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01 TOELICHTING BIJ DEZE UITSPRAAK 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

beperkte sociale autonomie.  

 

Als eerste wordt beschreven: 

2. Algemene begeleidingsadviezen 

 

Daarna worden handelingsdoelen voor de volgende vaardigheden uitgewerkt: 

3. Je kind houdt zich aan de regels 

4. Je kind stopt ermee om zich met alles te bemoeien 

5. Je kind maakt op een gepaste manier contact met anderen 

6. Je kind kan alleen met een activiteit bezig zijn 

7. Je kind geeft in communicatie anderen de ruimte  

8. Je kind speelt en werkt samen met anderen  

9. Je kind kan conflicten voorkomen en oplossen 
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02 ALGEMENE BEGELEIDINGSADVIEZEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

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

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

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

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

Daardoor kom je juist met deze kinderen gauw in botsing.  

 

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

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

zien: betrokkenheid, mooie initiatieven, goede ideeën, bijvoorbeeld.  

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

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

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

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

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

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

kinderen, waarin dit concreet gemaakt wordt. 

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

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

staat hieronder de essentie van de gesprekjes beschreven. 

 

Aanpak: 

 

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

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

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

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

(zorg dat je dit vooraf helder hebt) 

- Het kind weet hoe hij dat kan leren 

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

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

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

 

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

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

gesprek wel goed begrijpt. 

 

1. Wat al is bereikt 

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

b. Ik merk dat je dat ... 

c. Daar heb je echt je best op gedaan! 

d. Wat vind jij?  

2. Het probleem 

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

b. Herken je dat? 

3. Toon begrip 

a. Ik begrijp dat je zo graag ...   

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

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

d. Snap je dat?  

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

4. Hoe aanpakken 

a. Heb jij ideeën hoe jij ... ? 

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

c. Is dat o.k.?  

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

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

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

 

Een voorbeeld van een gesprekje met je kind 

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

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

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

is heel moeilijk."  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het voorlezen.  

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

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

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

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

zien.  

- Voer indien nodig aanvullende gesprekjes.  

  

Wat te doen als kinderen op macht gaan spelen?  

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

verantwoordelijkheidsgevoel en erken zijn macht. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

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

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

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

document 'bijlagen voor ouders' onder de knop 'Nuttig' na en beslis of je het leven volgens de regels thuis 

wilt verbeteren. Als je vindt dat dat niet hoeft te gebeuren, geef dan wel je individuele kind extra 

aandacht. Als het leven volgens de regels thuis in orde is dan heb je een goede basis om je kind te helpen 

dat regelmatig regels overtreedt vanwege zijn beperkte impulsbeheersing.  

 

Aanpak: 

 

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

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

daarvan een indruk te krijgen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wel uitleggen.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

begint te praten als de ander is uitgepraat." 

 

Op deze manier kun je allerlei regels bespreken. Je kunt van veel gedragingen dus regels maken.  
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04 JE KIND STOPT ERMEE OM ZICH MET ALLES TE BEMOEIEN  

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Anderen zijn lekker bezig. Ongevraagd bemoeit je kind er zich mee en op die manier stoort hij anderen. 

Hij moet leren dat hij dat niet meer doet.  

 

Aanpak: 

 

1. Observeer 

Neem eerst zelf goed waar wat er precies gebeurt. Dit is nodig om aan je kind precies uit te leggen 

wat hij moet leren en waarom.  

2. Benoem wat je zag 

Zeg dan: "Jasper, ik heb er eens op gelet wat er gebeurt als jij de kamer binnen komt. Dat wil ik je 

nu graag vertellen. Martie zat rustig te tekenen. Karel en Connie zaten op de grond met lego te 

spelen. Mama en ik zaten samen wat te praten. Zo waren we allemaal bezig. Toen jij binnenkwam 

liep je eerst naar Martie toe en je zei: "Je moet een garage bij dat huis tekenen." Martie zei dat ze 

dat niet wilde en je zei: "Ja joh, dan wordt 'ie veel mooier" en daarna liep je door." Enzovoort.  

Hierdoor weet je kind precies wat er is gebeurd en jij vertelt dat zonder je kind te veroordelen.  

3. Benoem de gevolgen van zijn gedrag 

"Martie zat lekker te tekenen; misschien had ze haar plannetje al klaar om er een mooie tekening 

van te maken. En dan zeg jij plotseling hoe jij vindt dat ze de tekening af moet maken. Snap je 

dat Martie daar helemaal geen behoefte aan had? Dat dat haar misschien zelfs stoorde?" ... Weet 

je nog wat Martie terug zei?"... "Bemoei je er niet mee joh! Nou, dat was voor jou natuurlijk ook 

niet leuk." 

4. Toon begrip 

"Ik kan me best voorstellen waarom je zo binnenkomt. Weet jij waarom je dat eigenlijk doet? ... 

Nou, zal ik dan zeggen wat ik denk? Als je binnenkomt wil je graag direct wat met anderen samen 

doen. En je bent natuurlijk de oudste en daarom weet je ook heel veel. Je hebt ook veel te 

vertellen. Denk jij dat het zo is? ..." 

5. Vertel wat je verwacht 

"Ik wil dat iedereen lekker bezig kan blijven, ook als jij binnenkomt. Snap je?" ... "Ik denk dat je 

dat best kunt leren. Tja, wat moet je dus precies leren? Weet jij dat?" ... "Ja, dat denk ik ook. Wat 

moet je dus precies doen?" ...  

6. Formuleer samen een concreet handelingsalternatief 

Bijvoorbeeld: "Als je de kamer binnenkomt zeg je "Hallo allemaal" en daarna ga je op de bank 

zitten en je telt tot 10. Denk je dat dat zal lukken?"  

7. Maak afspraken 

"Nou, stel je voor dat je morgen uit zwemmen thuiskomt, denk je er dan aan dat je eerst op de 

bank gaat zitten? ... Wat zullen we er over afspreken? ... O.K., als jij binnen komt en je vergeet 

het dan zeg ik: "Goeiemiddag Jasper." Daardoor weet je dat je zelf eerst gedag moet zeggen. En 

dan weet je ook weer dat je eerst op de bank gaat zitten." Nou, morgenavond gaan wij samen 

kijken of het je gelukt is. Goed?"... 

 

8. Evaluatie 

Na afloop bespreek je wat je hebt gezien: "Jasper, je kwam binnen en begon gelijk te kletsen met 

Martie. Toen zei ik "Hallo Jasper, fijn dat je er bent" en toen ging je even op de bank zitten. Ik 

vind dat knap van jou. Ik weet dat dat best moeilijk voor je was." ... "Nou Jasper, hoe gaan we 

verder? ...." 

 

De volgende stappen die je kind moet leren zijn:  

 Je vraagt aan jezelf: Waar is iedereen eigenlijk mee bezig? 

 Je denkt na: Wat wil ik eigenlijk zelf gaan doen? 
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Deze twee stappen stel je net zo aan de orde als de eerste stap. 



   

Driestar Onderwijsadvies 

Oudersuggesties Impulsbeheersing groep 5- 8 – augustus 2008  

        

8 

05 JE KIND MAAKT OP EEN GEPASTE MANIER CONTACT MET ANDEREN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Dit is een vervolg op handelingsdoel 4 'Je kind stopt ermee om zich met alles te bemoeien'. Impulsief 

bemoeit je kind zich met de ander, dus zonder zich af te vragen of de ander dat eigenlijk wel wil. Je kind 

moet leren om waar te nemen dat de anderen hem gewoon even niet nodig hebben omdat ze genoeg 

hebben aan zichzelf. Als je kind contact wil hebben met anderen moet hij er bij wijze van spreken 

eerst om vragen of de ander dat wel wil. 

 

Aanpak: 

 

1. Observeer en benoem wat je zag 

Om te weten wat je kind precies moet leren moet je eerst het gedrag van je kind goed 

waarnemen.  

"Marie, ik heb er eens op gelet hoe jij steeds contact maakt met Corrie. Corrie zat stilletjes met de 

poppen te spelen; ze was haar pop aan het uitkleden. Toen liep jij naar Corrie toe en zei: "Weet je 

wat? We gaan schooltje spelen. Dan zetten we alle poppen op een rij ..." en je pakte alle poppen 

en je begon gewoon. Je zei ook: "Nou Corrie, als jij jouw pop aankleedt is dat de juffrouw. 

Opschieten!" En toen deed Corrie dat gewoon. En weet je waarom ik dat met je wil bespreken? 

Misschien wilde Corrie veel liever alleen doorspelen met haar spel. Snap je?"  

2. Gevolgen van het gedrag uitleggen 

Misschien antwoordt Marie: "Nou, dat kan Corrie dan toch zeggen!"  

"Ja Marie, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ze kan dat ook zeggen. Daar heb je gelijk in." Maar nu 

kom je precies bij de kern. "Ze wàs toch al fijn aan het spelen. En jij zegt zo maar dat ze schooltje 

moet gaan spelen, terwijl ze al fijn aan het spelen was. En nu komt het: Jij zorgt ervoor dat zij 

haar spel moet afbreken! Dus ik zou kunnen zeggen: Waarom bemoei je je eigenlijk met Corrie als 

ze zo fijn aan het spelen is!? Snap je? ..."  

3. Toon begrip 

Dit is natuurlijk pijnlijk voor Marie, dus toon begrip: "Maar Marie, ik denk dat ik je heel goed 

begrijp hoor. Weet jij eigenlijk waarom je dat deed? ... Nee? Mag ik het zeggen? ... Je hebt 

gewoon ook altijd heel leuke ideeën. En je wilt ook zo graag met anderen wat doen. Dus dat 

begrijp ik wel. Klopt dat wat ik zeg?"...  

4. Bespreek leerpunten 

Dan kun je nu gaan bespreken wat Marie precies moet gaan leren: "O.K., het is ook heel goed 

wanneer je samen met Corrie wilt spelen, maar dan kun je dat vragen! Ik wil dat je niet zo maar 

begint; je moet eerst weten of Corrie het ook wil. Daar gaat het om. En dat vergeet je. Snap je?"  

... 

5. Stel prioriteiten 

Spreek af wat Marie nu eerst moet leren: "Als je met Corrie mee wilt spelen, tel je eerst tot 10. 

Daarna ga je pas wat doen. O.K.?"  

 

Na afloop kun je weer beschrijven wat je gezien hebt en je kind daarover bemoedigen: "Nou Marie, je 

zag Karel en Connie met lego spelen, je stapte er op af en je wachtte een poosje. Pas daarna zei je wat 

tegen hen. Knap hoor! Ik weet hoeveel moeite het je kost om niet direct te beginnen!"  

 

Je kind kan nooit in één keer leren om op een gepaste manier contact te maken. Je kind moet een 

stappenplan volgen: 

 Tot 10 tellen en daarna pas contact maken met de ander. 

 Eerst goed kijken: waar is de ander precies mee bezig? Daarna pas contact maken.  

 Als je contact wilt maken kun je eerst een vraag stellen of (bij een gesprek) een hele poos 

luisteren.  

Deze stappen stel je net zo aan de orde als de eerste.
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06 JE KIND KAN ALLEEN MET EEN ACTIVITEIT BEZIG ZIJN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Ook dit handelingsdoel is een vervolg op doel 4 'je kind stopt ermee om zich met alles en iedereen te 

bemoeien'.  

 

Je kind kan moeilijk met zijn eigen activiteit bezig blijven 

- omdat dat maar saai is  

- en/of omdat er zoveel om hem heen gebeurt waar hij zich graag mee wil bemoeien  

 

Dus hij moet leren:  

- Afspraken met zichzelf te maken  

- Er zich aan te houden  

- Signalen van buitenaf te negeren 

 

Je kind moet zelfsturend zijn; door willen gaan waarmee hij begonnen is. Je zou kunnen zeggen: van 

impuls gestuurd gedrag naar ik-gestuurd gedrag.  

 

Je ziet ook dikwijls bij deze kinderen dat wanneer ze er eenmaal voor gaan, dat ze dan prima alleen met 

een activiteit bezig kunnen zijn. Het is geen concentratieprobleem op zich, maar een kwestie van 

willen doorgaan.  

Daarom moet je kind met zichzelf afspraken maken: En nu ga ik dit doen en daarmee uit! En als ik dat 

echt wil dan houd ik vol.  

 

Kortom: je kind moet dus twee dingen leren: 

1. Doorgaan met zijn eigen activiteit, ook al heeft hij afleiding van anderen om zich heen. (voorbeeld: 

doorgaan met het bouwen met technisch lego, ook al zijn anderen in de kamer) 

2. Een saaie activiteit waarvoor hij niet zo gemotiveerd is toch correct uitvoeren (voorbeeld: je kamer 

netjes opruimen) 

Van beide voorbeelden werken we het concrete gedrag uit.  

 

1 – Doorgaan met een eigen activiteit, ondanks afleiding van anderen 

- Benoem het concrete gedrag wat je je kind wilt leren  

"Marius, ik heb gemerkt dat je wel een half uur met technisch lego bezig kunt zijn. Je hebt een 

plan en dat werk je ook precies uit. Dat gaat heel goed. Alleen als je broertjes en zusjes ook in de 

kamer zijn, dan let je steeds weer op hen en je eigen bouwwerk vordert weinig. Soms denk ik: Dat 

vind ik eigenlijk jammer. Ik zou willen dat je gewoon met lego doorgaat wanneer anderen lekker 

bezig zijn. Lijkt je dat ook niet fijn?" ... "Ik weet dat je het kunt leren. Want je hebt al geleerd om 

even te wachten met niet zomaar naar anderen toe te stappen. Je kunt ook leren in je eentje met 

technisch lego bezig te zijn" ... "Dus, als je in de kamer met technisch lego bezig bent dan ga je 

gewoon door; ook als anderen bezig zijn. Denk je dat je dat kunt leren?"  

- Maak afspraken, in kleine stapjes 

"Heb jij ideeën wat je kunt doen om te leren dat je zelf gewoon doorgaat met het bouwen van 

lego?"... "Nou, gewoon doen, ja, maar om dat in één keer heel lang te doen, dat is wel een grote 

stap. Als je nou eens een klokje bij je zet en je zegt tegen jezelf: "Vijf minuten ga ik gewoon door 

met bouwen. Ik loopt niet weg en maak geen contact met anderen, maar ik bouw gewoon 5 

minuten door. Wil je daarmee beginnen?"  ... 

- Bespreek achteraf hoe het ging 

Nadat hij dat een keer heeft uitgevoerd kun je daarover een gesprekje met hem beginnen. Begin 

met te vertellen wat je gezien hebt. Of als je er niet bij was, laat je kind vertellen wat hij precies 

gedaan heeft. Bijvoorbeeld: "Zo, dus jij hebt gewoon een poos doorgebouwd, ook al waren de 

andere kinderen bij je aan het spelen. Geweldig zeg! Heb je daarbij ook op de klok gekeken? Nee? 

Dat ben je vergeten. Dat kan ik me voorstellen. Zullen we afspreken dat je daar de volgende keer 
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op let?" (Misschien schrijft hij even de begintijd op of werkt een stopwatch fijner.) "Kun je ook 

schatten hoe lang je bezig bent geweest?"... "Vond je het moeilijk?" ...   

 

Je kunt dit op allerlei manieren steeds moeilijker maken: 

- De tijd verlengen  

- Een meer of minder "saaie" activiteit uitvoeren  

- De afleidende prikkels kunnen meer of minder zijn (zelf bezig zijn bij een ander spelend kind of bij 

een lezende moeder).  

Je kunt het beste zelf de stapjes samenstellen. Ieder stapje uitvoeren zoals de eerste. 

 

2 - Een saaie activiteit waarvoor hij niet zo gemotiveerd is toch correct uitvoeren  

Voorbeeld: je kamer netjes opruimen. Je kind kan de activiteit prima aan, maar hij kan moeilijk 

doorzetten. Tijdens het opruimen gaat hij een boekje lezen of met het speelgoed spelen. 

- Benoem wat je ziet 

"John, ik merk dat je prima je kamer kunt opruimen. Ik merk ook dat je soms een hele tijd bezig 

bent, maar dat je toch niet opschiet. Nu zie ik bijvoorbeeld dat je zit te spelen. Hoe komt dat toch 

steeds?" ... "Dat begrijp ik best John, voordat je het weet ben je weer aan het spelen. Hoe zou dat 

toch komen?"... "Ja hè, dat is veel leuker! Maar ik wil dat je leert dat wanneer je eenmaal met een 

taak begonnen bent, dat je dat dan ook gewoon afmaakt. Dat is veel fijner voor je, want dan is het 

ook eerder klaar! Vind je ook niet?" ... "O.K., hoe kun je dat jezelf leren?" ... "Ja, je zegt gewoon 

doorgaan, maar dat is best lastig hoor!" 

- Bedenk met je kind stapjes 

Dat kun je op de volgende manier doen: 

o De tijd: steeds een poosje langer bezig zijn. 

o De taak opdelen: je zorgt dat je eerst je autootjes hebt opgeruimd. Terwijl je bezig bent 

ga je absoluut geen andere dingen doen. Dan kom je mij vertellen dat je dat klaar hebt. 

Ieder stapje doe je weer op dezelfde manier. 
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07 JE KIND GEEFT IN COMMUNICATIE ANDEREN DE RUIMTE 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Kinderen met een beperkte impulsbeheersing hebben de neiging om veel ruimte in te nemen ten koste van 

de ander. Dit gaat voor zijn idee ook haast vanzelf: hij heeft energie genoeg en hij heeft daadwerkelijk 

ook wat te zeggen. Het komt niet in zijn hoofd op om eraan te denken dat hij door zijn gedrag anderen te 

kort doet. Het gaat er niet om of hij onwillend is. Hij moet meer oplettend worden ten aanzien van 

de belevingswereld van de ander en ten aanzien van het beheersen van de impulsen van 

zichzelf. Dat is een lastig leerproces dat hij alleen in de praktijk kan uitvoeren; dus wanneer hij bezig is 

met anderen. 

 

Voor jou als ouder is het belangrijk om allereerst dit grote doel om te zetten in concreet gedrag. Er worden 

drie stappen besproken. Deze zijn:  

1. Je kind laat anderen uitpraten 

2. Je kind toont respect en belangstelling voor de ander 

3. Je kind helpt anderen 

 

Vooraf nog dit: 

Dit is een lastig probleem. In veel situaties vallen volwassenen elkaar ook in de rede en dat lijkt 

toegestaan. Toch vinden de beste gesprekken plaats wanneer men goed naar elkaar luistert. Als je echte 

aandacht wilt ontvangen, dan moet je juist eerst aandacht geven. Zeker dan krijg je aandacht terug. Hoe 

is nu de sfeer in het gezin wat betreft deze punten? Bijvoorbeeld: Zijn jullie gewend om elkaar uit te laten 

praten en tonen jullie zelf als ouders ook belangstelling en respect voor de ander? Of is de sfeer zo dat 

degene die het hardste roept ook het meeste aan het woord is? Als dat daadwerkelijk bij jou zo is dan zul 

je je kind ook niet kunnen leren om de ander uit te laten praten of respect te tonen.  

Ook: Geef je als ouder wel het goede voorbeeld om de ander uit te laten praten en respect voor je kind te 

tonen? Zo niet, dan is het nodig om ook daarmee te beginnen. Je kunt hiervoor de volgende hoofdstukken 

uit het document 'bijlagen voor ouders' onder de knop 'nuttig' raadplegen:   

- 'Het V.A.T.-model; om samen te praten en samen te doen'  

- 'Aandacht verdelen tussen verschillende kinderen tijdens het dagelijks leven (de maaltijd)'. 

 

Aanpak: 

 

Stap 1 Je kind laat anderen uitpraten 

- Benoem wat je zag en hoorde  

"Ik merk dat wanneer Maurits iets tegen je zegt, en jij wilt iets terug zeggen, dat je dan gewoon 

begint, zonder er op te letten of de ander klaar is met praten. Gisteren hoorde ik Maurits vertellen 

over Kim en toen zei je er zo maar doorheen: "Je moet gewoon tegen Kim zeggen dat ..." Nou, 

daar had je best wel gelijk in, maar kun je je voorstellen dat het naar is voor Kim als hij niet 

gewoon kan zeggen wat hij wil? Het valt Kim misschien helemaal niet op. Misschien heb jij het van 

jezelf niet gemerkt."  

- Benoem gewenst gedrag 

"Toch wil ik dat je de ander uit laat spreken en dat je pas daarna begint te praten, en dus er niet 

doorheen. Hoe zou je dat vinden om gewoon te wachten tot de ander is uitgesproken?" ... "Fijn dat 

je dat zelf ook graag wilt. Zou het je lukken denk je? ... Tja, dat is best lastig ... Nou, wat zou je 

kunnen denken als de ander praat? Ja, da's best een goed idee, gewoon denken: Ik luister eerst 

helemaal naar de ander." Als je ècht bezig bent met bijvoorbeeld een vriendje, zou je er dan aan 

denken? Of praat je er misschien doorheen voordat je het weet?"... "Nou, we kunnen ook 

afspreken dat wanneer ik er bij ben, ik je help door je eraan te herinneren. Ik pak bijvoorbeeld 

even mijn oor vast (voordoen) en dat betekent: eerst de ander helemaal laten uitpraten. Is dat 

een goed idee?" ...  "Zullen we overmorgen samen eens kijken of het je gelukt is? Dus: "Jij zegt 

steeds tegen jezelf: "Ik luister eerst helemaal naar de ander." Als ik erbij ben zal ik je helpen 

herinneren door dit gebaar (je oor vastpakken)." 
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- Evalueer hoe het is gegaan 

Het volgende gesprekje: "Nou Maurits, is het je gelukt om tegen jezelf te zeggen: "Ik luister eerst 

helemaal naar de ander"?  

Bespreek de situaties waar je niet bij was. Vertel wat je gezien hebt toen je er wel bij was. Laat je 

kind regelmatig reageren.  

- Geniet samen van hetgeen je kind goed gelukt is 

"Nou, dat is geweldig hoor dat je dat hebt gedaan! Ik weet hoe moeilijk dat voor je is omdat je al 

wat gezegd hebt voordat je het weet. En toch heb je helemaal geluisterd!" 

- Maak nieuwe afspraken 

 

Stap 2 Je kind toont respect en belangstelling voor de ander 

Besef als ouder allereerst hoe moeilijk dit wel is. Respect tonen voor iemand die je toch al bewondert is 

geen kunst. Maar respect tonen voor iemand die een andere mening heeft dan jij is veel moeilijker. En 

juist dat moet je kind leren. En daarbij is je kind ook nog impulsief.  

Ben jij als ouder hierin voor je kind een voorbeeld? Om je hierin te ontwikkelen kun je het V.A.T.-model uit 

de 'bijlagen voor ouders' onder de knop 'nuttig' ook voor jezelf gebruiken.  

- Je moet het gedrag van je kind concreet maken.  

Enkele voorbeelden: 

o De ander uit laten praten 

o "Oh ja ..?" zeggen 

o Compliment geven 

o "Dat is leuk" of "dat is vervelend" zeggen 

o Vragen aan de ander stellen 

 

De manier van bespreken is als bij stap 1 "Je kind laat anderen uitpraten".  

 

Stap 3 Je kind helpt anderen 

Misschien is het al zo dat je kind anderen helpt. Dat kan wel gebeuren op de hem impulsieve manier: "Laat 

mij het maar doen!" Hij helpt niet, maar neemt het gewoon over.  

Het kan ook zijn dat je kind gewoon niet ziet waar hulp nodig is.  

Door anderen zorgvuldig te helpen leert je kind ook echt rekening te houden met anderen, dus ook zijn 

impulsen te beheersen.  

 

Geef hem een taak in het gezin (bijvoorbeeld zijn kleine broertje helpen bij het aantrekken van de jas 

bij het naar school gaan of het voorlezen).  

Je kunt deze taak begeleiden op de manier zoals hierboven omschreven.  

 

Heel concreet gedrag benoemen:  

o een gesprekje vooraf 

o zo mogelijk aanwijzingen geven tijdens het helpen  

o gesprekjes tussendoor 

 

De bedoeling is dat je kind niet alleen waardering van jou krijgt maar ook gaat ervaren dat de geholpene 

dat plezierig vindt. 
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08 JE KIND SPEELT EN WERKT SAMEN MET ANDEREN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Dit is een vervolg op doel 7 'Je kind geeft in communicatie de ander de ruimte'. Als je kind dat concrete 

gedrag heeft geleerd, kan hij deze vaardigheden ook toepassen tijdens het samen spelen en het samen 

werken. Ook tijdens deze activiteiten moet je kind leren een goed evenwicht te vinden in het nemen en 

geven van ruimte; ofwel afleren om impulsief te veel ruimte te nemen en bewust ruimte te geven. 

 

Aanpak:  

 

- Neem concrete situaties als uitgangspunt en maak het gedrag concreet dat je kind moet 

gaan leren. Een voorbeeld: 

"Leo, geweldig wat je al geleerd hebt. Je luistert steeds meer naar anderen en je toont 

belangstelling. Ik merk dat je broertjes en je zusjes dat heel fijn vinden. Merk je dat ook?" ... "Hoe 

merk je dat dan?" ... "Nou ik merk ook dat ze vaker naar je toe komen om iets te vragen. Daar 

geniet ik ook van. En jij?" ...  

"Nu iets nieuws: Toen Bram gisteren hier was merkte ik dat vooral jij bepaalde wat jullie gingen 

spelen. Ik hoorde je zeggen: "We gaan computeren" en jullie liepen naar de computer en jij zat 

erachter en Bram zat naast jou en het beeldscherm. Herinner je dat?"... "Dus Bram deed eigenlijk 

wat jij wilde en jij weet niet wat Bram wilde. Snap je?" ... "Het is prima dat je een voorstel doet 

maar het is voor jou ook fijn om te weten of Bram er zin in heeft. Vind je niet?" ...  

- Oefen het gewenste gedrag 

"Nou, daar kun je dan om vragen. Doe dat eens voor?" ... "Ja prima. Nou, kun je eraan denken om 

dat de volgende keer zo eens te vragen?"... "Dat is zo bij Bram, maar kun je ook andere situaties 

bedenken om het zo te vragen?" ... "Ja, mooi, op het schoolplein. Nou, doe het eens voor?" ... 

"Nou, als jij samen met anderen iets wilt doen, zeg je dat niet alleen, maar vraag je ook of de 

anderen dat willen. Zo is het hè? Goed."  

- Bied eventueel hulp aan 

"Denk je dat je dat zult kunnen? Zal dat lukken?" ... "Hoe kun je ervoor zorgen dat je eraan 

denkt?" ... "Als ik erbij ben, zal ik je dan helpen herinneren als je er even niet aan denkt om de 

ander te vragen of hij dat ook wil?"... "Dan houd ik weer mijn hand bij mijn oor, zo, weet je wel."  

- Spreek een evaluatiemoment af 

"Nou, volgende week zullen we het er samen weer over hebben of het je gelukt is om steeds weer 

de ander te vragen of hij dat wil."  

 

Je ziet aan dit voorbeeld dat het gedrag heel concreet is. Ook is het samen achter de computer zitten 

verder niet aan de orde gekomen. Leer steeds één ding tegelijk aan.  
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09 JE KIND KAN CONFLICTEN VOORKOMEN EN OPLOSSEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Wanneer je kind geregeld in conflict komt met andere kinderen kun je samen met je kind aan dit probleem 

werken. Doe dit dan wel in aansluiting op vorige doelen. Hoe meer je kind geleerd heeft de ander de 

ruimte te geven en samen te spelen en te werken, hoe beter hij kan leren om conflicten te voorkomen en 

op te lossen. Misschien is het zelfs zo dat het aantal conflicten al wat is afgenomen. 

Anderzijds, als deze kinderen in een conflict geraken, hebben ze weinig besef van hun eigen aandeel 

daarin. Ze krijgen al gauw het idee "Ze moeten mij altijd hebben". Daarom hebben ze tijdens de 

gesprekjes met jou geduld en begrip nodig. Ze zijn gevoelig voor redelijke argumenten, maar dan moet 

je het gedrag wel concreet benoemen. Je moet ook een goede relatie met je kind hebben; dus 

vooral geen (verholen) beschuldigende houding.  

 

Aanpak: 

 

"Leren conflicten voorkomen en oplossen" is moeilijk en er zijn ook veel stapjes voor nodig. Daarom geven 

we de volgende stappen: 

 

Als je merkt dat je ruzie hebt (of dat het ruzie wordt), stop ermee en ... (kies één van de opties) 

1. Zeg dat je hierbij hulp wilt halen 

2. Zeg dat jullie ruzie maken en dat je dat niet wilt. Ga dan niet opnieuw beginnen. Zoek samen hulp. 

3. Vraag aan de ander wat hij precies wil/vindt en waarom. Zeg wat jij precies wilt/vindt en waarom. 

Kom je er niet uit zeg dan dat je alsnog hulp wilt halen. 

4. Vraag aan de ander wat hij precies wil/vindt en waarom. Geef aan dat je dat begrijpt en zeg wat jij 

precies wilt/vindt en waarom. Zeg: "Wat doen we nu?" Kom je er niet uit zeg dan dat je alsnog 

hulp wilt halen. 

Maak van deze stappen een schematisch overzicht op een "omgaan-met-ruziekaart". 

Deze stappen kun je niet letterlijk volgen, want dat hangt vaak weer af van de specifieke situatie.  

 

Voorbeeld van een gesprek met een kind over het omgaan met ruzies:  

- Benoem wat je zag en spreek vertrouwen uit dat het kind het kan leren 

"Mariska, ik merk dat je nog wel eens ruzie hebt met Dorien. Ik heb er gisteren eens op gelet. Dat 

wil ik graag met je bespreken." ... "Nee, het gaat er niet om dat jij de schuld krijgt. Ook niet dat 

Dorien de schuld krijgt. Ik begrijp heel goed dat jullie tot ruzie komen want het is ook lastig dat jij 

wat anders wilt dan Dorien. Ik vind ook dat je juist al zo veel hebt geleerd: Je laat een ander 

uitpraten en ... " 

"Alleen, als er een ruzie aankomt met Dorien, ja dan vergeet je alles weer. En dat is juist zo 

jammer. Wat vind jij ervan?" ...  "Ik denk dat jij best kan leren goed met ruzies om te gaan. Zou 

je dat willen?" "O.K., dat is best wel moeilijk. Dat gaan we stapje voor stapje leren. O.K.?" ...  

- Bespreek hoe bewust een kind zich is van wat er gebeurt 

"Wat ik me nu afvraag is: "Merk je zelf dat je ruzie hebt? Of denk je ook wel eens: Hé, dat wordt 

ruzie?" ... "Dat weet je dus. Nu, als je weet dat je ruzie hebt dan ben je al een hele stap verder."  

- Maak concrete afspraken 

"Maar dan wordt het moeilijk. Weet je wat we afspreken? Dat je dan zegt: "Hé, het lijkt wel ruzie. 

Ik wil mama roepen." Denk je dat je dat kunt?" ... "Prima, dat vind ik heel knap als je dat kunt. 

Meer hoef je niet te doen. Goed idee?" ... "Zal ik je helpen? Als mama of ik erbij zijn, dan leggen 

we onze wijsvinger op onze slaap, zo, dat betekent: "Oh ja, nadenken Mariska. En dan weet je het 

weer! Woensdag zullen we samen eens kijken of je het is gelukt. Goed?"  ... 

- Evalueer hoe het is gegaan 

Als het woensdag is: "Nou Mariska, wat zou je ook al weer doen?"... "Heb je meegemaakt dat je 

een ruzie had?" ... "Ja hè, en je bent ook naar mama toegelopen. Ik vind het echt knap dat je dat 

gedaan hebt. Want je zou zo weer doorgaan met de ruzie en dat heb jij gestopt."... "Weet je nog 

hoe Dorien dat vond?" ... "Die liep gewoon mee en jullie waren er van af. Prima!" ... "Heb je dit 
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ook gebruikt bij andere kinderen?" ...  

Vraag op heel concreet gedrag door en bespreek deze situatie op dezelfde manier.  

- Maak nieuwe afspraken 

"Dan gaan we nu het volgende stapje doen. Pak je "omgaan-met-ruziekaart" er maar bij. Wat is 

het volgende stapje?" Enzovoort. 

 

 

Omgaan-met-ruziekaart 

 

Als je merkt dat je ruzie hebt of dat het ruzie wordt:  

stop ermee en doe één van de volgende dingen: 

1. Zeg dat je hulp wilt halen 

2. Zeg: "Wij maken nu ruzie en dat wil ik niet. Zullen we samen hulp halen?"  

3. Zeg: "Wij maken nu ruzie en dat wil ik niet."   

Vraag aan de ander wat hij precies wil/vindt en waarom. Zeg wat jij precies wilt/vindt en   

waarom.  

Kom je er niet samen uit, zeg: "Zullen we samen hulp halen?"  

4. Zeg: "Wij maken nu ruzie en dat wil ik niet" 

Vraag aan de ander wat hij precies wil/vindt en waarom.  

Geef aan dat je dat begrijpt en zeg wat jij precies wilt en waarom.  

Vraag: "Wat doen we nu?"  

Kom je er niet uit, zeg: "Zullen we samen hulp halen?" 

 

 

 


