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Het kind heeft behoefte aan meer uitdaging 
 

01 TOELICHTING BIJ DEZE UITSPRAAK  

 

 

 

Algemeen 

 

 

 

Om betrokken te zijn moet een kind voldoende 

uitdaging op alle ontwikkelingsgebieden ervaren. 

Het moet ook beginnen aan activiteiten die hem 

aanvankelijk niet zo liggen. 

 

Je kind ontwikkelt zich dankzij de uitdaging die zijn 

omgeving hem biedt in samenspel met de eigen 

ontwikkelingsdrang van je kind. In alles wat je kind 

tegenkomt ziet hij uitdaging; hij wil de wereld 

verkennen, maar ook zichzelf. Daarom is hij heel 

actief: spelen in het zand, samen met moeder 

boodschappen doen, aan- en uitkleden, en later: wie 

het hardst kan rennen, de verrassing van het 

gezelschapsspel ervaren èn uitzoeken waardoor het 

komt dat een vliegtuig in de lucht blijft hangen.  

Dit alles draagt ertoe bij dat hij de wereld des te beter 

leert kennen en daardoor ook zichzelf beter leert 

kennen en zich zo verder ontwikkelt. Je kind leert ook 

vaardigheden, zoals nauwkeurig lezen, hardlopen, 

omgaan met anderen. 

 

Welke activiteiten? 

Wanneer je het idee hebt dat je kind onvoldoende 

uitdaging ervaart is het belangrijk om als eerste uit te 

zoeken op welke activiteiten het wel of niet betrokken 

is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline is een meisje van  9  jaar. De 
laatste tijd valt het jou als moeder op, 
dat ze stiller wordt, en zich meer 
terugtrekt. Ze vertelt ineens ook veel 
minder. Voorheen vertelde ze altijd 
enthousiast over school, nu geeft ze 
maar korte antwoorden en gaat snel op 
een ander onderwerp over. Op de 
eerstvolgende ouderavond delen je man 
en jij je zorgen met de juf. De juf 
vertelt dat het met haar schoolwerk 
ook ineens wat minder goed gaat. Eerst 
bleek uit alles dat Carolines niveau 
boven de leerstof uitsteeg, hierdoor 
was ze altijd snel klaar. Nu zitten er 
ineens meer fouten in haar werk en 
doet ze er langer over. De juf spreekt 
haar vermoeden van ‘onderpresteren’ 
uit: dit gedrag is namelijk vrij plotseling 
opgetreden toen klasgenootjes 
commentaar op Caroline hadden. 
Vanaf nu gaat de juf Caroline meer 
uitdaging bieden. Ze mag een paar keer 
per week uit de klas om extra pakketten 
te doen, samen met nog enkele andere 
kinderen. Hierdoor krijgt ze meer 
uitdaging en voelt ze zich tegelijk 
minder alleen en ‘anders’. 
Haar leergierigheid en enthousiasme 
komen geleidelijk aan weer terug. 
Binnen een paar maanden geniet 
Caroline weer volop van de geboden 
uitdaging en verteld ze thuis weer 
honderduit over haar belevenissen. Je 
bent als moeder opgelucht te zien dat je 
kind weer goed in haar vel zit. 
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Vraag je vervolgens af of je kind voldoende 

in de gelegenheid is om ervaring op te 

doen met activiteiten waarop het niet 

betrokken is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kind kan ook op een bepaald gebied meer specifieke 

uitdaging behoeven. Je kind heeft behoefte hebben aan 

uitdaging op een hoger niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kind heeft er behoefte aan dat je hem op een 

bepaald gebied heel  gericht te stimuleert. En Hoe kun je je kind 

stimuleren tot het beginnen aan die activiteit? 

 

Als je hebt besloten aan welke activiteiten je met je kind aandacht wilt geven, dan is de 

volgende vraag: Hoe kan ik mijn kind ertoe kan aanzetten om die activiteit te beginnen? 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 1 

Je kind is niet 

gemotiveerd om 

samen te spelen 

met anderen. Hij is 

enig kind en je bent 

zelf niet op het idee 

gekomen om heel 

bewust vriendjes 

thuis uit te nodigen. 

Je kind richt zich op 

jullie als ouders of 

hij speelt alleen. 
 

Voorbeeld 2 

Je kind pakt nooit 

eens uit zichzelf een 

boekje. Thuis wordt er 

door iedereen weinig 

gelezen en voorlezen 

doe je wel, maar je 

praat weinig met je 

kinderen over het 

verhaaltje. 
 

Voorbeeld 3 

Je kind is  

meerbegaafd. Ga als 

ouders met hem 

naar de bibliotheek 

en wijs ook op 

informatieve boeken 

op een hoger niveau 

dan dat past bij zijn 

leeftijd. Toon 

belangstelling voor 

hetgeen hij leest. 
 

Voorbeeld 4 

Je kind vermijdt 

samenspelen. Je 

stimuleert hem ertoe. 

“Wat zou je ervan 

denken als je samen 

met andere kinderen 

speelt? Wat zou je 

dan graag willen 

spelen?”  
 

Voorbeeld 

Mijn kind houdt niet zo van lezen en schrijven. Je kunt beginnen met “interactief 

voorlezen” (bijlage 12: Gesprekken met kinderen tijdens het voorlezen). Je start met: 

“Mariska, ik heb zo eens gedacht, zal ik je eens een boekje voorlezen? Weet jij een 

boek die jij mooi vindt. Dan zal ik deze voorlezen. Wat dacht je daarvan?” Eventueel 

kun je ook samen met haar naar de bibliotheek gaan, waar zei een boekje kan 

uitkiezen. Dat boekje lees je thuis niet alleen voor, maar je praat er samen ook over. 
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Aanpak 

 

 

 

Stap 1 kijkwijzer Betrokkenheid invullen 

Om te zien of je kind misschien weinig betrokken is op activiteiten van een bepaald gebied, 

gebruik je de bijlage “Kijkwijzer bij betrokkenheid”  

 Ga na of er specifieke gebieden zijn waar je kind weinig (of te eenzijdig) op betrokken 

is. 

 Ga vervolgens na of je als ouders in je gezinssituatie hiertoe voldoende uitdaging 

biedt. 

Met behulp van de kijkwijzer kun je je conclusies trekken. 

 

 

 

Stap 2 Je kind stimuleren tot het beginnen aan een specifieke activiteit 

Wil je je kind stimuleren bij activiteit 1 tot en met 6 van de kijkwijzer? Bekijk dan de bijlage  

'Spelontwikkeling en spelstimulering' 

De activiteiten 7, 8 en 9 van de kijkwijzer worden in de volgende doelen uitgewerkt. 
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02 ALGEMENE BEGELEIDINGSADVIEZEN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

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

kind behoefte heeft aan meer uitdaging, zal de betrokkenheid minder worden. Op termijn 

heeft dat ook gevolgen voor het welbevinden van het kind.  

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

bevorderen zijn! 

 

 

 

Aanpak 

 

 

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

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

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

kind kunt verbeteren: 

 

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

2. Geef je kind structuur 

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

 

 

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

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

gaat werken met je kind.   
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03 UITDAGING BIEDEN BIJ TAKEN DIE NU EENMAAL MOETEN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Bij activiteiten die nu eenmaal moeten kun je denken aan: 

corvee, opruimen, huiswerk maken, enzovoort.  

Dit zijn activiteiten die hun zin niet ontlenen aan de activiteit zelf 

(zoals bij spel: het bezig zijn op zich is aantrekkelijk) maar aan 

het doel (als je iets doet wat minder leuk is, en het is klaar, dan 

pas heb je voldoening). Het komt dus neer op het uitstellen van 

genot; op zelfdiscipline.  

Het kind moet leren dat het leven niet alleen maar genot is; er is 

ook leed. Groot en klein leed. Er zijn dingen die moeten gewoon, 

anders wordt het leven onleefbaar. (Er zijn voorbeelden van 

volwassenen die zo’n grote rommel in huis hebben dat er niet 

meer valt te leven). 

Anderzijds: Als je het opbrengt om dingen gedaan te hebben die moesten, dan geeft dat 

daadwerkelijk voldoening: De kamer is behangen; voor een kind: het speelgoed is 

opgeruimd. De levenskunst die jij je kind leert is dus: zelf willen wat je moet!!  

Als je dingen moet doen en deze met tegenzin doet, word je daar moe van. Maar als je 

dingen wilt, gewoonweg omdat het moet gebeuren, dan levert je dat voldoening, energie en 

levenslust op. Je kijkt met voldoening naar het resultaat. Je bent er trots op. Dat bevestigt 

het zelfbeeld van je kind. Ook dit heeft met groot worden van je kind te maken. 

 

Bij de aanpak staat niet centraal dat je kind uiteindelijk toch uitvoert wat jij wilt. (Dat is van 

tweede orde). We kijken op langere termijn: Je kind leert zelf ervoor te kiezen de dingen te 

doen die gewoon moeten.  

 

 

 

Aanpak 

 

 

Hoe nu te beginnen als een taak voor je kind een ramp is?  

 

 

 Je kind moet aan de taak beginnen. 

Wanneer je kind echt tegen de taak opziet, dan zal hij zeggen dat het resultaat hem eigenlijk 

niet interesseert. (Dat doen volwassenen ook; zelfs zover dat ze zichzelf niet thuis voelen in 

een opgeruimde kamer). De berg waar kinderen tegenop zien (de taak) is zo hoog dat ze er 

niet overheen kunnen kijken. Zodat hij belemmerd wordt het resultaat te zien. Die hoge berg 

is eenvoudigweg de beleving van je kind; ook al zeg je zelf misschien: Ik snap niet waar hij 

nu zo’n punt van maakt.  
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Voorbeeld: Je kamer opruimen. 

 “Tsjoh, wat is het weer een 
rommel op je kamer” Dat geeft alleen 
maar een beklemd gevoel.  

 “Eigenlijk moet je je kamer 
opruimen!” Je bouwt bij voorbaat al 
een ontsnappingsmogelijkheid in.  

Heel direct is: Benoem de taak en het 
resultaat en geef aan dat jij verlangt dat 
je kind dat doet.  

 “Ik heb gezien dat het lego op je 
slaapkamer nog op de vloer ligt. Ik wil 
dat je het opgeruimd hebt voordat je 
naar bed gaat.  

 Voorbeeld: “Nou, dat is ook niet leuk. Ik kan 
me voorstellen dat je liever doorgaat met 
lezen.” 
 

 Voorleven 

De eerste vraag die je je als ouders kunt stellen is: Hoe leven wij dit voor? Mopperen wij als 

ouders ook over iedere taak die wij niet leuk vinden? Anderzijds: Negeren we die negatieve 

gevoelens? Zo in de zin van: “Niet zeuren!” Of durf je gewoon te zeggen: “Ik moet nodig 

eens stofzuigen. Ik heb niet zo veel zin op deze warme dag, maar ja, ’t is toch fijn als het 

gebeurd is! Dus ik ga nu direct maar aan de slag!” Ongemerkt heb je door je eigen 

levenshouding een positieve invloed op je kind. 

 

 

 Duidelijke taakstelling geven. 

 

Geef geen indirecte boodschap, maar 

communiceer heel direct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gevoelens van je kind erkennen 

 

Erken de taakbeleving van je kind. En 

benoem dit ook. (Zie het V.A.T.-

principe, bijlage 6.) 

 

Je kind zal zeggen dat hij geen zin heeft, 

dat hij met lego op de grond ook wel kan slapen enz. Jij laat merken dat je dat begrijpt 

(V.A.T.: aansluiten). Doe dat ook echt en van harte! Verdiep je in je kind!  
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 Perspectief bieden 

Perspectief betekent: Je kind helpen er overheen te zien. 

 Dit doe je op de volgende manier: 

 

 Wees duidelijk 

 

Evengoed vasthouden aan jouw beleving van de zinvolheid van de taak als aan de 

taaktoekenning. Jij wijst kinderen de weg. 

“Toch wil ik dat je een opgeruimde kamer hebt voordat je naar bed gaat.” 
Laat je kind hierop reageren. Niet te snel de touwtjes zelf in handen nemen en je kind 

met dwang aan het werk zetten. Je kind moet leren zelf te willen. Dus luister naar je 

kind!  

 

 Je kind de vrijheid geven die het zelf aankan. 

 

Geef je kind de ruimte die het vraagt, waarvan jij wel vindt dat je kind dat zelf aankan 

(vertrouwen). Maak duidelijke afspraken. Controleer hem of hij zijn afspraak nakomt. 

 “Ik zal morgen mijn kamer opruimen.” Heb je er begrip voor? O.K. Vind je dat voor 
het slapen gaan de kamer opgeruimd moet zijn? Wees duidelijk! “Nee Cor, je zorgt 
ervoor dat je kamer voor het slapen gaan opgeruimd is!” 
 “Vindt u het goed als ik na het eten mijn kamer opruim?”  

Dat kan best redelijk zijn.  

“Prima, afgesproken! Dan kun je nu nog lekker even buiten spelen”  
 

Heb je het idee dat je kind grenzen probeert op te rekken? Zie je het als uitstelgedrag 

van je kind met het doel om het uiteindelijk tot afstel te komen? Wees dan duidelijk.  

“Dat vind ik prima. Maar dan wil ik ook dat het écht gebeurt. Kunnen we dat 
samen afspreken?”  

Verlang hierop een duidelijk antwoord van je kind. Controleer dan ook of je kind 

daadwerkelijk aan de slag gaat. 

 

 

 In redelijkheid overleg voeren over het resultaat. 

  

Het kan zijn dat je kind het heel erg vindt om die “rommel” op te ruimen. Het is een 

heel bouwwerk; met de steentjes zijn allemaal paadjes gemaakt van een dierentuin.  

“Ik heb net zo’n mooie dierentuin gemaakt!”  
Dit is de beleving van je kind; niet jouw beleving. Je kind ziet het niet als rommel, 

maar een mooi bouwwerk. Kun je dat respecteren van je kind? Dus weer ontvangen 

(V.A.T.)  

“Oh, dus je vindt het erg als je de dierentuin moet afbreken!”  
Laat je kind hierop weer reageren! Het kan zijn dat je gaat zeggen dat de dierentuin 

dan een poosje mag blijven, maar dat de rest wel opgeruimd moet worden. Evengoed 

kun je beslissen dat de dierentuin toch opgeruimd moet worden omdat opa morgen 

komt behangen. Deel dat dan mee aan je kind en laat je kind ook hierop reageren.  

“Nou, dat komt slecht uit. Morgen komt opa je kamer behangen. Dus dan kan je 
dierentuin niet blijven liggen”  

Wees dan weer duidelijk in je boodschap! 
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 Je kind helpen de taak te overzien. 

 

Heb begrip voor de belevingswereld van je kind! Hij ziet er als een berg tegen op en 

kijkt er niet overheen. Zo leert hij nooit zelf een taak te willen uitvoeren, maar wordt 

hij alleen maar meer moedeloos. Benoem dát (is weer aansluiten van V.A.T.) 

’t Is ook een lastig werk hè! Tsjonge, wat veel steentjes! Zoveel steentjes, allemaal 
verspreid door je kamer! 

Zo leer je je kind voor zichzelf die nare gevoelens te erkennen en deze ook te 

verwoorden. Als je wilt dat je kind zelf een taak wil uitvoeren, het aanleren van 

“willen” dus eigenlijk, dan moet je eerst wel je eigen gevoelens kennen; ook negatieve 

gevoelens. Je leert daarmee om te gaan. Luister dus naar de reactie van je kind en 

praat er samen over. 

 

 Hoe kun je je kind daarna helpen de taak wél te overzien? 

 

In ieder geval niet door hem te ontslaan van zijn taak. Dan leert hij: “Als ik er écht 

tegenop zie, dan moet ik de taak maar vermijden!” Dat zou verwennen zijn; zo wordt 

je kind niet groot. Dus ook niet door het zelf dan maar te doen. 

Hoe dan wel? Door de taak kleiner te maken, in stukjes te delen of door zelf een 

stukje van de taak over te nemen, terwijl je kind wél een eigen stukje  

verantwoordelijkheid houdt. 

 

Voorbeeld: Taak kleiner maken 

 “Jij ruimt de legostukje op. Dan zal ik de dieren en de poppetjes opruimen.” 
 

Voorbeeld: In stukjes delen 

 “Jij ruimt de legostukjes op. Dan kom je me vertellen dat je klaar bent.” 
Dan je kind voor dat gedeelte prijzen. 

 

Voorbeeld: Zelf een stukje van de taak overnemen. 

“We gaan samen opruimen. (Pas op dat je kind niet passief blijft toekijken!) Ik 
ruim 5 stukjes op, Zie? Nu heb ik er 5 gedaan! Nu jij 5.” 
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 Complimenten geven voor wat je kind wèl heeft gedaan 

 

Maak ook nu weer een onderscheid tussen de belevingswereld van jezelf en dat van je kind. 

Jij kunt denken: “Nou zeg, kost dat zoveel moeite? 5 stukjes lego!” Je kind kan denken: “He, 

hè pfft. Niks aan zeg!” Ga dan in op de belevingswereld van je kind; niet van jezelf. Laat het 

resultaat zien: 

 
“Geweldig! Mooi dat jij die 5 stukjes heb opgeruimd. Hier, dat hele stuk van je kamer is nu klaar! 
Geweldig” 
 
En kijk direct weer hoe je kind hierop reageert. 

Zie bijlage 8: Complimenten geven en bemoedigen. 

 

 

Terugblik 

Als je dat zo leest, ervaar je dan dat kinderen zo zelf leren willen? Je merkt ook direct dat 

gewoon even stevig aan het werk zetten niet altijd vruchten draagt. Zoals hierboven 

beschreven (het kind ‘leren willen’) gaat veel moeizamer en langzamer. Eigenlijk maak je 

het op deze manier voor je kind ook moeilijker: Hij moet leren zelf te gaan “willen” en dat is 

voor hemzelf een overwinning. 

 

Vermijdingsgedrag 

Maar soms houd je uiteindelijk niets anders over dan: “Hup, naar je kamer, en nou 

opruimen!” Dat is waar. Als je kind blijft volharden in het ontwijken van een taak, terwijl hij 

deze taak wel aankan, dan moet het op deze manier (zonder overleg de opdracht 

verplichten). Maar blijf daarmee niet aan de gang. Dat zou weer verwennen zijn, want je kind 

kan het niet uit zichzelf opbrengen om een taak te beginnen. Dus stel dát dan bespreekbaar. 

 

 

Een afspraak kan zijn dat je kind zelf mag 

zeggen wanneer hij dit gaat doen (binnen 

bepaalde grenzen) en het dan ook gaat 

doen. Dan zal jij als ouder kijken of het 

daadwerkelijk gebeurd is. 

 

“Chris, kom eens even zitten. Ik vind dat je 
heel goed je kamer kunt opruimen. Als ik het 
zeg doe je het ook. En het resultaat mag er 
zijn. Wat me daarbij steeds opvalt is, dat je 
altijd eerst moppert en heel veel 
tegensputtert;  je zegt meestal zoiets als: 
“Nou, dan doe ik het morgen wel!” Ik moet 
dan met kracht zeggen dat je nu moet 
opruimen. Nu wil ik dat je leert dat je meer 
uit jezelf je kamer gaat opruimen. Want het 
is jouw taak. Snap je?” Laat je kind reageren. 
…. En dan is nu de vraag: “Hoe kan ik je 
daarbij helpen om dat te leren? ”Laat je kind 
weer reageren. 
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04 UITDAGING BIEDEN ALS KINDEREN TOT NU TOE VOORAL CONSUMEREN / ZICH 

VERMAKEN MET DE COMPUTER/DVD/TV 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Het komt veel voor dat kinderen zo aangetrokken 

worden door activiteiten op de computer, voor de TV 

of Dvd-speler dat andere activiteiten in het gedrang 

zouden komen; dit belemmert een harmonische 

ontwikkeling.  

Als ouder denk je al gauw: Ik moet grenzen stellen 

en verbieden. Dat is op zich juist, maar er zit meer 

achter. Vandaar een stukje informatie. 

 

Het gaat hier niet in eerste instantie over hoe u denkt over computer, DVD en t.v. over je 

kinderen blootstellen aan geweld en aan een hedonistische levensstijl (genot staat centraal). 

Ook niet over het gegeven dat de computer, D.V.D. en t.v. kinderen uit kunnen lokken tot 

creatieve activiteiten (informatie inwinnen, teksten schrijven e.d.). Dit onderwerp is wel 

belangrijk, maar nu gaat het hier om de vraag of kinderen veelzijdig zijn in hun 

activiteiten.  

 

We constateren dat kinderen zo worden aangetrokken tot spelletjes en het kijken van films, 

dat ze aan andere activiteiten te weinig toekomen. 

 

Hier wordt gedoeld op activiteiten die erg aantrekkelijk zijn omdat ze je kind boeien. 

Kinderen hoeven zich er niet toe zetten om te beginnen; ze worden vanzelf wel 

aangetrokken. 

 

Daarnaast doen deze activiteiten weinig beroep op de creatieve vermogens van je 

kind. Ze hoeven alleen maar te volgen. (Dit bij voorbeeld i.t.t. een boek lezen: je moet 

je iets voorstellen bij een verhaal of spel waarvoor creatieve fantasie nodig is).  

 

Van nature beleeft ieder mens voldoening als hij aangesproken wordt op de inzet van zijn 

vermogens, maar tevens is dat iedere keer weer een uitdaging. Er is zelfvertrouwen en 

moed voor nodig om een uitdaging aan te gaan. Denk bij voorbeeld aan een nieuwe baan: 

Je moet wel een hobbel overwinnen om te beginnen, maar als het na een paar maanden 

blijkt te lukken, dan geeft dat veel voldoening. Hoe meer zelfvertrouwen, hoe minder moed 

je nodig hebt. Dikwijls is het zo dat je die moed lang niet altijd bewust ervaart, omdat je 

inmiddels al zoveel zelfvertrouwen hebt opgebouwd voor de betreffende activiteit. En juist 

dát willen we bij kinderen stimuleren. 
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Het soort activiteiten waar we nu op doelen (pc, tv) doen nu net geen beroep op het kind om 

de moed op te brengen een uitdaging aan te gaan zijn creatieve vermogens in te zetten.  

In het extreme gedacht: Je kind wordt lui. Lui is dus:  

 

 Niet het (basis)zelfvertrouwen hebben en niet de moed op kunnen brengen om je 

creatieve vermogens in te zetten. 

 Aan dit gegeven toegeven en er niets aan doen. Dat geeft geen voldoening in het 

leven van je kind (of van jezelf).  

 

Dus zodra je kind de knop van het apparaat aanzet wordt hij vanzelf geboeid.  

 

 

Op zich is daar niets mis mee; het is wel 

eens lekker om vermaakt te worden. Maar 

hoe zit het met de verdeling over de 

verschillende activiteiten? 

Twee overwegingen: 

 Let erop of het geheel aan        

activiteiten (zie kijkwijzer 

betrokkenheid) wel een evenwicht 

vertoont. Het is inmiddels bekend 

dat – in het algemeen gesproken - 

kinderen minder buiten spelen 

vanwege computer en t.v.  

 Let erop of computer, DVD en t.v. 

geen vlucht wordt voor je kind; 

vlucht voor andere activiteiten; 

activiteiten waar je kind voor wegvlucht. Denk met namen aan de sociale 

ontwikkeling. Kinderen hebben er moeite mee om met anderen om te gaan. Juist 

daarom worden ze des te meer aangetrokken door genoemde activiteiten.  

 

(!)Als je kind niet de moed heeft om te beginnen aan de activiteiten waarvoor hij 

wegvlucht, dan is misschien ook het basiszelfvertrouwen in het geding, wat weer zijn invloed 

kan hebben op het welbevinden van je kind. 

Sommige spelletjes doen wel degelijk een 

beroep op de vermogens van de kinderen. 

Denk bijvoorbeeld aan de racespelletjes. 

Daar staat tegenover dat die vaardigheid 

vergeleken bij het gewone leven wel van 

buiten proporties staat en dat deze in 

functie staat van het vermaakt worden.   

Ook voelt je kind wat deze vaardigheid 

betreft zich veilig. Het is waar, een ander 

(b.v. jij als volwassene moet er moed voor 

opbrengen om samen te spelen met je 

eigen kind). Maar op een gegeven moment 

wordt je kind hiertoe aangetrokken. 
 



   
  Oudersuggesties 
  Uitspraak 6 Behoefte aan meer uitdaging 
  Groep 5 - 8 

 
 
 

April 2013  13 

 

 

 

Aanpak 

 

 

Hoe spreek je je kind erop aan? 

 

1. Toon meeleven met de activiteit van je kind die hij veel 

doet. 

 Informeer bij je kind wat hij gedaan heeft op de computer.  

 Praat er regelmatig over.  

 Ga ook samen eens achter het scherm zitten; welk scherm 

dan ook.  

 Praat over wat je hebt gezien of gedaan en informeer wat je 

kind er leuk aan vindt.  

 Spreek ook je meeleven uit. 

 

 

2. Je gaat regels stellen. 

 

Zie ook bijlage 13: Regels en routines binnen het 

gezinsleven. 

 

a. Maak duidelijk hoe jij erover denkt.  
 

Doe dit passend bij de leeftijd van je kind. Bij jonge kinderen 

volsta je met de regels;  

al gauw zeg je erbij waarom je die regel stelt en bij oudere 

kinderen bespreek je samen wat goed is voor je kind, zodat je 

kind ook zelf zijn eigen ontwikkelingsproces ter hand 

neemt. Benoem eerst dat je begrijpt dat hij computeren leuk 

vindt; geef ook aan dat er andere activiteiten zijn die belangrijk 

voor hem zijn; en geef ook aan waarom! 

 

Voorbeeld 1  

“Janna, ik weet dat je veel plezier hebt achter de computer. Je bent er heel veel mee bezig”.  

 Reactie van Janna afwachten. Luisteren en daarover in gesprek.  

“Weet je wat mij ook heel erg opvalt, Janna? Dat je zo veel alleen speelt. Ik zie je weinig met 

anderen spelen.”  

 Reactie van Janna afwachten.  

 Daarover in gesprek. Misschien hoor je direct al wat de sociale problemen van je kind 

zijn, en kun je samen naar een oplossing zoeken. Dan hoef je het niet eens over het 

computeren zelf te hebben.  

 Verval niet alleen in het negatieve (“Je zit veel te veel te computeren. Ga nou toch 

eens buitenspelen!”)  

 Geef ook wat je kind beter wél kan doen.  

 

 

 

 

Voorbeeld 1 

“Wat ben jij snel zeg bij 

dat racespelletje, 

tsonge, jonge, ik kan 

ècht niet tegen je op! Je 

moet wel veel geoefend 

hebben.” Daarna wacht 

je de reactie van je kind 

af. 

Voorbeeld: “Dat was 

ècht om te lachen hè, 

dat filmpje. Daarna 

wachten op de reactie 

van je kind.” 

 
 

Voorbeeld 2 

Je kind vermijdt 

samenspelen. Je 

stimuleert hem ertoe. 

“Wat zou je ervan 

denken als je samen 

met andere kinderen 

speelt? Wat zou je dan 

graag willen spelen?”  
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Voorbeeld 2 

“Wat zou het leuk zijn als je met je buurmeisjes mee zou spelen. Lijkt je ook niet?” (weer 

reactie van je kind afwachten). 

 

Als je kind daar tegenop ziet kan hij kiezen tussen: 

“Waarom moet dat nou, samenspelen. Laat me maar.” 

Of: 

“Is dat dan zo erg dat ik computer? Waarom mag dat niet?” 

Ga in op wat je kind aangeeft: 

“Waarom moet dat nou, samenspelen?” 

 

Deze vraag biedt jou een kans om met je kind te spreken over zijn ontwikkeling. Geef niet 

simpelweg antwoord, maar laat je kind veel zelf denken: 

“Moet dat nou?”, zei je.  “Ik merk dat kinderen samenspelen juist leuk vinden.” ”Nou, ik vind 

er niks aan!” 

 

Nu kun je kiezen tussen het bespreken van het probleem:  

“Dat vind ik nu interessant. Waarom vind jij samenspelen niet leuk?” 

 

Of vertellen waarom je samenspelen juist wel belangrijk vindt voor je kind: 

“Samenspelen is ook moeilijk. Dat moet je leren. Maar het is zo belangrijk, want we doen zo 

veel samen in het leven. Thuis eten we samen. Je zit samen op de club. Als ik op mijn werk 

ben doe ik dat samen met … Papa en ik hebben samen onze kinderen. Snap je? …. Wat ga jij 

later samen doen, denk je?”….Daarover verder praten. 

“Snap je nu? Daarom wil ik graag dat je leert samen te spelen met anderen. Het gaat erom 

dat je leert dat het leuk is om samen te doen. Snap je wat ik bedoel?” 

 

Verder: Zie bijlage 7: Gesprekken met kinderen om nieuw gedrag te leren. 

 

Uw kind: “Is dat zo erg dan, computeren?” 

 

Leg uit dat computeren helemaal niet erg is (behalve dan geweld e.d.), maar dat het wel 

eenzijdig is. 

 

 

 

Voorbeeld 3 

“Nee hoor, integendeel. Computeren is best leuk En je kunt er ook mooie dingen mee doen. 

Dat hebben we samen heel wat keertjes gedaan. En ik weet ook dat je er plezier aan beleeft. 

Het gaat om wat anders. Luister goed: Als je erg veel computert, dan doe je andere dingen 

niet. En dàt vind ik jammer. ….. Kun jij je voorstellen wàt je dan erg weinig doet? …. Nou, dat 

weet je wel! … Ja, dat is een voorbeeld, je beweegt weinig. Kun je je voorstellen waarom dat 

niet zo goed is voor je? …. Juist, je conditie en je lichamelijke ontwikkeling. Maar nu moet je 

goed opletten, want dat is even moeilijk. Ik wil ook zo graag dat je leert dat bewegen geen 

moeten is, maar dat dat leuk is en lekker en gezond. Want als je dat zelf niet meegemaakt 

hebt, dan weet je niet dat het fijn is; dan moet het alleen maar.” ….. 

“Zeg, Janna, wat zou jij eraan willen doen om meer te bewegen?” 

 

Verder: Zie bijlage 7: Gesprekken met kinderen om nieuw gedrag te leren. 
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b. Spreek een duidelijke regel af 
 

Let daarbij op de volgende twee zaken: 

 

1. De regel kan bestaan uit: Je mag maximaal (…) zoveel tijd per dag computeren. Dat is de 

negatieve kant. Voor de meeste kinderen kun je daarmee volstaan.  

 

Voorbeeld:  

Ik mag per dag maximaal een uur achter computer, t.v. 

 

De regel kan ook bestaan uit de andere activiteit die je kind wèl moet gaan doen. B.v. 

leren samenspelen of meer bewegen. 

 

Voorbeeld: 

Ik mag per dag maximaal een uur per dag achter de computer, t.v. 

Ik spreek met Marc af dat we iedere dag een poosje buiten spelen. 

 

2. Laat je kind zo veel mogelijk zelf de regel formuleren. Help je kind daarbij. 

 

Voorbeeld: 

“Oké, dat is dus duidelijk. Zullen we nu kijken wat we samen afspreken? We gaan een 

duidelijke regel maken.” “Ik ga minder computeren” “Prima. Ik wil ook graag horen wat je 

precies bedoelt met ‘minder’. Zullen we een tijd afspreken?” “Oké” “Dan zullen we kijken 

of we het eens worden. Hoe lang zat je eigenlijk per dag achter de computer?” enz. 

 

 

 

De regel stellen: 

Je kind heeft een belang, maar jijzelf eveneens voor je kind. Het is de kunst om het belang 

van je kind en het belang van jou, als ouder, zoveel mogelijk op een natuurlijke manier 

samen te laten vloeien. (Dit uiteraard alleen indien mogelijk: soms ben je genoodzaakt een 

grens te stellen die samenvloeien van beide belangen even niet mogelijk maakt, en dat dat 

zelfs niet raadzaam is, bijv. als je kind in gevaar kan komen!) 

In het beschermen en stimuleren van je kind bied jij je kind wel ruimte, bent bereid om 

belangen te laten samenvloeien, maar jij geeft de grenzen aan.  

Jouw grens is bij voorbeeld één uur per dag. Je kind was gewend soms wel 3 uur per dag 

achter de computer te zitten.  

Je zou kunnen afspreken: per week een kwartier korter tot je kind op het uur is gekomen. 

 

Als deze regel helder is: 

 Vraag dan aan je kind of hij weet of hij met de rest van zijn tijd raad weet.  

 Toon belangstelling en bespreek dat met hem.  

 Misschien heeft je kind op dàt gebied weer jouw ondersteuning nodig.  

 Vraag aan je kind of het zal lukken zich aan de regel te houden. Je kind kan bij 

voorbeeld een wekkertje zetten. (5 minuten eerder laten aflopen, zodat je kind erop 

rekent dat het einde snel komt)  

 Je kunt ook afspreken hoe je je kind helpt bij het samenspelen met vriendjes uit de 

buurt. 
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Het handhaven van de regel: 

Je kind heeft ondersteuning bij de handhaving van de regel nodig. 

 Dus weer niet alleen: Stopt hij wel op tijd.  

 Maar ook: Lukt het hem om de vrijkomende tijd met voldoening te besteden? 
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05 UITDAGING BIEDEN AAN MEERBEGAAFDE KINDEREN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

 

Thuis merk je dat je kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft.  

We noemen enkele signalen die je thuis tegen kunt komen bij hoogbegaafde kinderen: 

 Je kind is vroeg gaan praten.  

 Ook leert hij vroeg lezen.  

 Je kind kan vaak goed omgaan met tellen. 

 Je kind speelt heel creatief en begint al snel met het spelen volgens een plan. 

 Ook heeft hij interesse in boeken of computerprogramma’s die op relatief hoog niveau 

liggen.  

 Je kind stelt veel vragen waarvan je denkt: Hoe komt hij erop?  

 Je kind voelt heel snel aan wat een ander bedoelt of wat een ander voelt.  

 

 

Hoe gaat je kind met zijn meerbegaafdheid om?  

Juist op school ervaart je kind zijn ontwikkelingsvoorsprong.  

 Dit komt omdat een school juist cognitief gericht is: Het gaat vooral om leren, 

snappen en denken. 

 Leerprestaties worden ook met elkaar vergeleken. Iedereen krijgt een cijfer en ieder 

kind weet van iedereen hoe goed hij kan leren.  

 Ook is de jaargroep heel belangrijk in het schoolleven. Ieder kind is ongeveer even 

oud en je hebt vriendjes uit je klas. Je kind, die wat verder ontwikkeld is, vindt er 

niets aan wat de anderen belangrijk vinden; ook de spelletjes vindt hij minder 

interessant.  

 

In groep 1 en 2 zal je kind dit alles nog niet zo opvallen: Het spel staat nog centraal en 

verschillen in prestaties worden afzonderlijk gewaardeerd. Zodra het op het klassikale leren 

aankomt, wordt het verschil tussen kinderen heel duidelijk.  

 

Op school ervaart je kind: “Ik ben niet zo als anderen.” Van nature willen kinderen zich graag 

conformeren. Dus ervaren ze een probleem: Ik ben anders dan anderen, ik ben aan niet-

normaal iemand. Zij weten niet hoe ze het verschil moeten duiden en ze ervaren het niet als 

positief; in tegendeel: ze voelen zich eenzaam.  

 

Als ze dan ook nog op klassikaal niveau moeten werken, voelt je kind zich in principe 

miskend: “Waarom moet ik nou deze sommen maken? Die snap ik toch al lang!? Saai zeg! Ik 

werk voor niets!” (N.B. Deze vragen maken kinderen soms onbewust door; ze hebben dan 

wel een gevoel van onbehagen.) De raadsels voor je kind nemen toe. De eenzaamheid wordt 

groter. 



   
  Oudersuggesties 
  Uitspraak 6 Behoefte aan meer uitdaging 
  Groep 5 - 8 

 
 
 

April 2013  18 

 

 

 

Manieren 

Op welke manieren zou je kind kunnen reageren op zijn ervaring van ‘anders 

zijn’? 

 

 Aanpassen. 
Je kind stelt zich zo onopvallend mogelijk op en doet mee met de andere 

kinderen. Je zou haast niet meer merken dat je kind hoogbegaafd is. Je kind is 

ook een onderpresteerder. Het lijkt wel of hij de sommen maar net snapt. 

“Fouten maken hoort erbij; dat is gewoon; dus doe ik het ook maar.” Let op! Dit 

zijn inmiddels onbewust processen geworden; op een gegeven moment gaat je 

kind ervan uit dat hij het echt moeilijk kan.  

 

Je kind wordt in zijn gave niet erkend. Dat is altijd heel erg voor een 

mens. Dat levert miskenning en ook boosheid op. Maar ook dat verdringt je kind. 

Dit alles levert risico op voor het zelfbeeld van je kind.  

 

 Gedragsproblemen. 
Vanwege het gebrek aan erkenning voor zijn gaven gaat je kind de boosheid 

uiten: slechte concentratie en werkhouding, agressief gedrag e.d. Dit zijn 

signalen van je kind: Begrijp nu wat mijn problemen zijn! 

 

 De uitdager 
Deze leerling wil ten koste van heel veel laten zien dat hij veel kan. Hij praat voor 

zijn beurt en wil altijd de beste zijn. Hij is competitief. Zo stelt hij altijd regels ter 

discussie. Anderzijds horen hierbij ook stemmingswisselingen.  

 

 De perfectionist. 
Deze begrijpt iedereen en wil iedereen het naar zijn zin maken. Ook het werk 

moet geheel perfect zijn.  

 

 Het zelfstandige kind 
Als het wel goed loopt: Deze heeft zich harmonisch ontwikkeld en kan ook goed 

samenwerken.  
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Je begrijpt dat de ontwikkelingstaak van je kind niet eenvoudig is.  

Hij ervaart dat hij anders is dan andere kinderen en hij wordt door volwassenen niet op zijn 

vaardigheden aangesproken. 

Je kind kan hierop op verschillende gebieden en op verschillende manieren gaan reageren. 

 

 

 

 

Gebieden 

Op welke gebieden zou je kind kunnen reageren op zijn ervaring van ‘anders 

zijn’?  

Dat kan op verschillende gebieden: 

 

 Werkhouding 
Op school hoeft je kind weinig inspanning te verrichten om de taken klaar te 

krijgen. Hij vindt alles zo gemakkelijk. Daardoor mist hij de leerkans om door 

te zetten, daar waar het moeilijk is. 

 

 sociale ontwikkeling 
De interesse van de leeftijdsgenootjes van je kind liggen op een lager niveau dan 

dat van je kind zelf. Hij verveelt zich bij leeftijdsgenootjes en –nog erger- 

hij wordt door zijn leeftijdsgenootjes niet begrepen. 

 

 emotionele ontwikkeling 
In het algemeen gesproken: Het zelfbeeld van kinderen wordt altijd al gevoed 

door de reacties van anderen. Het doet je goed als anderen je zien in je 

behoeften, en je voelt je begrepen; anderzijds, als jij naar anderen reageert en 

anderen waarderen dat, dan draagt dat ook bij aan je zelfbeeld.  

Die harmonische uitwisseling tussen kinderen onderling staat in zekere mate 

onder druk, zo hebben we gezien. Meerbegaafde kinderen lopen het risico 

om een minder stabiel zelfbeeld te ontwikkelen. 

 

 harmonische ontwikkeling 
In de bijlage 'Kijkwijzer betrokkenheid' staan allerlei soorten activiteiten 

opgesomd. Het getuigt van een harmonische ontwikkeling wanneer kinderen 

allerlei soorten activiteiten uitvoeren, waar onder motorische spelen en samen 

spelen.  

Vanwege de risico’s die kinderen lopen op het gebied van de sociale en de 

emotionele ontwikkeling hebben ze de neiging om juist die activiteiten veel te 

doen, waar ze goed in zijn en waarbij ze geen rekening hoeven te houden met 

anderen. Met andere woorden: Ze zijn veel bezig met activiteiten dat een bepaald 

denkniveau vereist: computeren, moeilijke  boeken lezen, constructiespel. Juist 

dàt biedt hen uitdaging.  

Je kind probeert zich dan al of niet met succes te conformeren. Dat is de 

achterliggende gedachte.  
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Aanpak 

 

 

De voornaamste vraag als het over hoogbegaafdheid gaat, is: 

Waaraan heeft je kind, dat meerbegaafd is, behoefte?  

 

1.  Sluit aan bij de ontwikkeling van je kind. Erken zijn vermogens. Stimuleer zijn 
ontwikkeling. 
 Bied spelmateriaal aan dat bij zijn ontwikkeling past. Toon belangstelling voor zijn 

spel. 

 Als hij allerlei (voor jou) lastige vragen stelt, ga serieus op zijn vragen in. Je hoeft 

vragen niet volledig te beantwoorden, maar wel zo dat hij een stapje verder komt. 

 Als je met hem in gesprek gaat, deel met hen redelijke argumenten. Ook als het 

over zijn eigen ontwikkeling en zijn regels gaat.  

 Als je kind veel fantasie heeft en creatief is, bevestig hem daarin. 

 Als je kind iedereen goed begrijpt, ook de problemen van anderen, ga dan na of je 

kind dat metaal gezien kan hebben. Met zijn verstand begrijpt hij meer dan dat hij 

met zijn gevoel kan dragen. Praat erover.  

 Wees nieuwsgierig naar de belevingswereld van je kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bevorder betrokkenheid op allerlei soorten activiteiten.  
(Zie bijlage 2: Kijkwijzer betrokkenheid). 

Voor je kind wordt iets als uitdagend ervaren wanneer het: alleen met iets bezig kan zijn dat 

een beroep doet op de verstandelijke vermogens.  

Voorkom eenzijdigheden in activiteiten en bied uitdaging voor minder geliefde 

activiteiten. Zie onder doel 1 activiteit 8. Dezelfde aanpak kan gebruikt worden als 

aldaar over activiteiten die moeten. Het moeten wordt dan gemotiveerd door de eigen 

ontwikkeling van je kind. Ook dat kun je uitleggen. 

 

3.  Heb belangstelling voor de belevingswereld van je kind. 
Bespreek regelmatig met je kind hoe hij allerlei levensverbanden ervaart: de school, 

vriendjes op straat, de activiteiten thuis e.d. 

Eigenlijk hoeft dat niet genoemd te worden, want ieder kind wil gezien worden, maar in deze 

situatie is het wel heel goed om mee te leven met je kind en ondersteuning te bieden. 

 

Zie ook de volgende bijlagen:  

Bijlage 7: Gesprekken met kinderen om hen nieuw gedrag aan te leren. 

Bijlage 8: Complimenten geven en bemoedigen. 

Bijlage 9: Je bent er zelf niet altijd bij. Hoe kun je je kind toch beïnvloeden? 

Ouders vinden het 
verontrustend dat hun kind 
vroeg en snel ontwikkelt, 
bijv. “Mijn kind begint veel 
te vroeg met lezen”. 
Ze willen de ontwikkeling 
afremmen. 

 
Ouders zijn trots op de 
begaafdheid van hun kind en 
willen dit ‘opfokken’, waardoor 
je kind moet presteren ter wille 
van de ouders i.pl.v. ter wille 
van zichzelf. 
 

Sluit aan bij de 
ontwikkeling en 
stimuleer deze. 
Dus niet anders dan 
aansluiten en stimuleren 

(dus het V.A.T.-principe, 
Zie bijlage 6) 
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06 THUIS SIGNALEREN VAN TE WEINIG UITDAGING OP SCHOOL + IN GESPREK 

GAAN MET SCHOOL ALS EEN KIND DAAR MOGELIJK MEER UITDAGING NODIG HEEFT 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Meerbegaafdheid en de schoolsituatie 

Als je kind op school niet die uitdaging krijgt die passen bij zijn vermogens, dan loopt het 

kind risico zich niet gelukkig te voelen.  

 Wees als ouders alert op deze signalen.  

 Zorg als ouder voor een goed contact met de school. Jij kunt informatie aandragen 

over je kind waardoor de school weer verder kan. 

 Bespreek vooral ook het welbevinden van je kind.  

Voor jou als ouder is het moeilijk te bepalen of je kind meerbegaafd is. Je hebt als ouder niet 

altijd vergelijkingsmateriaal en je beschikt ook niet over de professionele test. Dus je kunt 

nooit vaststellen dat je kind hoogbegaafd is, wel kun je aanwijzingen doorgeven.  

Het is niet altijd zo dat een kind daadwerkelijk hoogbegaafd is, ook al vermoeden ouders van 

wel. 

Kortom: Draag ook van jouw kant bij tot een goed contact met de school. Daartoe wordt 

verwezen naar bijlage 18: Praten met school. 

 

 

Wat mag je van de school verwachten? 

 

1. Aansluiting bij de ontwikkeling van je kind. Erkenning van zijn vermogens. Stimulering van 
zijn ontwikkeling. 

De school staat voor de opdracht je kind leerstof aan te bieden dat past bij het niveau van je 

kind. Ook is het nodig dat de school de emotionele ontwikkeling en de belevingswereld van je 

kind kent en daarop aansluit. 

 

2. Bevorderen van betrokkenheid op allerlei soorten activiteiten.  
(Zie bijlage 2: Kijkwijzer betrokkenheid). 

Voor je kind is vooral uitdagend: alleen met iets bezig zijn dat een beroep doet op de 

verstandelijke vermogens.  

Voorkom eenzijdigheden in activiteiten en bied uitdaging voor minder geliefde 

activiteiten.  Zie onder doel 1 activiteit 8. Dezelfde aanpak kan gebruikt worden als 

aldaar over activiteiten die moeten. Het moeten wordt dan gemotiveerd door de eigen 

ontwikkeling van je kind. Ook dat kun je uitleggen. 

 

3.  Belangstelling voor de belevingswereld van je kind 
 

 

Aanpak 

 

 

Zie bijlage 18 'praten met school' 


