE KINDEREN 

 

 

Algemeen 

 

 

Ook hier is het weer onzekerheid, waardoor je kind zijn eigen mening niet durft te zeggen. 

Hij is bang dat anderen zijn mening niet serieus nemen. Dat heeft weer te maken met 

vertrouwen in de ander. Daarnaast denkt je kind dat zijn mening helemaal niet goed zal zijn; 

anderen hebben daadwerkelijk reden om zijn mening “af te schieten”; of nog erger: te 

negeren. Dat heeft weer te maken met vertrouwen in zichzelf. Het gaat hier dus ook over het 

zelfbeeld van je kind.  

Anderen rekenen erop dat je kind evengoed zijn mening zegt. Als hij dat niet doet, dan zullen 

anderen hun eigen mening wel zeggen. En juist daardoor wordt het beeld dat je kind heeft 

weer bevestigd: Anderen vinden mijn mening niet belangrijk.  

Het is een groot avontuur voor je kind om zijn eigen mening te zeggen en die neer te zetten 

naast andere meningen. Dikwijls is het zo dat wanneer hij zijn eigen mening zegt, de reactie 

van de ander zal meevallen. Maar dat moet hij wel ervaren, en daarvoor moet hij het wel 

eerst een keer doen. Hij moet ook ervaren dat het helemaal niet erg is als zijn mening niet 

door de andere kinderen overgenomen wordt. 

 

Aanpak 

 

 

Een situatie waarbij je als ouder aanwezig bent 

  

 

 Neem waar wat er gebeurt 

Marisca speelt met Josien, een vriendinnetje, samen in de kamer. Josien zegt: “Ik wil buiten 

spelen.” Marisca zegt niets. Daarna zegt Josien: “Kom, we gaan buiten spelen.” 

  

 Benoem wat je opvalt 

Als de ouder niet zou reageren, dan zou Marisca zonder iets te zeggen meelopen naar buiten. 

“Ik merk dat Josien buiten wil spelen. Dat heb je ook duidelijk gezegd. Maar ik heb niet 

gehoord wat Marisca daarvan vindt. 

  

 Inzicht geven en afstemmen 

Marisca, misschien heb je ook wel zin om buiten te spelen. Dan is dat wel fijn als je dat tegen 

Josien zegt. Maar misschien heb jij wel helemaal geen zin. Als Josien dat niet weet, dan denkt 

ze dat jij ook wel buiten wil spelen. Klopt dat Marisca?”… “En Josien, wat vind jij ervan?”  

 

 Informeer hoe het anders zou kunnen en zoek naar mogelijkheden 

… “Nou Marisca, zou je willen zeggen of je zin hebt om buiten te spelen? Weet jij al wat jij 

graag wil?”… “Oké, zeg dat maar tegen Josien” 

 

 Maak concrete afspraken. 

“Dus Marisca, wat zullen we afspreken?”… “Dus als Josien zegt wat ze wil, dan zeg jij ook wat 

je wilt.” 
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Een situatie waar je niet bij aanwezig bent 

 

 

 

Dochter Mariska komt thuis. Ze heeft bij haar buurmeisje, Josien, gespeeld. De ouder ziet dat 

Mariska zich niet prettig voelt. 

 

 Neem steeds waar hoe je kind thuis komt. Begin af en toe een gesprekje over 

wat je ziet. 

De ouder ziet dat Mariska bedrukt is, nu ze thuiskomt van Josien, haar buurmeisje. 

 

 Benoem wat je ziet 

“Hallo Mariska, 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 het niet af.  

Mariska wendt zich van moeder af en trekt zich wat terug. “Ik zie aan jou dat je het 

niet zo leuk vond, denk ik. Is dat zo?”… Mariska knikt. 

 

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

“Zo, dus niet zo leuk! Vertel eens?” Je kind vertelt zijn verhaal” ”Ik moest van Josien 

buiten spelen.” 

 

 Ontvang zijn verhaal 

“Zo, dus Josien wilde buiten spelen. En jij niet. En toch gingen jullie buiten spelen. 

Nou dat lijkt me allemaal niet leuk.” 

 

 Geef nu aan wat je toe te voegen hebt 

“Weet je, Mariska, heb jij wel duidelijk gezegd dat jij liever binnen wilde spelen? 

”Mariska zal antwoorden dat dat zo was. Het probleem is natuurlijk dat ze het 

aarzelend zei. Josien zet dat zo opzij. Dus moeder kan vragen: “Heb je dat duidelijk 

gezegd, zo van MAAR IK WIL BINNEN SPELEN?” 

 

Laat daarop Mariska weer reageren.  

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 doen als je 

alleen jouw kind spreekt, om haar te leren haar mening duidelijk neer te zetten naast die van 

de ander. 

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

gespeeld. Of leer het haar ook te doen t.o.v. haar broertjes en zusjes thuis.  

Misschien kan ze het thuis wel goed. Spreek haar daar op aan: “Fijn dat je zo duidelijk zegt 

wat je wilt. Zo zou je het bij Josien ook kunnen doen. Zal dat lukken denk je?” 
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13 JE KIND KAN ONDERHANDELEN MET ANDERE KINDEREN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Doel 12 is gehaald: Je kind is in staat zijn eigen mening duidelijk neer te zetten. Nu is de 

vraag wat het andere kind ermee gaat doen. Die kan de mening van je kind alsnog negeren. 

Je kind kan zijn mening wat aarzelend neerzetten. Je kind moet leren om enerzijds duidelijk 

zijn mening vast te houden en anderzijds moet hij ervaren dat wanneer hij er bewust voor 

kiest om zijn mening op te geven, dat hij daar niet minder van wordt.  

Jouw kind, met weinig vertrouwen in zichzelf en/of de ander, heeft de neiging om maar gauw 

toe te geven, dit om de ander maar te vriend te houden (is voor eigen gewin).  

 

 

 

Aanpak 

 

 

 

   Het voorbeeld is een vervolg op voorbeeld 11 

 

 

 Neem waar wat er gebeurt. 

Marisca speelt met Josien, een vriendinnetje samen in de kamer. Josien zegt: “Ik wil buiten 

spelen.” Marisca zegt: “Ik wil binnen spelen.” Na een poosje zegt Josien: “Kom, we gaan 

buiten spelen.” 

 

 Benoem wat je ziet gebeuren en informeer bij je kind wat er precies aan de 

hand is. 

“Marisca en Josien. Ik wil even wat zeggen. Josien zei dat ze buiten wil spelen en Marisca 

zegt dat ze binnen wil spelen.  

“Natuurlijk, ik kan me best voorstellen dat jij buiten wil spelen en jij binnen wilt spelen. Zo is 

het gewoon. Niet?” … Wat ik ook hoorde was dat Josien zei: “Kom, we gaan buiten spelen.” 

En Marisca zei niets. Klopt dat?”  

 

 Geef erkenning een beide zijden. 

“Nou, ik kan me best voorstellen als dat gebeurt. Josien denkt: “Dan mijn eigen zin maar!” 

En Marisca denkt: “Wat moet ik nu? ”Klopt dat?”… 

 

 Vraag aan de kinderen op welke manier we dit oplossen  

“Wat denken jullie: Wat kunnen jullie hieraan doen?”… 

Een oplossing zou kunnen zijn: De ene keer doen we wat de ene wil, en de andere keer doen 

we de zin van een ander.  

  

 Stel vast welke oplossing ze kunnen toepassen.  

“Heel goed zeg!  Wat doen jullie nu?”… “Oké, prima. Wat gaan jullie de volgende keer 

doen?”... mooi zo. Denken jullie dat dat de volgende keer zal lukken?” 
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Tijdens dit gesprek ervaart Marisca dat haar mening er toe doet. Er wordt rekening gehouden 

met haar mening. Deze ervaring kan haar versterken. Je mag niet verwachten dat ze de 

volgende keer al in staat is om duidelijk neer te zetten wat zij wil en ook daarover in gesprek 

te gaan. En ook met andere kinderen zal het weer nieuw voor haar zijn. Maar bovenstaande 

ervaring, aangevuld met steeds nieuwe ervaringen, maakt dat ze dit wel leert en daarmee 

wordt haar zelfvertrouwen zo langzamerhand wat sterker.  

 

Bij kinderen van groep 1 – 2 zal het nodig zijn dat je meer initiatief neemt, omdat kinderen 

dit alles nog niet aan kunnen. Begeleid dat met veel woorden. Beschrijf wat er gebeurt, wat 

je gaat doen en waarom. 

 

Voorbeeld: 

“Dus Bert wil met blokken spelen en Gerdien wil ballen. Dat kan natuurlijk niet alle twee 

tegelijk hè! … Gerdien, zou je ook wel met blokken willen spelen?  Nou, dat is lief van je 

hoor! Vind je ook niet, Bert? De volgende keer doen jullie waar Gerdien zin in heeft. Is dat 

goed? “ 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.sxc.hu  


