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01 TOELICHTING OP DEZE UITSPRAAK 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Kun je je voorstellen wat het betekent wanneer je kind weinig inlevingsvermogen heeft? 

Inlevingsvermogen is: 

- Dat je je verdiept in de ander 

- Je voelt aan wat de ander bedoelt, wat de ander wil en ook wat de ander voelt 

- Je begrijpt de ander 

- Je kunt je in de ander verplaatsen 

- Als je dat kunt, kun je ook laten merken dat je de ander begrijpt: "Oh, je vraagt niet om raad, je 

wilt gewoon vertellen dat je het erg vindt." 

Op deze manier heb je echt contact met de ander. Als je dat inlevingsvermogen hebt, begrijp je situaties 

ook beter. Als je in een kring mensen terecht komt, die stil zijn, kom je niet luid pratend binnen.  

 

Dat inlevingsvermogen is voor kinderen soms erg moeilijk. U kent het wel: "Maar daarom hoef je hem nog 

niet te slaan!" en: "Doe ook eens aardig tegen hem." "Aardig tegen hem? 'Voor hem zeker! 't Is gewoon 

een watje." Aan deze voorbeelden kun je zien dat kinderen met weinig inlevingsvermogen dikwijls 

ruimtenemend gedrag vertonen.  

Soms levert dat ook 'onhandig' gedrag op. Iedereen is in de kamer genoeglijk aan het lezen of 

computeren. Af en toe zegt iemand even wat. Je kind komt binnen en begint staande in de deur aan 

iedereen luid zijn ervaringen op school te vertellen. Hij voelt de situatie niet aan. Een ouder helpt hem 

door te zeggen: "Kom maar even rustig bij mij op de bank zitten, Martin!" 

 

Je inleven in de ander is behoorlijk ingewikkeld. Je leeft je in in de ander; in de innerlijke belevingswereld. 

Die innerlijke belevingswereld kun je niet zien of horen; je ziet bijvoorbeeld een vertrokken wit gezicht en 

je hoort dat je kind geen zin heeft om naar school te gaan. Dat zijn twee signalen. Je leeft je in, dat het 

misschien niet gewoon een kwestie is van 'geen zin hebben', maar dat er meer achter kan zitten. Wat zou 

dat zijn? Angst voor een plaaggeest? Of tegen de repetitie opzien? Dat zou je moeten achterhalen. Als je 

daarover met je kind kunt spreken, dan heb je ècht contact met je kind. 

Aan dit voorbeeld zie je dat het als volwassene al moeilijk kan zijn om jezelf in te leven in de ander. En dat 

leer je al vanaf je kind-zijn. Kinderen hebben hierin een lange weg te gaan.  

 

Inlevingsvermogen is geen aangeboren vaardigheid; dat moet je leren. Wel is het zo dat het ene kind dit 

moeilijker leert dan het ander. 

 

Als je kind weinig inlevingsvermogen heeft, is hij ook moeilijk aan te spreken op zijn gedrag. Hij snapt het 

gewoon niet dat zijn gedrag niet gepast is; hij begrijpt gewoon niet wat een ander meemaakt. Natuurlijk, 

in zo'n situatie moet je op een gegeven moment gewoon duidelijke grenzen stellen. Maar daardoor gaat je 

kind de ander en de situatie niet beter begrijpen. Daar is dus meer voor nodig, wat wordt uitgewerkt. 

 

Als eerste wordt beschreven: 

2. Algemene begeleidingsadviezen 

 

Daarna worden handelingsdoelen voor de volgende vaardigheden uitgewerkt: 

3. Je kind leert de innerlijke belevingswereld van hemzelf en anderen te benoemen 

4. Je kind weet wat de ander tegen hem heeft gezegd en reageert terug 

5. Je kind houdt zich aan de regels en stoort anderen niet 

 

 

Aanpak: 

 

Niet van toepassing
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02 ALGEMENE BEGELEIDINGSADVIEZEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Heb je als volwassene zelf een idee wat inlevingsvermogen is? Dat is noodzakelijk om je kind te 

ondersteunen bij het verwerven van inlevingsvermogen. Vandaar deze uitleg. 

 

Wat is dat precies, inlevingsvermogen? 

Je moet je best doen om je in te leven in een ander, omdat je niet kunt zien of horen wat er zich IN de 

ander afspeelt. Je neemt alleen maar signalen aan de buitenkant waar: gedrag (zenuwachtig heen-en-

weer lopen), gezichtsuitdrukking (ontspannen, blij) of houding (in elkaar gedoken zitten). Uit die 

signalen van de buitenkant kun je afleiden wat er zich zo ongeveer aan de binnenkant afspeelt.  

Voorbeeld: Een moeder haalt haar baby uit het wiegje en zegt: "Tjonge jonge, wat moet jij huilen, zeg! 

Wat een verdriet. Je hebt honger, hè! Kom maar lekker bij me, dan krijg je drinken." 

 

Je leeft je in in de innerlijke belevingswereld van de ander; dus in wat de ander meemaakt, ervaart. 

Daarbij gaat het om drie aspecten: 

1. Wat de ander denkt. Dikwijls zegt de ander niet wat hij denkt, of hij zegt het heel vaag. Als je 

kind zegt "Ik wil niet naar school", dan weet je niet wat je kind denkt. Misschien denkt hij wel: "De 

meester heeft vast gemerkt dat ik gisteren een nieuwe pen gepakt heb."  Je kunt vragen naar wat 

de ander denkt. 

2. Wat de ander voelt. Als je kind zegt: "Ik wil niet naar school!", kijk dan goed naar je kind. Wat 

merk je aan signalen? Een vlakke toon waarop je kind dit zegt, of een boze toon! Wat is de 

houding en het gedrag van je kind? In elkaar gedoken of met veel energie heen en weer lopen? 

Hoe is de gezichtsuitdrukking van je kind? Boos of wit en verkrampt? Uit deze signalen kun je het 

gevoel van je kind afleiden. Zou je kind bang zijn, boos of futloos (ziekte)? 

3. Wat de ander wil. In dit geval was dat duidelijk. Het kind begon ermee. Maar let wel, als blijkt 

dat de rekensommen te moeilijk zijn, en je zou afspreken dat je het er met de meester over zult 

hebben, dan wil je kind misschien weer graag naar school. Dus ook dat moet je weer achterhalen. 

 

Wat moet je als volwassene doen om je in te leven in de ander? 

- Goed naar de signalen kijken, daarna met de ander praten om te kijken of het klopt. Zo leef je je 

in.  

- Laat daarna ook merken dat je je inleeft in de ander: "Oh, dáárom wil je niet naar school. Ik 

begrijp het (denken)." "Nou, als je het al koud had in bed en je lust je eten niet, dan zul je je wel 

slap voelen (voelen)". "Ja, dan heb je natuurlijk geen zin om naar school te gaan (willen)." Door 

dat te zeggen maak je contact met je kind. Je kind zal dan instemmend knikken. 

 

Het is heel belangrijk dat je kennis neemt van de twee hoofdstukken "Je kind weet zich gezien" en "Het 

V.A.T.-model" in het document 'bijlagen voor ouders' onder de knop 'Nuttig'. Leef je als ouder in in je kind 

en laat dat merken. 

 

Het is heel basaal dat je kind beseft dat jij weet wat er in hem omgaat.  

- Je kind gaat daardoor beter beseffen wat er precies in hemzelf omgaat.  

Jij zegt: "... en daarom ben je zo verdrietig." Je kind denkt/voelt: "Ja, dat klopt, ik ben verdrietig." 

Of: "Oh, dat is dus verdrietig." (Dit gebeurt allemaal even tussendoor, onbewust. Maar dit gebeurt 

wel.)  

Je kind leert zichzelf zo goed kennen. Je kunt je slechts inleven in de ander voor zover je jezelf 

kent. Dus zo help je je kind ook te leren zijn inlevingsvermogen te vergroten.  

- Je doet je kind voor hoe je je in de ander inleeft.  

Kinderen doen dat haast als vanzelf na. Dus als beide ouders zich inleven in elkaar en beiden doen 

dat bij de kinderen, dan stimuleer je een sfeer van begrip en saamhorigheid. Kinderen voelen zich 

veilig en begrepen. Ze zien steeds weer hoe ouders zich in hen inleven; dat gaat tot het 

levenspatroon van je kind horen. 
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Gebruik hierbij de twee hoofdstukken "Je kind weet zich gezien" en "Het V.A.T.-model" in het document 

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

 

Aanpak: 

 

Allerlei gebeurtenissen de hele dag door geven aanleiding om steeds even te laten zien dat je je 

inleeft in je kind. Dat kost je weinig energie en moeite. Dit veraangenaamt het samenleven.  

Enkele voorbeelden van tussendoor opmerkingen:  

- Fijn dat je er weer bent 

- Wat ben je leuk aan het tekenen, zeg 

- Heb je fijn buiten gespeeld?  

- Ik vind dat je dat prima hebt gedaan 

 

Neem de tijd om met je kind eens rustig te praten over zijn ervaringen. Dat zijn verrassende 

gesprekken, want je weet van te voren niet waar dat naartoe gaat. Wees nieuwsgierig naar wat je kind 

aangeeft en ga daar op door. Naar het V.A.T.-model: veel volgen en aansluiten, weinig toevoegen.  

 

Juist omdat je kind weinig inlevingsvermogen heeft, heb je de neiging om hem veel te corrigeren. Je geeft 

je kind al gauw meer negatieve aandacht dan positieve. Door deze tips te gebruiken komen de positieve 

contacten meer op de voorgrond. Je kind beseft steeds weer hoe belangrijk het is dat jij je in hem 

verdiept. 
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03 JE KIND LEERT DE INNERLIJKE BELEVINGSWERELD VAN HEMZELF EN ANDEREN TE 

BENOEMEN 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Je inleven in anderen betekent: je verdiepen in wat de ander denkt, voelt en wil. Je inleven in de ander 

lukt slechts voor zover je je eigen belevingswereld kent. Dus het is prima om te praten over de 

belevingswereld van je kind, jezelf en anderen. Dat kan op verschillende manieren. 

 

Aanpak: 

 

Prentenboeken voorlezen 

Juist in prentenboeken komen onderwerpen aan de orde als vriendschap, angst, elkaar helpen en 

dergelijke. Door de prenten hoef je niet veel voor te lezen om al gauw helemaal in het onderwerp te zitten. 

Prentenboeken kunnen vanaf 4 jaar (en ook eerder) gebruikt worden, maar ook nog voor kinderen in 

hogere groepen. 

In de bijlage "Gesprekken met kinderen tijdens het voorlezen" staat beschreven hoe je met je kind bezig 

kunt zijn. Juist voor kinderen met weinig inlevingsvermogen volgen extra aanwijzingen. 

- Lees heel uitdrukkelijk en spannend voor. Dit is heel belangrijk voor je kind met weinig 

inlevingsvermogen. Je brengt op die manier de gevoelens als het ware dichterbij je kind. 

- Denk bij gesprekjes eraan dat je praat over de innerlijke belevingswereld. Dus over: Wat zou 

hij denken? Wat zou hij voelen? Wat zou hij willen?  

- Daarbij leg je ook verband met de signalen van de buitenkant: Wat deed hij dan? Kun je dat 

ook op het plaatje zien?  

- Over welke personen kun je praten?  

Over de figuren uit het boek 

Over je kind: Hoe vind jij het boek? Ben je zelf ook wel eens bang? 

Over jezelf (ik vind het ook een mooi boek.)  

Over anderen: Jeroen moest huilen in de klas, want Kees deed heel boos tegen hem 

 

Dit alles levert een scala van vragen en gesprekken op. Om een indruk te geven: 

- Hoe zou Beertje zich voelen?  

- Hoe komt dat denk je?  

- Kun je dat ook aan het plaatje zien?  

- Wat zou Beertje eigenlijk willen?  

- Heb jij zoiets ook wel eens meegemaakt?  

- Hoe vond je dat?  

- Wat dacht je toen?  

- Gebeurt zoiets ook wel eens in de klas?  

- Wat deed Kees toen?  

Als je dit leest krijg je haast het idee van een verhoor. Maar deze vragen zijn bedoeld als inspiratiebron. 

Denk aan de V.A.T.-regels, dan krijg je meer het karakter van een gesprek. 

 

Gesprek over wat je kind heeft meegemaakt 

Als je kind (bijvoorbeeld uit school) thuis komt kun je vragen hoe het was. Gebruik hierbij dezelfde 

aanwijzingen als bij het prentenboek. 

Voor jongere kinderen kun je dit gewoon bespreken omdat je belangstelling hebt voor je kind. Voor oudere 

kinderen kun je het bespreken van situaties als systematische oefening zien. Je helpt je kind om de 

ander en zichzelf te observeren en te begrijpen. Je kunt praten over:  

- Persoon: 

- Buitenkant: 

o Gedrag 

o Houding 

o Gezicht 
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- Binnenkant: 

o Denken 

o Voelen 

o Willen  

 

Voorbeeld van een gesprek erover: "Johan, je bent nu echt aan het leren om te snappen wat de ander nu 

denkt of voelt of wil. Weet je, we kunnen ook iedere week twee keer zo'n situatie bespreken. Dan bedenk 

jij steeds de situatie die je hebt meegemaakt. O.K.?" ... "Hier heb ik een schemaatje. Die houden we er 

steeds bij. Zie je, vooraan staat: persoon. Dan schrijf jij op wie het is. Dat kan jezelf zijn, maar ook een 

ander. Bovenaan staat: buitenkant: gedrag, houding, gezicht; binnenkant: denken, voelen willen. Nu kun 

je zo achter de persoon de kolommetjes invullen. Zullen we dat samen eens proberen?"... "Ik heb het ook 

nooit gedaan. Dat lijkt me best spannend." "Nou, bedenk jij eens een situatie. Laten we met een leuke 

situatie beginnen. Welke kies je?".... "Ik was daar niet bij. Om het goed te snappen stel ik je even wat 

vragen, goed?"... "O.k., ik begrijp de situatie. Nu, wie nemen we het eerst?" .... "O.K., de buitenkant: wat 

zag je? ... ", enzovoort.  

 

Doe het niet als de meester of de juf die overhoort, maar bevorder dat je er samen over praat, dat je 

samen erom lacht. Geef ook je eigen mening. Misschien kun je er een gezinsspelletje van maken. 

Kortom, zorg voor een ontspannen sfeer en maak er iets als een spelletje van. Wees ook niet tevreden 

met het invullen van een hokje. Dat is maar een middel. Maar het gesprek erover, het uiten van het 

gevoel, dat is belangrijk. "Als je bang bent, hoe praat je dan? Met een piepstemmetje? Doe eens voor?"  

 

Gesprek naar aanleiding van gebeurtenissen thuis 

Dit kunnen zowel positieve gebeurtenissen zijn als negatieve gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: Je kind wordt 

geholpen door een ouder broertje, je kind ontvangt een kaart van oma, je kind heeft ruzie gehad met een 

vriendje. Volg weer dezelfde aanwijzingen. Je kunt er weer het schemaatje bij gebruiken.  

 

Het spel van het kind 

Kinderen spelen dikwijls spontaan na. Dit kun je als ouder ook stimuleren. Als je kind een beertje heeft, 

kan het misschien wel naspelen wat je hebt voorgelezen uit het prentenboek. Misschien wil je kind wel dat 

jij meespeelt, omdat jij voorgelezen hebt. Praat dan ook zo echt mogelijk, net zoals bij het voorlezen. Zeg 

bijvoorbeeld: "Ik WIL niet naar bed. Ik ban BANG. Want het is daar zo DONKER." Als je zo bezig bent 

speelt je kind zo mee. Denk vooral aan de V. van Volgen (V.A.T.) want je kind is misschien initiatiefrijker 

dan je zou denken. De bedoeling is dat jij inspiratie biedt. Je hoopt dat je kind zelfstandig hetzelfde ook 

meer gaat spelen.  

Zie verder het hoofdstuk "het spel in de opvoeding" in het document 'bijlagen voor ouders' onder de knop 

'Nuttig'. 
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04 JE KIND WEET WAT DE ANDER TEGEN HEM HEEFT GEZEGD EN REAGEERT TERUG 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Juist kinderen met weinig inlevingsvermogen verdiepen zich minder in wat de ander zegt. Of misschien 

vinden ze dat juist wel moeilijk. 

Vraag je ook hierbij af: Luisteren wij als gezinsleden wel goed naar elkaar? Weten wij allemaal wel wat 

door een ander tegen hem is gezegd?  

Je kunt hiervoor de volgende hoofdstukken in het document 'bijlagen voor ouders' onder de knop 'Nuttig' 

eens nalezen:  

 "Hoe willen we gezin zijn?"  

 "Nadenken over je eigen gezinsleven"  

 "Regels en routines binnen het gezinsleven" 

 "Aandacht verdelen tussen verschillende kinderen tijdens het voorlezen" 

 "Aandacht verdelen tussen verschillende kinderen tijdens het dagelijks leven (de maaltijd)" 

 

Aanpak: 

 

Nu specifiek voor je kind met weinig inlevingsvermogen. Je kunt de volgende stapjes gebruiken: 

1. Ik laat iemand uitpraten 

2. Ik kijk een ander aan wanneer hij tegen me praat 

3. Ik luister naar wat de ander zegt 

4. Ik laat merken dat ik luister 

5. Als ik het niet snap, zeg ik het 

 

Neem je kind waar. Welke stapjes beheerst hij al? Aan welke stapjes moet hij nog werken? 

Begin een gesprekje: "Job, ik heb zo eens gekeken. Ik merkte, toen Dinie je wat vertelde van haar 

meester, dat jij halverwege begon te vertellen over jouw juf. Weet je dat nog?"... "Nou, dat kan ik me 

voorstellen, maar ik heb het wel gezien. Weet je van jezelf wel dat je anderen soms niet laat uitpraten?" 

... "Dus je bent het je eigenlijk niet zo bewust, merk ik nu." ... "Nou, als je dat doet als ik er bij ben, zal ik 

je er dan eens op wijzen? Weet je waarom ik je dat vraag? Ik vind het eigenlijk niet zo netjes als je een 

ander niet laat uitpraten. En het is ook jammer dat jij niet weet wat de ander wilde zeggen. Dat is jammer 

voor jou en dat is jammer voor de ander. Dus ik wil dat je leert niet meer anderen in de rede te vallen. 

Maar eerst zal ik je erop wijzen als het een keer gebeurt. Dan weet je het zelf ook. Goed?"... "De volgende 

keer zal ik je een tikje op je schouder geven en dan knik ik naar je. Dan weet je het. O.K.?" 

Nadat je kind het zich bewust is geworden: "weet je nog dat ik dat tikje gaf?" ... "Raar hè, dat je dat zelf 

niet door had. O.K., ik wil dat je leert dat je de ander laat uitpraten. Dat is best lastig, maar dat doen we 

stapje voor stapje."... "Als je iemand laat uitpraten, dan steek ik mijn duim omhoog. Want dat doe je 

natuurlijk ook al heel veel. Maar soms vind je het moeilijk. Dan zal ik even mijn hand bij mijn oor leggen. 

Dat betekent: Oei, ik praatte er doorheen. Dan vraag je: Wat zei je ook al weer? En dan gaat de ander 

praten. O.K.?" ... "Denk je dat dat zal lukken?"... O.K., dan gaan we morgen samen eens kijken hoe je het 

gedaan hebt. Goed?" 
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05 JE KIND HOUDT ZICH AAN DE REGELS EN STOORT ANDEREN NIET 

 

Toelichting ten behoeve van de ouders: 

 

Juist omdat je kind weinig inlevingsvermogen heeft, vertoont hij ongewenst gedrag. Hij pakt iets af van de 

ander, hij luistert niet goed naar de ander en dergelijke. Omdat dat voor jou soms irriterend is, komt het 

negatieve aspect van het gedrag van je kind misschien wel sterk op de voorgrond: "Natuurlijk Marieke 

weer!" Dit maakt dat je de neiging hebt je al gauw te beperken tot veroordelingen, hem in het ongelijk 

stellen en een reprimande of straf te geven. Daarmee leert je kind niet zijn inlevingsvermogen te 

vergroten. 

 

Aanpak: 

 

Voor de aanpak verwijzen we naar het hoofdstuk "Als je kind regels overtreedt" in het document 'bijlagen 

voor ouders' onder de knop 'Nuttig'. 

 

Voor je kind met een beperkt inlevingsvermogen zijn er de volgende toevoegingen: 

- Je kind vindt het waarschijnlijk moeilijk verband te leggen tussen de regel (misschien wel een 

ongeschreven regel) en zijn gedrag (Dat mag dan ook niet?)  

Bijvoorbeeld: 'als ik iets nodig heb, maar de ander heeft dat, dan mag ik het niet zo maar 

afpakken'.  

Blijf niet bij deze negatieve formulering staan, maar formuleer een leerdoel.  

Ik leer mijn kind de regel: Als ik iets nodig heb wat de ander heeft, dan vraag ik erom.  

 

Voer daarover een gesprekje:  

"Albert, als jullie samen aan tafel aan het kleuren zijn, dan merk ik wel eens dat je een 

potlood pakt bij Mariska. Mariska reageert dan boos. Herken je dat?"... "Nou, dat is zeker 

lastig. Je rekent er helemaal niet op dat ze boos wordt."... "Mariska denkt natuurlijk, zo ik 

heb dat bruine potlood lekker klaar liggen. Als ik dat nodig heb kan ik het zo pakken. En 

dan pak jij het. Dan denk Mariska: "Ik heb het net klaargelegd en nou pakt Albert het weg. 

Snap je? ..." "Kun je je voorstellen waarom Mariska boos reageert?" ... "Nou, wat zou je 

daaraan kunnen doen?".... "Prima, je kunt er even om vragen of uitleggen dat jij dat 

potlood ook nodig hebt." "Als je iets van de ander nodig hebt, vraag je er eerst om." "O.K., 

dat is een nieuwe regel. Zeg jij de regel eens?"  

 

- Je kunt de regel ook op een kaartje schrijven of er een tekening/pictogram van maken. 

- Vraag uitdrukkelijk hoe je kind zich dus moet gedragen als de situatie zich voordoet.  

"Dus, Mariska, als jij nou nèt dat bruine potlood nodig hebt en het ligt bij Albert, wat ga jij dan 

doen?" ... "Hoe zal Albert reageren, denk je?"... "O.K., prima. Denk je dat dat zal lukken?" ... 

"Mooi, dat is dan afgesproken. Ik ben benieuwd."  

- Vraag ook of je deze regel in andere situaties kunt gebruiken. Bijvoorbeeld aan tafel onder het 

eten of op school.  

- Spreek af dat je het er na afloop nog eens over zult hebben om te bespreken hoe het is verlopen. 

- Dit gesprek kun je ook voeren als Albert er bij is; dus een gesprek met z'n drieën. 

 

 

 

 


