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01 TOELICHTING BIJ DEZE UITSPRAAK  

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Met sociale autonomie bedoelen we de eigenheid van het kind. Dit heeft niets te maken met doorgeslagen 

individualisme. Het is juist zo dat men het over het algemeen waardeert wanneer je je in de groep laat 

zien als een eigen persoonlijkheid.  

Sociale autonomie komt tot uiting in de eigen inbreng in de groep: eigen ideeën, meningen en verhalen. 

Beschikken over voldoende eigenheid is nodig om zelfstandig te kunnen functioneren Met andere woorden: 

je hoeft in de groep geen afhankelijke positie in te nemen; je bent niet afhankelijk van de goedkeuring van 

de ander; je hoeft geen meeloper te worden. 

Kinderen zonder eigenheid lopen het gevaar later sociaal afhankelijk en emotioneel labiel te worden; ze 

laten zich bepalen door de omgeving in plaats van zelf het stuur in handen te nemen. Ze hebben een 

negatief zelfbeeld; ze zijn weinig weerbaar en durven niet zo goed voor zichzelf op te komen. Ze kunnen 

dikwijls ook moeilijk kiezen.  

 

Sociale autonomie is nauw verwant aan de persoonlijkheidsontwikkeling van je kind. De basis van de 

persoonlijkheidsontwikkeling vindt plaats in het gezin. Tips daarvoor kun je lezen onder :  

2. Algemene begeleidingsadviezen: bevestig je kind in zijn eigenheid 

 

Daarna worden handelingsdoelen voor de volgende vaardigheden uitgewerkt: 

3. Je kind vertelt over zichzelf 

4. Je kind kan alleen zinvol bezig zijn 

5. Je kind waardeert (= zegt wat hij ervan vindt) zijn eigen activiteiten 

6. Je kind kan zelf kiezen en blijft bij zijn keus 

7. Je kind vraagt aandacht voor zichzelf 

8. Je kind levert een eigen bijdrage in de groep  

 

Aanpak:  

 

Niet van toepassing
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02 BEVESTIG JE KIND IN ZIJN EIGENHEID 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Je kind ontwikkelt zijn persoonlijkheid 'in de spiegel' van allereerst zijn moeder. Als het kind huilt zegt 

moeder: "Nou, nou, wat een verdriet... wat moet jij huilen zeg". Je kind ervaart: Mama ziet mij en begrijpt 

dat ik verdriet heb. Daarmee stimuleert moeder het zelfbesef van het kind.  

 

Ouders hebben veel invloed op het zelfbesef van hun kind: 

- Zelfbeeld bevorderen 

Als ouders veel positieve signalen teruggeven ("wat ben jij een grote vent"; "wat ben jij leuk aan 

het spelen!") dan bevorderen ze het positieve zelfbeeld.  

Als ouders veel negatieve signalen teruggeven ("Kun jij dat nog niet? Nou, dan doe ik het zelf 

maar!") dan bevorderen ze een negatief zelfbeeld.  

Als ouders irreële signalen afgeven ("Jij bent heel erg knap. Jij wordt later vast professor") dan 

denkt je kind dat hij heel bijzonder is omdat hij zo knap is, terwijl bijzonder knappe mensen ook 

gewone mensen zijn.  

Als ouders weinig signalen teruggeven (het kind heeft zich uitgesloofd, maar krijgt geen 

compliment of bemoediging) daar ontstaat een vlak, leeg zelfbesef. Je kind denkt dat hij 

onbelangrijk is en dat anderen hem ook onbelangrijk vinden. 

- Gevoelens herkennen en uiten 

Als ouders veel gevoelens teruggeven ("Tjonge, wat een pijn zeg!" Of: "Dat is even leuk!") dan 

leert het kind beter zijn gevoelens te kennen en ook te uiten.  

 

Dit alles is wel heel simpel voorgesteld. Als een kind zich niet prettig voelt, trek dan niet al te snel 

conclusies over je eigen functioneren als ouder. Er kunnen zoveel andere factoren meespelen, zoals de 

aanleg van het kind, moeilijke omstandigheden in het gezin, en dergelijke. Maar deze uitleg levert wel 

inzichten op om kinderen met weinig sociale autonomie te ondersteunen. 

 

Aanpak:  

 

- Functioneer als spiegel voor je kind. Geef signalen terug aan je kind, dat is heel fundamenteel.  

Zie daarvoor het hoofdstuk "Je kind weet zich gezien; een goede relatie als fundament." in het 

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

- Raadpleeg ook het hulpmiddel: "Het V.A.T.-model; om samen te praten en samen te doen"; dit is 

ook in bovengenoemde bijlage opgenomen. 

- Complimenten geven is een middel om signalen terug te geven. Ook belangrijk dus. Zie het 

hoofstuk "Complimenten en bemoedigen" in bovengenoemde bijlage. 

- Kinderen willen ook gezien worden in hun behoefte aan structuur. Dat is hierboven nog niet 

beschreven. Maar houvast biedt veiligheid voor je kind. Veilige kinderen kunnen hun sociale 

autonomie ontwikkelen. Zie hiertoe het hoofdstuk "Regels en routines binnen het gezinsleven". 

 

Dit is bij elkaar wel veel tegelijk. Maak er lange termijndoelen van. Lees ieder hoofdstuk uit de bijlage door 

met de vraag: Doe ik dit al? Als dat zo is kun je doorgaan met het volgende hoofdstuk. Als dat niet zo is, 

stel dan voor jezelf vast of je hieraan wilt werken en wat er voor nodig is om dit in te gaan voeren. Richt 

je op dit ene en bepaal wanneer het zover is of je energie hebt om je op het volgende te richten. 

Let er op dat kinderen niet alleen gedijen bij je persoonlijke aandacht, maar dat de levenssfeer als gezin 

ook heel belangrijk is voor je kind met weinig sociale autonomie. Pas het bovenstaande daarom niet alleen 

apart met je kind toe, maar kijk of je dit ook voor de omgang met elkaar binnen het hele gezin kunt 

gebruiken; ook tussen jullie ouders als partners onderling. Kinderen worden niet alleen beïnvloed door de 

bewust geplande opvoeding, maar vooral door het samen leven in het gezin. Natuurlijk kun je daarbinnen 

je kind met een lage sociale autonomie speciale aandacht geven.  
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03 JE KIND VERTELT OVER ZICHZELF 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Kinderen met weinig autonomie komen weinig voor de dag. Over jezelf vertellen is best eng: je laat iets 

van jezelf aan de ander zien. Je hebt er bijvoorbeeld een hekel aan als alle aandacht op je is gericht. 

Toch is het goed om jezelf duidelijk 'neer te zetten': anderen willen met je mee leven en het is ook goed 

om voor jezelf op te kunnen komen. 

 

Observeer als eerste welke sfeer er is in je gezin 

- Is er ruimte en belangstelling voor iedereen om wat van zichzelf te vertellen?  

- Gebeurt het regelmatig dat iedereen vertelt over eigen ervaringen, aangeeft wat hij leuk vindt en 

waar hij voor kiest?  

- Worden kinderen die hiermee moeite hebben door jullie als ouders ook ondersteund? 

- Nemen kinderen onder elkaar die ondersteunende houding van jullie ook over? Als dat in mindere 

mate het geval is, besteed daar dan aandacht aan.  

Je kind met een minder ontwikkelde sociale autonomie zal in deze sfeer beter kunnen ervaren dat hij net 

zo goed als anderen zijn zegje mag doen.  

Een hulpmiddel is het V.A.T.-model (zie het document 'bijlagen voor ouders' onder de knop 'Nuttig'). 

 

Aanpak:  

 

- Wees daadwerkelijk belangstellend naar iedereen, dus ook naar dat ene kind. Jij schept op 

uitnodigende wijze ruimte voor je kind om het zijne kenbaar te maken. Daarmee bevorder je het 

zelfvertrouwen van je kind om ook in andere situaties (bijvoorbeeld op school) over zichzelf te 

vertellen.  

- Het V.A.T.-model bevordert ook dat je kind gaat praten over zijn gevoelens. Om je kind uit te 

lokken tot het praten over gevoelens kun je de volgende vragen en opmerkingen gebruiken:  

Hoe vond je dat? Vond je dat leuk, vervelend? 

Nou, ik kan me voorstellen dat dat wel erg leuk was; dat je erg schrok. 

Wat vond je het leukste, vervelendste?  

Wat voelde je? Voelde je je bang, boos, blij, bedroefd? 

- Laat blijken uit je houding dat je alle rust en tijd hebt om te luisteren naar je kinderen: dat je 

beschikbaar bent. Met de thee klaar zitten als kinderen uit school komen is een uitstekende 

manier van doen. Maar als jij vindt dat kinderen nu moeten vertellen, dan vinden de kinderen 

soms van niet. De een heeft geen geduld en wil direct buiten spelen. De ander wil ervaringen eerst 

zelf verwerken en komt later weifelend met een verhaaltje bij je. Dwing of eis nooit dat kinderen 

wat gaan vertellen. Ook geen gespannen verwachtingen uitspreken ("Maar je hebt toch wel wat 

meegemaakt! Nou dan!") Maar laat wel zien dat je altijd beschikbaar bent. Soms komt je kind op 

ongelegen momenten met zijn verhaal. Zeg dan: "Oh, ik snap dat je nu wilt vertellen over de 

school. Je ziet dat ik nu bezig ben met koken. Zal ik na het eten aan je vragen wat je wilde 

vertellen? Vind je dat goed?" 

- Als je er moeite mee hebt om over meerdere kinderen je aandacht te verdelen, zie dan het 

hoofdstuk over het verdelen van de aandacht tussen de verschillende kinderen in het document 

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

 

Als je kind er moeite mee heeft om over zichzelf te vertellen: 

- Wanneer je kind altijd al moeilijk over zichzelf vertelt kun je samen met je kind praten over een 

verhaal uit een leesboek of prentenboek. Let er aanvankelijk op dat je kind wat meer gaat 

spreken. Leg later meer het accent op het spreken over zichzelf naar aanleiding van het 

prentenboek. Zie hiervoor het hoofdstuk "Gesprekken met kinderen tijdens het voorlezen" in het 

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

- Hoe stel je je op wanneer je kind heel stuntelig en moeilijk vertelt?  

Blijf luisteren, hoogstens correct herhalen, of geordend samenvatten en checken. 
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Je loopt het risico de leiding over te nemen en allerlei vragen te stellen en correcties te plaatsen: 

"Oh, je bedoelt... Nou begrijp ik je. Zeg dan gewoon dat je... Niet gezwemd, maar gezwòmmen!" 

Dan voelt je kind: Ik kan niet goed vertellen, want papa begrijpt me niet. Beter is om eerst 

gewoon een poosje te luisteren, ook al begrijp je het niet. Doe dat in het vertrouwen dat 'je 

plaatje' vast wel compleet zal worden. Zie hiertoe de hoofdstukken "Complimenten en 

bemoedigen" en "Het V.A.T.-model" in het document 'bijlagen voor ouders' onder de knop 'Nuttig'. 

- Natuurlijk wil je je kind af en toe wel helpen om het beter te zeggen. Doe dat op een plezierige 

manier door middel van "correct herhalen". Als je kind zegt: "ik heb gezwemd", zeg dan: "Oh, dus 

je hebt gezwommen; wat leuk!" Als je kind onordelijk vertelt, luister gewoon door totdat je voor 

jezelf een overzicht hebt. Zeg dan: "Zo, dat was een leuke middag! Toen ik je afzette bij Coby 

hebben jullie eerst cadeautjes gegeven. Toen hebben jullie even buiten gespeeld. Daarna ..." 

Vraag daarbij de instemming van je kind.  

- Leer het kind ook praten in minder veilige situaties 

Het kan zo zijn dat je kind alleen vertelt wanneer de situatie voor hem heel veilig is: bij opa en 

oma of wanneer je je kind apart neemt, bijvoorbeeld voor het naar bed gaan. Je kind vertelt in 

ieder geval, maar leer het kind ook in minder veilige situaties te vertellen. Zeg tegen je kind: "Ik 

vind het fijn dat je me dit alles vertelt. Ik ben er steeds weer nieuwsgierig naar. Papa (of je 

broertjes en zusjes) willen ook horen wat jij hebt meegemaakt. Wil je hen dat ook eens vertellen?" 

... "Wanneer zullen we dat doen?" ... "Denk je dat je het kunt?"... "Zal ik je dan helpen? Hoe kan 

ik je helpen?"...  

- Spreek regels af met gezinsleden 

Als je kind eenmaal in de grotere kring over zichzelf gaat vertellen, kun je ook met de anderen 

afspreken dat ze ook echt luisteren.  

o Leg het hen uit 

o Vraag hun medewerking  

o Spreek met elkaar duidelijke regels af. Niet gebiedend, maar: "Jongens, hoe kunnen we er 

samen voor zorgen dat het Marieke lukt?"  
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04 JE KIND KAN ALLEEN ZINVOL BEZIG ZIJN  

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Kinderen met een beperkte autonomie kunnen zich op twee manieren opstellen ten opzichte van de ander: 

- Ze kunnen zich afhankelijk opstellen, misschien wel claimend.  

- Ze kunnen zich ook gedesillusioneerd terugtrekken (schijnbaar onafhankelijk zijn, maar 

evengoed ongelukkig, want ze voelen zich machteloos om een evenwichtige relatie op te bouwen). 

Dan zal hij niet erg betrokken zijn op zijn eigen activiteit; hij is oppervlakkig bezig.  

Twee reacties uit dezelfde bron.  

 

Kinderen die niet in staat zijn om gemotiveerd zinvolle activiteiten uit te voeren, laten zich gemakkelijk 

meenemen in activiteiten die hen meetrekken, zoals DVD-kijken en computerspelletjes. Dan lijkt het erop 

dat ze zich uitstekend alleen kunnen vermaken, maar het zijn geen activiteiten waarin ze zelf actief hun 

aandacht ergens op moeten richten, zoals tekenen, spelen en lezen.  

Op school is zo'n kind erg afhankelijk van de leerkracht en de medeleerlingen (kijken wat andere kinderen 

doen). Kinderen moeten dus leren onafhankelijk van de ander zinvol bezig te zijn.  

 

Als je kind al maar bezig is met (bijvoorbeeld) computeren, DVD-kijken of lezen, is dit vaak een 

uiting van te weinig eigenheid. Hij vlucht weg uit de werkelijkheid en vermijdt keuzes te 

maken.  

Kinderen met weinig autonomie hebben de neiging om te 'vluchten' in activiteiten die hen meetrekken in 

plaats van waarvoor ze zelf kiezen. Kinderen met weinig eigenheid missen het 'ervoor gaan'-gevoel, dus 

hebben bepaalde activiteiten die hen trekken juist op hen meer vat. Dat is vooral zo bij 'computeren' en 

'dvd-kijken', soms ook bij boeken lezen.  

Juist tijdens deze activiteiten stellen ze zich voor dat ze veel presteren (punten halen) of identificeren ze 

zich met 'sterke persoonlijkheden en ideale situaties' (dvd kijken en lezen). Dan fungeren deze activiteiten 

als vlucht uit de werkelijkheid en vlucht van een eigen keuze te moeten doen; het is een te kort aan 

eigenheid. Tijdens deze activiteiten zijn ze ten minste iemand.  

Let wel: Het gaat er niet om of deze activiteiten wel of niet goed zijn (geweld, porno en dergelijke, is af te 

keuren, maar dat is even niet relevant) het gaat erom hoe je kind deze activiteiten inzet; hoe hij ervoor 

kiest en waarom hij daarvoor zo gemotiveerd is. Voor mensen met voldoende sociale autonomie kunnen 

computerspelletjes ook een vermaak zijn, maar zij bepalen hoe ze die spelletjes gebruiken ("Och, dan hoef 

ik even lekker niet te denken; wel spannend hoor"). Omdat deze activiteiten bij kinderen met weinig 

sociale autonomie zo 'trekken', kost het hen moeite om zich er tegen te verweren of om hier van af te 

komen.  

 

Algemene aanwijzingen: 

- Voorkom een gevoel van hulpeloosheid 

Blijf niet steeds herhalen: "Ga nou eens met je lego spelen ... Waarom ga je niet lekker buiten 

spelen? ... Je kunt toch ook gaan kleuren?..... Je loopt maar om me heen te darren". Beslis voor 

jezelf: "Als ik wat samen doe met mijn kind, dan doe ik dat ook met overtuiging. Maar als ik vind 

dat hij een poosje zichzelf moet vermaken, dan gebeurt dat ook."  

Zo voorkom je dat je kind gaat denken: Ik wil wel bij mama blijven, maar mama vindt dat niet 

fijn. Dat zou het gevoel van hulpeloosheid bevorderen. 

- Als je kind dan een poosje 'zichzelf vermaakt', stel jezelf dan niet als doel dat je kind het een 

poosje uithoudt zonder jouw aandacht, maar dat je kind echt zinvol bezig is.  

Het gaat er niet om dat je kind mama verlicht (eindelijk een poosje dat hij niet voor mijn voeten 

loopt); het gaat erom dat hij iets doet omdat hij het leuk vindt. Dus bedenk samen met je 

kind 'waar hij voor gaat'.  

- Als je kind met eenzijdige activiteiten bezig is, zoals DVD-kijken, computerspelletjes doen of altijd 

maar lezen, bevorder dan dat je kind ook andere activiteiten alleen gaat doen.  

Ga daar niet om soebatten, maar doe overtuigend voorstellen en maak heldere afspraken. 

- Gevarieerd speelgoed is heel belangrijk, maar zeker niet doorslaggevend.  
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- Kinderen leren zinvol bezig te zijn door veel met ouders te doen: Samen voorlezen, ik zie wat jij 

niet ziet, kinderversjes zingen, lego bouwen, voetballen, met poppen spelen, huishoudelijke 

werkjes doen, praten over school, enzovoort. Door jou als ouder leert je kind hoe plezierig je met 

bepaalde activiteiten bezig kunt zijn. Dan wil je kind het zelf ook wel eens alleen doen. 

- Als je samen iets gaat doen, doe het dan met enthousiasme en niet omdat je kind weer eens niets 

doet.  

Voorbeeld: Je kind loopt wat rond te draaien en doet weinig. Je zegt: "Hé Cor, zal ik je eens 

voorlezen uit dat boekje van gisteren?" Laat zien dat jij het voor jezelf zinvol vindt om met Cor te 

lezen (in plaats van: "Zullen we dan maar voorlezen?" Met die toon bevestig je de hulpeloosheid 

van je kind.)  

- Als je voorstelt dat je kind zelf iets gaat doen, doe dat 'uitlokkend' en ook 'duidelijk': "Hé 

Cor, ik ga boven stofzuigen. Ik wil dat je boven op je kamer iets leuks gaat doen. Iets waar je ècht 

zin in hebt. Wat ga jij dan doen?" Cor reageert afhoudend, jij doet enkele voorstellen waar hij niet 

enthousiast op reageert. (V.A.T.: aansluiten) "Ik hoor het al, jij vindt gewoon niets leuk. Jij hebt 

gewoon geen zin om alleen wat te doen. (V.A.T.: toevoegen) Maar weet je wat! Je kunt het ook 

anders bekijken. Je kunt ook zeggen: Als ik maar wat zit te vervelen, dat is ook niet leuk! Laat ik 

dan maar gewoon wat gaan doen. Dan zorg ik ervoor dat ik het leuk ga vinden. Tsja ... wat zou je 

leuk kunnen gaan vinden?" Cor reageert terughoudend. Jij (op de toon van Cor om geen te hoge 

verwachtingen te wekken): "Nou dan zou ik maar met lego gaan bouwen. Gewoon weer een 

autootje. Maar eigenlijk is dat heel leuk. Gisteren bouwde je ook al zo iets moois." Cor reageert 

nog terughoudend. Jij op besliste toon: "Cor, ik merk dat je niets kiest. Ik ga nu stofzuigen. Jij 

gaat nu maar met lego die auto bouwen."  Cor zou al haast gaan, zij het met aarzelende pas. Denk 

niet: "Hè, hè, ik heb hem eindelijk zo ver gekregen. Nu kan ik stofzuigen, ik ben benieuwd hoe 

lang hij het volhoudt". Nee, Cor zou naar zijn kamer gaan met een activiteit die voor hem oneindig 

lang kan duren...  

- Cor heeft je hulp nodig om het overzichtelijk te maken; de stapjes kleiner te maken, zodat 

Cor kan weten: "Nou, dat heb ik toch maar gedaan." Je kunt als volgt de stapjes kleiner maken: 

o Je kind even op gang helpen. "Cor, ik loop even met je mee." Dan kun je samen even de 

spulletjes klaarleggen of het voorbeeld van lego opzoeken. 

o Tussenstapjes bedenken: Een afgesproken tijd noemen: "Als de klok ... aanwijst, als ik 

die kamer klaar heb ... dan kom ik even bij je kijken."  

N.B.: Dan niet denken als het zover is: "Hij is zo fijn bezig, ik kom wel even wat later." Cor 

is zo fijn bezig omdat hij erop vertrouwt dat je op de afgesproken tijd komt. Je zou zijn 

vertrouwen schaden. In de loop der tijd kun je de duur van de activiteit steeds verlengen, 

aansluitend bij wat Cor aankan.  

o Je kunt ook een tussenstapje bedenken in de activiteit: "Als de 4 wieltjes er aan 

zitten, kom het dan mij maar laten zien."  

o Tijdens dat tussenstapje bemoedig je je kind: "Ik zie dat je met aandacht dat autootje 

gebouwd hebt. En nu ben je al zover. Dat is geweldig!" Je laat hem reageren.  

Daarna "Hoe ga je nu verder?"... "O.K., als je je autootje af hebt, kom je hem dan aan mij 

laten zien?"  

Je geeft op dezelfde manier een bemoediging en je vraagt wat Cor er zelf van vindt. "En ... 

ben je fijn bezig geweest?"  

Als Cor weer wat terughoudend reageert kun je zeggen: "In ieder geval heb je wel een half 

uur gebouwd en het is een mooi autootje geworden."   

o Als je kind het kan hebben blik je vooruit op een volgende activiteit. Zo iets als: "is 

dat niet iets om de volgende keer ook eens te doen?" 

 

Vooraf:  

- Het kost je kind veel moeite om te leren te kiezen voor zinvolle activiteiten. Jij als ouder vervult 

daarin een ondersteunende rol. En ook dat kost moeite. Maar maak een onderscheid tussen de 

inspanning die het je kind kost en de inspanning van jou. Zo kun je respect opbrengen voor de 

prestaties van je kind en kun je je kind bemoedigen voor hetgeen hij heeft bereikt.  
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- Veroordeel de 'vluchtactiviteiten' van je kind niet. Op zich is een computerspelletje met prestaties 

op allerlei levels niet verkeerd. Daarin zit de 'bedreiging' niet. Het gaat erom dat je kind meer 

eigenheid krijgt en zelf bewust en gevarieerd kiest.  

 

Aanpak:  

 

- Doe samen met je kind allerlei activiteiten 

Door jouw enthousiasme voor een activiteit leef je je kind voor in het zinvol bezig zijn. Heb ook 

belangstelling voor het computeren van je kind. Het gaat niet om het computeren, maar zoek 

hierin de belevingswereld van je kind. Leef daarin mee. Dat geeft je ook kans om andere 

activiteiten met de computer voor te stellen. Pas als je echt contact hebt met je kind en ook 

allerlei activiteiten samen doet, dan pas kun je voorstellen om andere activiteiten te gaan doen.  

- Een gesprek met je kind over zijn keuze van activiteiten 

Zeg: "Zeg Kees, ik merk dat je behoorlijk veel zit te computeren. Ik vind het knap zoveel punten 

jij kunt halen. Ik kan er niet aan tippen. Wat ben jij daar behendig in zeg! Ik wil nu eens rustig 

met je praten over hoe jij je vermaakt. Ik ga je nu vertellen wat ik er van vind en ik wil dat je 

rustig luistert. Ik vind het prima dat je computert. Ik vind het minder dat je zo veel computert en 

ik wil je nu zeggen waarom ik dat minder vind. Het gaat om jou; ik zou het fijn vinden als je later 

kan zeggen: "Ik heb veel hobby's: computeren, maar ook crossen; ik doe graag samen wat met 

andere mensen; ik ga graag naar mijn werk. Al die dingen vind ik leuk. Ik vind het ook fijn om 

naar de kerk te gaan. Ook het huishouden doen vind ik fijn (soms natuurlijk even niet, maar een 

mooi opgeruimd huis vinden we natuurlijk allemaal fijn). Noem maar op. Ik heb het gewoon naar 

mijn zin en wat ik doe, dat doe ik met plezier. ik wil dat alles graag." Dat zou ik mooi vinden als jij 

dat later kan zeggen. Begrijp je me?"...  

"Nou kijk ik hoe je nu leeft: Je gaat graag naar school. Dat merk ik wel. Je kunt heel gezellig met 

ons kletsen. Ik vind jou een fijne vent. Maar ook denk ik wel eens: Welke hobby's heeft Kees? Wat 

zijn er allemaal voor dingen die Kees echt leuk vindt? Waarvan je zegt: Yes, daar heb ik zin in! 

Nou, dàt vraag ik me nu af. Begrijp je, Kees? Ikzelf heb daar natuurlijk al lang naar gekeken. Dat 

begrijp je wel. Maar ik ben er zo benieuwd naar wat jij daar zelf nu van vindt. Hoeveel dingen heb 

jij waarvan je zegt: Yes, daar heb ik zin in!" ... 

- Kees zal zijn leuke dingen noemen. Misschien ook: "Nou ik vind computeren leuk. Waarom moet 

dat er allemaal nou bij?" "Die vraag begrijp ik wel van je. Want jij vindt computeren gewoon het 

leukste. Dat wil je natuurlijk zo laten. Maar dan heb je niet begrepen wat ik in het begin zei. Het 

is belangrijk dat mensen meerdere dingen leuk vinden. Ook dat mensen afwisseling 

hebben in wat ze doen. De ene keer denken, dan weer bewegen, dan weer samen doen, 

dan weer spelen. Dàt bedoel ik. En ik vind dat jij veel denkt, speelt en binnen zit. Ik zou willen 

dat je ook meer beweegt en samen doet, bijvoorbeeld."  

- Laat Kees hierop weer reageren.  

- Het kan zijn dat Kees gewoon niet 'toegeeft' omdat hij blijft vasthouden aan zijn computeren. Stap 

dan uit een herhaling van zetten. Zeg wat je van hem verwacht. "Kees, ik merk dat jij het lastig 

vindt om het anders te zien. Ik begrijp dat computeren veel voor jou betekent. Toch wil ik (N.B. 

het gaat niet om minder computeren, maar om zinvol andere activiteiten willen doen) ... Toch wil 

ik dat je ook andere activiteiten gaat doen. En daarover wil ik nu afspraken met je maken. Wij 

gaan samen bedenken wat je ook leuk kunt gaan vinden. Ik weet het wel, jij vindt niets zo leuk als 

computeren, maar wat je leuk kunt gáán vinden. Nou, wat zou dat zijn?"  

- Kijk verwachtingsvol, wees stil, nu moet er ècht iets van Kees komen.  

- Als er zo activiteiten geïnventariseerd zijn kun je tot afspraken komen. De kern van deze 

afspraken is: (De positieve kant): Meer gevarieerde activiteiten gemotiveerd doen; (de negatieve 

kant): minder computeren. Als je je zou beperken tot de negatieve kant, bevorder je de eigenheid 

van je kind niet. Je kind zou dan alleen maar mokkend denken: "Hè, ik mag niet op de computer", 

zonder te leren om voor andere activiteiten gemotiveerd te kiezen.  

Dus afspraken maken gaat zo: "Kees, we gaan nu eerst kijken welke andere activiteiten je ook 

gaat doen. Zeg het maar!"  Kees noemt natuurlijk eerst andere computerprogramma's op. Dat is 
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ook prima, want het is een gemotiveerde keus. Zeg eventueel ook: "Ik zei nog: ook bewegen, 

samen doen en spelen". Ik wil dat je van die dingen ook iets kiest." 

- De afspraken concreet maken 

"Jij gaat dus meer buiten spelen. Denk je dat het je zal lukken om met plezier buiten te spelen? ... 

Ik wil je daarbij helpen. Ik noem wat op: Twee keer in de week ga ik met jou crossen in het bos. 

Dat vind ik zelf ook leuk. Jij let erop met wie je kunt samen spelen en daar praten we iedere dag 

na het eten samen even over. 's Zaterdags gaan we samen naar de bieb. Wij zoeken ieder onze 

eigen boeken op. En in de bieb bekijken we samen welke boeken jij gekozen hebt." Enzovoort. 

"Maar Kees, dan nu de andere kant: minder computeren. Je hebt al gezegd: andere programma's 

dan spelletjes. Prima, welke programma's denk je dan aan?" ... "O.K., ik ben wel benieuwd naar 

die andere programma's, wil je die mij een keer laten zien?" ... "Zo, meer buiten spelen, meer 

lezen, en op de computer ook andere dingen dan spelletjes. Dat gaan we concreet maken."  

- In dit stadium kun je afspraken maken met de klok. 

 

Opmerkingen achteraf: Dit gesprek is alleen maar bedoeld als suggestie, om je een indruk te geven. Dit 

alles in één gesprek is natuurlijk veel te veel. Daar kun je enkele gesprekken over doen. Verwacht ook niet 

dat het na de eerste afspraken klaar is. Dit zijn natuurlijk ook te veel afspraken in één keer. Maar na de 

eerste afspraken begint het. Leef steeds weer met je kind mee. Misschien zal je kind steeds weerstand 

blijven tonen. Steeds worden met het opgroeien van je kind weer grenzen verlegd. Doe dat in goed 

samenspel met je kind, maar jij houdt de regie in handen. Misschien denk je als je dit leest: Dat kost je 

veel tijd! Dat is waar.  

Realiseer je wel: Het gaat er niet om dat je kind minder gaat computeren. Het gaat er wel om dat 

je kind bewust kiest voor een grotere variatie aan activiteiten; met andere woorden, dat je kind 

meer eigenheid ontwikkelt, meer sociale autonomie.  

Misschien is het goed nog eens te lezen: De toelichting op de uitspraak en doel 2 "Bevestig je kind in zijn 

eigenheid".  
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05 JE KIND WAARDEERT (= ZEGT WAT HIJ ERVAN VINDT) ZIJN EIGEN ACTIVITEITEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Soms kunnen kinderen wel vertellen wat ze gedaan hebben, maar vinden ze het moeilijk om te zeggen 

wat ze er zelf van vinden. Zoiets als: "Moet ik hier ook wat van vinden dan! Het gaat gewoon omdat het zo 

hoort, of omdat het altijd zo gaat."  

Als het goed is heb je over alles wat je doet zelf een waardering: Dit vond ik leuk, weer wat anders vind ik 

vervelend; Ik heb fijn gespeeld, lekker gewerkt, me verveeld, een fijn gesprek gevoerd met een ander; ik 

heb een tekening gemaakt en die vind ik mooi geworden; ik heb geschreven, maar dat was slordig. De 

waarderende woorden zijn: leuk, vervelend, fijn. mooi, slordig.  

Kinderen met weinig sociale autonomie houden zich liever op de vlakte: òf ze durven het niet gemakkelijk 

te zeggen: ze hebben liever dat anderen dat zeggen; òf ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze er zelf van 

vinden.  

In de dagelijkse omgang met elkaar is het prettig om van elkaar te weten wat je van iets vindt, want dat 

geeft duidelijkheid in de relatie. Daarenboven: als je zelf niet weet wat je van je eigen activiteiten vindt, 

weet je ook niet wat je wilt (geen autonomie); dan vertelt je omgeving wel wat je moet doen 

(afhankelijkheid van je omgeving).  

 

Aanpak:  

 

Dit sluit aan bij vaardigheid 03 "Je kind vertelt over zichzelf." De manier van het voeren van gesprekjes 

staat daar beschreven. Dat wordt hier niet herhaald. Hier wordt alleen beschreven wat je aan die 

gesprekjes kunt toevoegen om te bevorderen dat je kind zijn eigen activiteiten waardeert.  

 

- Reageren op wat je kind vertelt 

Door middel van Volgen en Aansluiten (van het V.A.T.-model). Daardoor wordt de ervaring 

'verdiept' of bevestigd. "Dat was dus wel heel leuk / lastig", enzovoort. 

- Stimulerende vragen 

Gebruik de volgende stimulerende vragen:  

o Wat vond je fijn / vervelend om te doen?  

o Vind je dat het is gelukt / mislukt?  

o Hoe kwam het dat het is gelukt / mislukt?  

o Wat vond je lastig dan?  

o Heb je er je best op gedaan?  

o Hoe vond je het om te doen?  

o Hoe vond je het dat de ander tegen je zei ....?  

o Ben je tevreden? Wat dacht je toen ....?  

o Vond je het leuk om te doen?  

Bijvoorbeeld "De juf zei dat je tekening mooi is. Vond jij dat ook?"  

- Geef terug wat je hebt gezien 

"Ik hoorde dat jullie boven heel leuk aan het spelen waren, ja." "Toen je die tekening voor papa 

maakte was je ook heel ingespannen bezig. En nou vind jij hem niet mooi!" 

- Help je kind een waardering te beredeneren 

"Jij vond het heel fijn. Kun je zeggen wat je zo fijn vond?" "Jij vindt de tekening niet mooi, wat is 

er niet zo mooi aan?" 

- Help je kind bij het geven van een waardering, door jouw eigen waardering ernaast te 

zetten 

N.B. Ernaast is niet er tegenover. Dus niet: "Jij vindt je tekening niet mooi. Maar ik vind hem wel 

mooi hoor!" Daarmee maak je je kind afhankelijk van jouw oordeel. Ernaast: "Jij vindt de tekening 

niet mooi omdat die boom zo raar is. Wat vind je dan van dat huis, die auto? ... Ik vind dat ook 

mooi. Vind je dat de tekening door de boom bedorven is?"  

Een ander voorbeeld: "Jij wilde dat vliegtuigje maken. Dat mislukte en dat heb je toen maar kapot 

gegooid. Dat kan ik begrijpen. Maar ik vind het ook echt moeilijk hoor, om zo'n vliegtuig te 
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bouwen. Geen wonder dat het je niet lukte! Zullen we het zaterdag samen nog eens doen? Dan 

gaan we kijken waar je tegenaan gelopen bent." 

- Help je kind de waardering aan zijn eigen inspanningen te koppelen 

"Nou vond je het zo moeilijk, ik zag dat je je best deed en moet je eens kijken ... Dat heb jij 

gemaakt! Tjonge." 

 

Kortom: Bevorder dat je kind het positieve van zichzelf leert benoemen: Dat deed ik graag, ik heb er ècht 

mijn best voor gedaan, ik ben tevreden met het resultaat.  

Anderzijds, bevorder dat je kind niet 'omvalt' van een negatieve waardering: Dat vond ik helemaal niet 

leuk om te doen, ik heb me er dit keer met een Jantje van Leiden afgemaakt, ik ben niet zo tevreden over 

het resultaat.  

Bevorder dat je kind het positieve altijd blijft zien. Zie ook het hoofdstuk "complimentjes geven en 

bemoedigen" in het document 'bijlagen voor ouders' onder de knop 'Nuttig'. 
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06 JE KIND KAN ZELF KIEZEN EN BLIJFT BIJ ZIJN KEUS 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Je kind met weinig autonomie 'rolt' zo maar in de een of andere activiteit; het lijkt wel of hij meer 

gestuurd wordt door zijn omgeving dan dat hij zelf het stuur in handen heeft. Je kind kan niet tot een 

keuze komen.  

 

Aanpak:  

 

Er zijn verschillende fasen: 

1. Je kind kan vertellen wat hij leuk vindt om te doen  

(Je kind moet zich bewust worden van wat hij eigenlijk zelf leuk vindt en wat niet) 

2. Je kind kan kiezen 

 

Fase 1 Je kind kan vertellen wat hij leuk vindt om te gaan doen 

- Vraag achteraf naar gevoelens! "Hoe vond je dat?", "Dat was zeker wel erg leuk!" en 

dergelijke. Zo wordt je kind zich meer bewust van zijn gevoelens.  

- Kijk tijdens evaluaties al vooruit naar een volgende keer 

Op basis van (een gesprekje over) hoe je kind iets vond, kan je kind ook vooraf gaan bepalen wat 

hij leuk vindt om te gaan doen. Stimuleer dat door de vraag: "Zou je dat morgen ook willen 

doen?" Maak daar samen plannetjes voor.  

Voorbeeld: "Dus je vond het wel heel leuk om bij Martin thuis te spelen... Zou je dat nog een keer 

willen? ... Weet je wat, zullen we vragen of hij bij jou thuis komt spelen?"  

Je kind ervaart dat hij iets kan willen en dat hij zijn wil ook kenbaar kan en mag maken en hij krijgt het 

vertrouwen dat de ander zijn wil serieus neemt (wat niet wil zeggen dat zijn wil automatisch vervuld gaat 

worden, maar wel dat de ander bereid is naar hem te luisteren). Zo ondersteun je je kind in het 

verwerven van vertrouwen in de omgeving. 

 

Fase 2 Je kind kan kiezen 

Stel: je kind kan niet kiezen en je zegt: "Toe dan, zeg nou of je dìt wilt of dàt" en iedereen staat eromheen 

te wachten, dan wordt de barrière voor je kind wel erg groot. Hoe in die situatie te handelen? 

- Accepteer dat je kind het zelf erg moeilijk heeft en dat ook laten blijken. "Ik zie dat je het 

erg lastig vindt om te kiezen."  

- Dan kun je je kind "vragenderwijs" door het keuzeproces heen loodsen: "wat zou je er van 

vinden om dit te doen?"... "O.K., dat vind je niet zo leuk. En dàt dan, is dat wat voor jou?"... "Ook 

dat vind je niet zo leuk. Weet jij dan iets anders dat je leuk vindt?"... "Nee? ... Nou, Mark, ik wil 

wèl dat je iets gaat doen. Je kunt niet zeggen: Ik doe maar niets, want ik vind niets leuk. Je moet 

iets gaan doen. Jij mag zeggen wat je dan het liefste doet."... "Zal ik je dan helpen en zeggen wat 

jij zou kunnen doen? Dan moet jij maar zeggen of je het er mee eens bent."... "Nou goed eehh, ik 

moet zelf wat doen ... dat vind ik wel moeilijk om te beslissen... want dit vind ik niet zo leuk, dat 

ook eigenlijk niet zo, en ik heb zelf niets bedacht ... nou, dan ga ik dat maar doen. Nou ja, dan 

begin ik er maar gewoon aan. Eigenlijk is dat best wel leuk... " 

(Zie ook bij doel 4 "je kind kan alleen bezig zijn"; ook wat betreft het klein maken van de stapjes voor je 

kind en wat betreft het gesprekje achteraf.)  
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07 JE KIND VRAAGT AANDACHT VOOR ZICHZELF 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Kinderen met weinig eigen autonomie zijn over het algemeen afhankelijk van hun omgeving. Ze vragen uit 

zichzelf weinig of geen aandacht voor zichzelf. Sterker nog, als alle aandacht op hen is gericht, zijn ze nog 

angstiger. Als ze iets gaan zeggen zijn ze bang dat het 'stom' is wat ze zeggen; de anderen zullen het wel 

raar vinden; of de anderen zullen me er wel om afwijzen. Daaruit blijkt al wel, dat als de situatie veilig is, 

dat je kind dan eerder geneigd is zichzelf te laten zien (ten opzichte van de ouders of ten opzichte van een 

hartsvriendin). Het doel is dat je kind zoveel eigenheid ontwikkelt dat hij in iedere situatie op een 

passende manier aandacht vraagt voor zichzelf. 

 

Het gezin is de eerste situatie waarin je kind die eigenheid opbouwt. In jouw gezin heb je 

misschien een kind dat "er tussendoor dreigt te glippen". Hij valt niet op: het gaat niet goed en het gaat 

niet slecht. De andere drukke kinderen vullen de tijd en de ruimte wel met hun gedrag om de aandacht te 

krijgen. Het zal duidelijk voor je zijn dat dit voor je kind een minder gunstige situatie is om ook te leren op 

eigen initiatief aandacht voor zichzelf te vragen. Als je kind ouder wordt zal het later afhankelijk zijn van 

bijvoorbeeld de medeleerlingen of de leraar die gevoel heeft voor dergelijke kinderen. Voor dit kind is het 

belangrijk dat je in je gezin een veilige ruimte biedt om aandacht te vragen voor zichzelf. 

 

Onder "Aandacht vragen voor jezelf" verstaan we: 

1. Zeggen dat je iets wilt gaan vertellen 

2. Je eigen mening en je gevoelens uitspreken 

3. Zeggen dat je iets niet snapt 

 

"Zeggen dat je iets wilt vertellen" wordt hieronder uitgewerkt. De andere vaardigheden worden daarna 

kort toegelicht.  

 

Aanpak:  

 

De kern van de aanpak is als volgt:  

1. Allereerst: bied je je kind een veilige ruimte (jij alleen met je kind) om aandacht te vragen 

voor zichzelf. 

Je leert je kind hiervan gebruik te maken en je kind ervaart hoe prettig het is dat de ander op 

jouw verzoek aandacht aan je geeft.  

2. Daarna spreek je met je kind af dat hij (bijvoorbeeld aan tafel) zo ook aandacht kan vragen 

voor zichzelf.  

Anderzijds: maak (bijvoorbeeld) aan tafel ook met de anderen afspraken, zo dat je ene kind een 

min of meer veilige ruimte krijgt om zelf ook aandacht te vragen. 

Je mag verwachten dat wanneer je kind positieve ervaringen opdoet bij het aandacht vragen voor 

zichzelf in het gezin, dat dat een positieve uitwerking heeft op het aandacht vragen voor zichzelf 

buitenshuis.  

 

(STAP 1) Deze eerste stap sluit aan bij doel 3 "Je kind vertelt over zichzelf." Nu is het doel niet alleen 

dat je kind over zichzelf praat, maar ook dat hij daar zelf over begint. Als je kind op uitnodiging 

over zichzelf praat, zal hij op den duur ook wel op eigen initiatief beginnen.  

- Als hij dat niet doet, zeg dan: "Kees, als je wat te vertellen hebt, dan vind ik dat fijn als je het nu 

doet." Je laat het initiatief bij Kees.  

- Als hij niet reageert, vraag dan: "En, heb je wat te vertellen?"  

- Een volgende keer zeg je weer de eerste zin. Zo nodig de tweede, totdat je alleen de eerste zin 

hoeft te zeggen.  

- In het laatste stadium hoef je ook de eerste zin niet meer te zeggen. 
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Misschien hoef je niet bij de eerste stap te beginnen omdat je kind uit zichzelf al aandacht vraagt als je 

veilig met hem alleen bent. Begin dan met de volgende stap. 

 

(STAP 2) Je spreekt met je kind af dat hij ook in andere situaties (bijvoorbeeld aan tafel) 

aandacht kan vragen voor zichzelf. 

- Je zegt: "Kees, ik vind het leuk als je uit jezelf begint te praten over jezelf. Weet je hoe je ook 

kunt beginnen: Mama, ik wil wat vertellen. Doe het eens voor?"... "Nou ga jij dat de volgende keer 

doen. Dat kun je ook ergens anders doen: "Nu wil ik wat vertellen." Bij voorbeeld bij papa of aan 

tafel. Maar nu eerst doe je het bij mij. Afgesproken?"  

- Daarna zeg je: "Kees, prima, zoals jij altijd zegt dat je wat wilt gaan vertellen. Weet je wat mij wel 

eens opvalt? Dat je aan tafel niet zegt "Ik wil wat vertellen". Zou het wat zijn om dat daar ook 

eens te doen?"  

- Misschien zegt Kees wel dat ze toch niet luisteren en misschien is dat gewoon waar. Zeg dan tegen 

Kees: "Dat is waar ja. Maar nu zeg je: "ik wil wat vertellen." En dat helpt vast wel."  

- Als Kees inmiddels de ervaring heeft opgedaan dat anderen er dan gewoon doorheen gaan praten, 

zeg dan dat jij ervoor zal zorgen dat dat niet zal gebeuren.  

- Je bespreekt met de anderen dat Kees gaat leren aandacht voor zichzelf te vragen. Je spreekt af 

dat anderen hiermee rekening houden.  

- Dicteer geen regels of gedragsvormen. Maar doe dit in een gesprek waarin de kinderen een actieve 

rol kunnen vervullen. Geef als uitgangspunt aan dat iedereen er recht op heeft dat hij in onze kring 

aandacht vraagt voor zichzelf; dat het resultaat nooit afhankelijk mag zijn van wie de meeste 

aandacht vraagt (voor de duidelijkheid: wie de grootste mond heeft, maar dat is een veroordeling 

die niet functioneel en heel onprettig is).  

"Nu vraagt Kees onder ons heel weinig aandacht voor zichzelf. Het zou fijn zijn als Kees dat wel 

gaat doen; net als de anderen. Vinden jullie ook niet?" Je begint dus met het Toevoegen van het 

V.A.T.-model. Daarom de anderen nu laten reageren (Volgen en Aansluiten).  

- Bedenk samen regels of gedragsalternatieven, zoals: Je valt elkaar niet in de rede.  

Ga niet gelijk over iedere regel een gesprek aan, maar verzamel de regels. Als dat gebeurd is 

bespreek je welke regels jullie gaan toepassen. Op die manier bevorder je dat anderen hun 

verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van Kees, die leert aandacht te vragen voor zichzelf.  

 

Let erop of dit het gesprek aan tafel in het algemeen ook ten goede komt. Besteed daar dan ook aandacht 

aan nu je er toch al mee bezig bent. 

Zie ook het hoofdstuk "Aandacht verdelen tussen kinderen tijdens het dagelijks leven (aan tafel)" in het 

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

 

Je spreekt af met je kind dat hij ook buiten de gezinssituatie aandacht vraagt voor zichzelf. 

- Benoem wat goed gaat en geef het gespreksonderwerp aan 

"Kees, Jij geeft aan tafel duidelijk aan dat je iets wilt vertellen. En daarna vertel je ook. Hoe vind 

je dat gaan?"... "ja, ik zie het. Vind je ook dat de anderen goed naar je luisteren?"... "Kees, wat ik 

me afvraag is, als je met andere mensen samen bent, zeg je dan ook als je iets te vertellen hebt?"  

- Bedenk situaties 

Loop met Kees verschillende situaties langs: in de klas, op het schoolplein, tijdens buiten spelen, 

op de club, enzovoort.  

- Kies een situatie uit en vraag daarop door 

"Wie zijn er dan bij? Wat doen jullie dan? Wie zegt er allemaal wat? Wat zeiden jullie dan? En heb 

jij ook wat gezegd?"  

- Bedenk of je iets wilt veranderen 

Nu weet je hoe het er voor staat en neem je een beslissing: Het gaat prima zo of je wilt Kees 

ondersteunen door middel van gesprekjes, bijvoorbeeld twee keer in de week.  

Doe dat op dezelfde manier als hierboven: "Je spreekt met je kind af dat hij ook in andere situaties 

(bijvoorbeeld aan tafel) aandacht kan vragen voor zichzelf." In plaats van dat jij aan tafel ziet hoe Kees 

reageert, moet je nu steeds vragen naar zijn ervaringen, maar verder gaat het hetzelfde. 
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Toelichting op de andere vaardigheden. 

 

2. Je eigen mening en je gevoelens uitspreken 

Als je je eigen mening en je eigen gevoelens uitspreekt laat je daadwerkelijk wat van jezelf zien: "Ik vind 

dat leesboekje juist heel mooi!" Nu kun je ook tegenreacties verwachten: anderen vinden dat boek 

waardeloos, kinderachtig en saai. Het gaat erom dat je kind bestand is tegen die reacties.  

 

- Zet verschillende meningen naast elkaar 

In de thuissituatie kun je als ouder reageren: "Ja jongens, dat kan gebeuren: Marisca vindt het 

boek mooi en Rob en Ronald vinden er niets aan." 

- Vraag aan de partijen of ze het kunnen hebben dat er andere meningen zijn 

"Wat nu? ... Marisca vindt het mooi en Rob en Ronald niet. Rob en Ronald: Kunnen jullie het 

hebben dat Marisca het boek mooi vindt? "  

Bij veroordelende opmerkingen over het boekje zeg je op laconieke toon: "Ja, dat vinden jullie, 

prima. O.K., dat vinden jullie ook."  

- Vraag respect voor andere mening 

Zodra ze het gaan hebben over Marisca wordt het anders. De jongens: "Ik snap niet dat ze dat 

mooi kan vinden!" jij: "Dat snap jij niet, maar zij vindt het boekje gewoon mooi!" De jongens: "Dat 

vind ik maar kinderachtig van haar".  

- Bespreek dat je niet mag oordelen over een persoon 

Jij: "Ik vind het niet fijn dat je dàt over Marisca zegt. Dat mag je niet zeggen. Ik vraag je 

nogmaals: Kun jij het hebben dat Marisca het boekje mooi vindt?" ... "O.k., jullie kunnen het 

hebben dat Marisca het boek mooi vindt. Dat vind ik heel knap van jullie. Marisca hoor je het?"... 

"Nu, Marisca, ik heb een vraag voor jou: "Kun jij het hebben dat Rob en Rob en Ronald het boek 

kinderachtig vinden?" ...  

- Leer verschillende meningen accepteren 

"Je zegt wel ja, Marisca, maar misschien denk je dat jij kinderachtig bent. Is dat zo?" ... "Nou, jij 

bent niet kinderachtig hoor, jullie zijn nu eenmaal verschillend: meisje, jongen, 9 jaar, 11 jaar; ik 

vind soms een boek heel mooi en papa weer niet; papa vindt een boek soms heel mooi en dan ik 

weer niet. En we houden toch van elkaar en we praten ook over boeken die we wel en niet mooi 

vinden. Snappen jullie dat jongens?"... "Nou, Marisca, voel jij je nu niet kinderachtig?... Kun jij het 

hebben dat Rob en Ronald het boek wel kinderachtig vinden?"   

Het vervolg van dit gesprek werken we niet uit. De volgende stap is de vraag waarom de ene die mening 

heeft en waarom de ander die andere mening heeft. Ook dat wordt naast elkaar gezet zonder in discussie 

te gaan. Daarna weer dezelfde vraag stellen: Kun jij je voorstellen dat de ander daar- en daarom het boek 

kinderachtig vindt? En de andere mening. En daarna weer: "Zo zie je, de ene vindt dit mooi en de ander 

dat." 

Zo leren kinderen respect te hebben voor elkaars mening. In deze sfeer kunnen kinderen met 

weinig autonomie leren hun mening en gevoelens uit te spreken. En meer vrijmoedige kinderen leren met 

respect te luisteren. 

 

3. Zeggen dat je iets niet snapt 

Zeggen dat je iets niet snapt is nog weer enger. Je laat een zwakheid van je zien en het kind met weinig 

eigenheid krijgt daarbij het onzekere gevoel dat hij daarom afgewezen wordt. Zoals hierboven: Denk aan 

de twee peilers: Je kind met weinig eigenheid die zoiets niet gauw durft te zeggen stimuleer je door hem 

te bevestigen in zijn situatie en de anderen die het horen moeten dit met respect ontvangen; ofwel: het 

kàn voorkomen dat iemand iets niet snapt terwijl jij het al lang snapt en het màg gebeuren; we besteden 

aandacht aan hem, zodat hij weer helemaal mee kan doen en daar nemen we allemaal de tijd voor. 
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08 JE KIND LEVERT EEN EIGEN BIJDRAGE IN DE GROEP 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Dit is een vervolg op de handelingsdoelen 3 "Je kind vertelt over zichzelf" en 7 "Je kind vraagt aandacht 

voor zichzelf".  

Je kind gaat nu nog verder: Hij levert een bijdrage aan wat er in de groep gebeurt. Hij durft initiatief te 

nemen ten behoeve van de groep. Bij het kiezen van een spel komt hij met een voorstel; aan tafel doet hij 

het voorstel dat de corvee-beurten worden omgeruild; hij doet een voorstel om vanmiddag met het gezin 

naar het bos te gaan. Het gaat er hierbij niet om dat je kind leert een eigen bijdrage te leveren, het gaat 

erom dat je kind een reëel zelfbeeld heeft en beseft wanneer zijn bijdrage gepast is, dus niet uit 

angst zijn functionele bijdrage niet vertelt. 

 

Zowel bij handelingsdoel 3 "Je kind vertelt over zichzelf" als bij doel 7 "Je kind vraagt aandacht voor 

zichzelf" is ook beschreven dat het gezin "de uitvalsbasis" voor je kind is om de wereld in te stappen. Als 

je kind in je gezin ook gewend is om een eigen bijdrage te mogen leveren, en die eigen bijdrage wordt 

met respect ontvangen en gewaardeerd, dan bevordert dat de eigenheid van je kind; Deze autonomie is 

de basis waarop je kind zijn eigen bijdrage ook kan geven in andere situaties, zoals op school, in de 

vriendenkring, op clubs, enzovoort. 

 

Aanpak: 

 

De aanpak sluit geheel aan bij de aanpak van doel 7 "Je kind vraagt aandacht voor zichzelf". Zie aldaar. 

Hieronder kunt u enkele voorbeelden lezen. 

 

- Voorbeeld 1 - het hele gezin zit aan tafel 

Tonie: "Ik heb een goed idee. We gaan vanmiddag naar het bos."  

De andere kinderen: "Aah, bahh! Niks an!"  

Ouder: "Nou, niet naar het bos dus."  

Commentaar: Dit voorstel is door de andere kinderen niet met respect ontvangen en de ouder 

heeft dat ook nog eens bevestigd. Als Tonie al weinig eigenheid heeft, was het heel goed dat hij 

een voorstel deed, maar het resultaat is dat zijn eigenheid eerder een deuk heeft opgelopen. 

 

- Voorbeeld 2: Handel dus als volgt: 

Tonie: "Ik heb een goed idee. We gaan vanmiddag naar het bos."  

De andere kinderen: "Aah, bahh! Niks an!" Ouder: "O.K., Tonie wil naar het bos. De andere jongen 

vinden er niets aan. Nou, we zullen kijken wat we gaan doen. Wie heeft er een ander voorstel?" 

De kinderen aan tafel leren dat ieder voorstel met respect wordt behandeld; ook al 

wordt hij niet overgenomen.  

 

 

 

 

 

 


