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Er is sprake van een motivatieprobleem 
 

 

01 TOELICHTING BIJ DEZE UITSPRAAK  

 

 

 

Algemeen 

 

 

 

Er zijn meerdere verklaringen 

mogelijk voor het feit dat een kind 

een motivatieprobleem heeft. We 

noemen er hier vier.  

Ga na welke beschrijving op het 

kind van toepassing is en selecteer 

daarna het begeleidingsadvies dat 

bij dit 'type' past. 

 

We sluiten andere verklaringen niet 

uit. Herken je het kind niet in één 

van onderstaande beschrijvingen, 

laat ons dat dan weten via 

"Contact"! 

 

 

 

Type A – emotioneel instabiel 

Bij dit kind is sprake van emotionele instabiliteit. Er spelen bijvoorbeeld sterke basale 

behoeften (aandacht, veiligheid, geborgenheid).  

De behoefte aan een (positieve) relatie kan dan zo groot zijn, dat dit gemis het kind 

belemmert zich op zijn werk te concentreren.  

De activiteit moet dusdanig aantrekkelijk zijn dat het kind als het ware zijn eigen innerlijke 

onevenwichtigheid niet hoeft te voelen. 

 

 

Type B – afgehaakt – onderpresteren? 

Deze leerling is 'afgehaakt' omdat het te lang onder eigen kunnen en kennen heeft moeten 

presteren.  

Onderprestatie dreigt. 

 

 

 

 

Altijd is je zoon Peter, nu … jaar, een rustige jongen geweest. 
Hij keek van een afstandje met verbazing naar de andere 
kinderen in zijn klas. Sommigen deden in zijn ogen veel te stoer, 
anderen vond hij zielig. Vooral over die laatste groep maakte hij 
zich zorgen, want ‘die kinderen zijn toch ook aardig dus waarom 
doen die andere jongens dan zo raar tegen ze?’ was zijn mening. 
Langzamerhand kregen die ‘stoere’ jongens ook commentaar op 
Peter. Terwijl hij dit , in zijn kinderlijke solidariteit met 
anderen, eerst niet zo erg vond, wordt hij nu hij ouder wordt 
steeds onzekerder en komt regelmatig huilend thuis uit school 
met de woorden ‘ik kan toch niks dus ik wil niet meer naar 
school’. De juf is opgevallen dat Peter niet meer enthousiast 
mee doet en geen inspanning meer op lijkt te kunnen brengen 
om zijn werk te doen. Ze deelt haar zorg met jou: ‘Toen ik 
onder het stillezen zachtjes een praatje met Peter aanknoopte 
en vroeg hoe het komt dat hij het werken niet meer zo leuk 
vond, zei hij bijna snikkend: Iedereen vind me toch stom dus ik 
kan het gewoon niet en ik vind het ook niet meer leuk’. Door 
zijn negatieve gevoel, bleken zijn prestaties inderdaad naar 
beneden te gaan…………. 
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Type C – snel afgeleid 

Cognitief is er niets mis, maar instructies gaan nogal eens langs het kind heen en bij het 

zelfstandig maken van taken is het kind snel afgeleid.  

Je moet het kind als het ware steeds bij de les houden.  

Tijdens eigen gekozen activiteiten (bijvoorbeeld spel) zie je dat het kind wel 

taakgerichtheid en concentratie kan opbrengen. 

 

 

Type D – weinig eigenheid (afhankelijk van wat anderen vinden) 

Er is sprake van een zorgbehoefte op het gebied van de sociale autonomie (eigenheid). 

Een gebrekkige eigenheid werkt negatief door op de emotionele stabiliteit.  

Het is lastig om jezelf te motiveren voor het activiteitenaanbod op school wanneer je voor je 

eigenwaarde zo sterk afhankelijk bent van wat anderen van je vinden. 

 

 

 

Aanpak  

 

 

 

Als eerste wordt beschreven: 

 Algemene begeleidingsadviezen 

 

Daarna worden de volgende handelingsdoelen uitgewerkt: 

 

 Begeleidingsadvies voor emotioneel instabiele kinderen (type A): volhouden en 

doorzetten 

 Begeleidingsadvies voor kinderen die zijn afgehaakt/onderpresteren (type B) 

 Begeleidingsadvies voor kinderen die snel zijn afgeleid (type C) 

 Begeleidingsadvies voor kinderen met weinig eigenheid (type D): minder afhankelijk 

worden van wat anderen vinden 

 

 

Bron: http://www.sxc.hu 
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02 ALGEMENE BEGELEIDINGSADVIEZEN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

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

kind een motivatieprobleem heeft, hangt dat nauw samen met zijn betrokkenheid. Het 

welbevinden zal op termijn ook beïnvloed worden.  

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

bevorderen zijn!  

 

 

 

Aanpak 

 

 

In de bijlagen 'achtergronden bij betrokkenheid 

en welbevinden' staat beschreven wat 

betrokkenheid en welbevinden precies zijn en 

hoe je het kunt observeren. Ook worden de drie 

opvoedingsprincipes toegelicht waarmee 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.   

  

 

 

 

 

Bron: http://www.sxc.hu 
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03 BEGELEIDINSADVIES VOOR EMOTIONEEL INSTABIELE KINDEREN (TYPE A): 

VOLHOUDEN EN DOORZETTEN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Bij dit doel wordt ervan uit gegaan dat je kind uitdaging heeft ervaren om een taak te 

beginnen, dat hij in staat is om zijn eigen gedrag een positieve waardering te geven. 

 

Nu komt daar nog bij dat hij moet kunnen volhouden en doorzetten. Ook daarvoor is 

zelfvertrouwen en moed nodig. Hieronder gaan we niet in op zelfvertrouwen en moed op zich,  

maar wel op het aanleren van het gedrag waardoor je kind meer zelfvertrouwen en moed kan 

opbouwen. 

 

Je kunt zeggen dat je kind moet volhouden als 

het een saaie taak is (bijvoorbeeld de afwas 

doen) en doorzetten als er tegenvallers zijn.  

 

Bij het volhouden ervaart je kind: Deze 

taak trekt me niet, ik ben het zat. Ik ga 

veel liever wat anders doen. Je kind 

moet leren het genot uit te kunnen stellen.  

 

Bij doorzetten ervaart je kind: Als ik 

eerst doe wat ik niet zo leuk vind, en ik 

houd vol, dan heb ik er later des te 

meer genoegen van.  

 

(Dit lijkt wel op activiteit 7 van de kijkwijzer 

betrokkenheid). 

 

 

 

 

 

Bij het doorzetten gaat het om de vraag:  

Haakt je kind bij de minste of geringste tegenvaller 

af (Zie je wel, het lukt me toch niet, ik kap ermee!)? 

Of beschouwt je kind een tegenvaller als iets 

waarvan je kunt leren?  

Je kunt leren dat je het de volgende keer beter 

anders aan kunt pakken; in het meest extreme 

geval kun je leren dat deze activiteit echt niets voor 

je is.  

 

 

 

 

Voorbeeld 1: 
De afwas is wel erg groot; tsjonge, 
wat duurt dat lang! 
 
Voorbeeld 2 
Je kind vertelt: “We zouden eerst 
kwartetten omdat mijn vriendje dat 
wil en daarna zouden we buiten 
spelen, omdat ik dat wilde. Ik vond 
kwartetten maar haal saai. Ik dacht: 
ik wilde dat dit  potje nu 
eindelijkmaar eens afgelopen was. 
Toen liet ik hem maar gauw winnen.” 
 

Voorbeeld 3 
Bouwen met technisch lego. Het 
klopt steeds weer niet.  
 
Reactie 1: Ik ga kijken wat ik kan 
doen om erachter te komen hoe het 
wel moet.  
Reactie 2: Ik gooi de boel neer. Ik 
stop ermee! 
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Aanpak 

 

 

Het eerste dat je kind moet leren is de werkelijkheid (de tegenvaller) eerlijk onder ogen 

te zien. Je moet het kunnen hebben, kunnen dragen. Je moet het leed nuchter onder ogen 

kunnen zien.  

Dit is dus een kwestie van het omgaan met emoties. Daarbij hebben kinderen steun nodig; 

dit moeten ze leren. Dit geldt zowel bij volhouden als bij doorzetten. 

 

Als je kind dat leed onder ogen kan zien, moet hij bij doorzetten leren om uit te    

zoeken waardoor die tegenvaller gekomen is. Dit op een nuchtere manier, niet 

zichzelf of anderen veroordelen.  

Ten slotte moeten ze een beslissing nemen: Ik ga het de volgende keer anders doen. 

 

Bij volhouden moet je kind een mentale beslissing nemen: “Nu blijf ik niet zeuren.” 

Ik ga gewoon dit afmaken en verder basta! Ik weet dat ik er ontzettend moe van 

wordt als ik het met tegenzin blijf doen. 

 

 

Je kind moet dus leren volhouden en doorzetten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit wordt hieronder uitgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volhouden 

 

1. Ik erken de taaiheid of saaiheid van de activiteit of de tegenzin in de activiteit en 

ik ervaar deze. “Tja, het is gewoon saai!” 

2. Ik besluit het gewoon maar wel te doen. “Ik ga maar gewoon door. Ik weet dat 

het goed is dat ik het doe. En als ik het uitstel blijf ik er maar tegenaan lopen.” 

3. Ik blijf mezelf regelmatig toespreken. “Kom op! Gewoon doorgaan!” 
 

Doorzetten 

 

1. Ik erken de tegenvaller. “Jammer, dat is zo!” 

2. Ik kijk rustig naar de oorzaak van die tegenvaller. “Wat is er precies aan de 

hand?”  

3. Ik besluit hoe ik het anders aan ga pakken. “Dus wat ga ik nu doen?” 
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Volhouden 
 

 

1. Ik erken de taaiheid of saaiheid van de activiteit of de tegenzin in de 

activiteit en ik ervaar deze. “Tja, het is gewoon saai!” 

 

 

Voorbeeld 1 

 
Je kind staat te mopperen onder de afwas: “Wat is die afwas groot!”; "tsjonge, wat duurt 
dat lang” 
Je hebt de neiging om te reageren in de trant van:  

“We moeten allemaal wel eens dingen doen die niet leuk zijn. Dus jij ook. Geen gezeur. En ..  
je hebt er tenslotte  zelf ook van gegeten!”  
Zo spreek je misschien jezelf ook toe in die situaties. Maar je kind is er daar nog niet 

aan toe.  

Het eerste wat je kind moet leren, is erkennen dat dat vervelende gevoel er 

gewoon is. Dat gevoel moet je niet onderdrukken, maar onder ogen zien. Als je dat 

gevoel namelijk niet had, zou je zelf niet meer weten wat je leuk of wat je vervelend 

vindt. Dus, ga je eerlijk met je eigen gevoelens om. Zo leer je te willen. 

 

Je reactie zou kunnen zijn: 

“Nou hè, ’t is een saai werk.”  
Dat is toch gewoon zo? Je kunt er toch niet van maken dat het leuk werk is!  

Erken de gevoelens van je kind. Zo leert hij dat bij zichzelf ook te doen.  

 

 

Voorbeeld 2 

 
Je kind vertelt: “We zouden eerst kwartetten omdat mijn vriendje dat wil en daarna 
zouden we buiten spelen, omdat ik dat wilde. Ik vond kwartetten maar haal saai. Ik dacht: 
ik wilde dat dit  potje nu eindelijk maar eens afgelopen was. Toen liet ik hem maar gauw 
winnen.” 
 
Dan niet gelijk beginnen met te zeggen hoe je je hoort te gedragen, maar eerst 

erkennen van zijn gevoelens. 

“Heb je zo’n hekel aan kwartetten?” “Ik vind het gewoon niet leuk!” ”Dat was dus wel heel 
vervelend.” ”Ja, buiten spelen is veel leuker! 
 
 

2. Ik besluit het gewoon maar wel te doen. “Ik ga maar gewoon door. Ik 

weet dat het goed is dat ik het doe. En als ik het uitstel blijf ik er maar 

tegenaan lopen.” 

 

 

Ja, dat een activiteit saai is of niet leuk, daar is niets aan te doen. Dat moeten we maar 

aanvaarden en er het beste van te maken.  
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Eén ding is duidelijk: Als je mopperend aan de gang blijft en met tegenzin:  

 Dan heb je niet écht besloten het wel te doen. Je wilt gewoon niet. 

 Dan word je daar heel moe van. Alles wat je met tegenzin doet is vermoeiend. 

Hoe kun je je kind daarin nu ondersteunen? 

 

 

Voorbeeld 1 

 

“Ja, die afwas moet natuurlijk gewoon gebeuren. Daar is niets aan te doen.” Dat weet ik 
ook wel. Maar ik heb gewoon geen zin. Mijn vriendjes zijn al buiten.” 
Dus toch weer terug naar de gevoelens van je kind.  

“Dat kan ik me goed voorstellen zeg! Jij aan die afwas en je hoort je vriendjes buiten.” 
“Nou, laat me dan buiten spelen.” 
“Nu moet je even goed naar me luisteren Cor. Dit is heel belangrijk voor je. Ik wil dat je 
leert hiermee goed om te gaan. Kijk, ik begrijp je heel goed. Natuurlijk ga je liever direct 
naar buiten. Ik vind het heel goed van je dat je erkent dat die afwas gewoon moet. Dat 
vind ik al knap. Wat je nu nog moet leren is dat je je er maar beter bij neer kunt leggen en 
zeggen: Nou dat is pech. Maar die afwas maak ik eerst gewoon af. Als je dát kunt Cor, dan 
zal je zien dat je het helemaal niet zo erg meer vindt dat je je vriendjes buiten hoort. Want 
je moet toch eerst die afwas afmaken. Begrijp je me? Wat denk je, zal dat lukken?” 

 
 

Voorbeeld 2 

 

Marianne, ik begrijp je. Weet je hoe dat ook komt dat dat kwartetten zo lang duurde? Nou, 
omdat je dat met tegenzin deed. Alles wat je met tegenzin doet duurt veel langer dan 
wanneer je dat met plezier doet. Zo lijkt het altijd. Dat is ook heel lastig. Daarom vraag ik 
je nu: Kun jij ervoor zorgen dat je kwartetten toch een beetje leuk gaat vinden?” … 
“Kwartetten is gewoon niet leuk”; “Dat snap ik." Kun je iets bedenken dat wél leuk is aan 
kwartetten?” “Ja, maar ik vind buiten spelen leuker” 
“Marianne, luister goed. Nu ga ik je iets vertellen dat belangrijk voor je is. Je wilt 
kwartetten gewoon niet leuk vinden, want je blijft toch steeds liever naar buiten willen 
gaan. Daardoor komt het dat kwartetten iedere minuut steeds erger voor je wordt. Weet 
je wat je beter kunt doen? Gewoon denken: “Eigenlijk is kwartetten ook wel leuk!” Want 
kwartetten is toch ook een beetje leuk? Nou, wat denk je daarvan?”…. 
Dat zal je kind niet in één keer aanvaarden. Maar je kunt er wel samen over praten. 

Later kun je eraan toevoegen dat je een afspraak ook gewoon na moet komen. 

Het is niet eerlijk als je die op een verborgen manier manipuleert. Je kunt zeggen (in 

kindertaal) dat dat wel je zin oplevert, maar dat je dat geen voldoening geeft.  
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3. Ik blijf mezelf regelmatig toespreken. “Kom op! Gewoon doorgaan!” 

 

 

Nu heeft je kind het besluit genomen om de activiteit dus “gewillig” uit te voeren. 

Maar als je kind eenmaal weer bezig is, komen toch die vervelende gevoelens weer 

boven.  

Je kunt je kind voordoen hoe je weer jezelf kunt toespreken. 

 

 

Voorbeeld 1 

 

“Mam, mag ik toch niet naar buiten?”  
“Nou die vraag begrijp ik heel goed. Lastig hè, om vol te houden. Je kunt ook tegen jezelf 
zeggen: ik heb besloten die afwas gewoon af te maken. Nu ga ik het doen ook!” Zou je dat 
kunnen?”  
“Ik wil naar buiten”  
“Ik merk dat je dit nog moeilijk vindt. Jammer. Maar dat geeft niet. Nu zeg ik: Je hebt het 
zelf besloten. Het moet gewoon. Dus zet maar gewoon door!” 
 

 

Voorbeeld 2 

 

“Marianne, nu hebben we dat samen zo besproken. Nu vraag ik me af: Als je dit een 
volgende keer weer zo eens afspreekt. Zou het dan ook lukken om dat gewoon te doen?” 
Laat ze daarop reageren en spreek daarover. Voeg daar dan de vraag aan toe:  

“Denk je het ook een volgende keer gewoon vol te houden?” 
 Laat ze daarop reageren.  

“En ook zonder te zorgen dat de ander maar snel wint?”  
 

Bron: http://www.sxc.hu 
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Doorzetten 
 

 

1. Ik erken de tegenvaller. “Jammer, dat is zo!” 

 

 

Toon belangstelling.  

 

 

Voorbeeld 1  

 

Je kind is bezig met technisch lego. Hij roept  nu voor de tweede keer: “Zie je wel! Het 
klopt al weer niet.” 
 
Zo vraagt je kind je aandacht wel. Kun je het ook opbrengen belangstellend te zijn? 

(Het moet dan natuurlijk wel even uitkomen.)  

Let erop dat deze uitroep wel een signaal is van je kind! 

Het lukt hem niet om door te zetten. Het kan daadwerkelijk zijn dat hij een moeilijkheid 

tegenkomt waar hij geen oplossing voor weet. Het kan ook zijn dat hij bij de geringste 

tegenslag al niet meer doorzet.  

In het eerste geval heeft hij even hulp nodig, in het tweede geval moet hij leren 

door te zetten, ook als het even tegen zit. 

 

 

Voorbeeld 2 

 

Je dochter had de neiging om veel alleen binnen te spelen. Je hebt het hierover met haar 
gehad. En nu heeft je kind daadwerkelijk buiten gespeeld met haar vriendinnetje.  Nu is ze 
weer binnen. Nu moet de ouder  het initiatief nemen om erover te praten. De dochter, die 
misschien toch al teruggetrokken is,  heeft de neiging om maar weer stilletjes naar boven te 
gaan en wil gewoon niet meer aan buiten spelen denken; alleen maar: “Zie je wel, binnen is 
veel leuker!” Zeg daarom: “Ik heb door het raam gezien dat je buiten aan het spelen was 
met Karin.”  
 

 

Je nodigt je kind uit zijn gevoelens te uiten.  

Daarbij wil je kind natuurlijk ook vertellen wat er gebeurd is. 

 

 

Voorbeeld 1 

 

“Gaat het al weer niet?” “Nee, ik doe het precies zo als het plaatje, maar het past gewoon 
niet!” “Vervelend, zeg!” “Dat stomme lego!”  
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Voorbeeld 2 

 

“Daar was niks aan!” “Oh nee?” “Ik was hem iedere keer weer!” “Dat was dus niet leuk!” 
“Niks aan. Ik speel veel liever binnen!” ”Ja, als je altijd moet zoeken… dat is niet leuk, hè!” 
 

Op deze manier leert je kind dat hij niet boos hoeft te zijn of zijn gevoel gaat 

vermijden. 

Je kind ervaart wel dat het beter is daadwerkelijk te voelen dat iets niet 

prettig verloopt.  

Pas dan krijgt hij ruimte voor de volgende stap. 

 

 

2. Ik kijk rustig naar de oorzaak van die tegenvaller. “Wat is er precies aan 

de hand?”  

 

 

Voorbeeld 1 

 

Je kunt als ouder zeggen: “Weet je wat? Bekijk het plaatje eens rustig. Als het je niet lukt 
kom ik zo bij je kijken!” Maar misschien is dit te veel gevraagd van je kind. 
Je kunt je kind ook helpen door erbij te komen. Maar zorg dat je kind zo veel mogelijk 
actief blijft. 
 

Dus niet: “Laat me eens even kijken. Oh joh, je hebt het verkeerde stukje. Kijk 
maar. Je moet deze hebben. Nu past het wel. Zie je wel! Je moet gewoon beter 
kijken!” Zo leert hij niet zelf een probleem te overwinnen. 

Dus wel: “Vertel eens, wat heb je gedaan?” “Nou kijk, hier staat op het plaatje …. 
En dat past niet hè! En dat is nou zo vervelend!”  “Nu vraag ik me af hè, hoeveel 
puntjes zitten er nu op volgens het plaatje?” “Oooooh, nu snap ik het. Ik moet die 
andere hebben!” “Ja hè, dus als je goed kijkt kom je zelf al een stukje verder!” 

 

Je kind heeft geleerd dat wanneer hij niet op blijft gaan in zijn emoties, dat hij dan 

rustiger kan kijken en zelf meer kan oplossen. 

 

Maar, zo vraag je je misschien af, wanneer hij het écht niet kon, wat dan?  

“Ik snap waar je mee zit. Ja, dat is ook echt moeilijk hoor! Dat kun je op de tekening niet 
zo duidelijk zien. Ik zal het eens uitleggen! …Snap je?” … “Nu zie je, het zit niet altijd in jou. 
De tekening is soms ook niet altijd even duidelijk.” 
 

Hoe het ook zij, je kind heeft geleerd de tegenvaller rustig onder ogen te zien. 
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Zie eventueel ook doel 9 (je kind kan genot uitstellen) van uitspraak 11 (weinig vertrouwen 

in de ander) van Welbevinden. 

 

Voorbeeld 2 

 

“Zo, hoe ging dat dan?”  “Weet ik niet!”  “Wie moest er dan  zoeken?”  “Ik”  ”En jij moest hem 
steeds weer zijn.”  “Ja!” “En wat gebeurde er dan?”  “Ze was altijd weer eerder bij de buut 
dan ik. Dus moest ik weer opnieuw!”  “Ik snap het. Lastig zeg!” “Weet je nou hoe dat komt 
dat Karin steeds de eerste was bij de buut? Is het niet zo dat je ver weg loopt van de 
buut?”…”Weet je hoe Karin misschien wel doet? Ze wacht tot jij de verkeerde kant 
oploopt; en dan ook nog heel ver weg van de buut. En juist dán rent Karin naar de buut. Is 
dat misschien zo?” 
 

 

3. Ik besluit hoe ik het anders aan ga pakken. “Dus wat ga ik nu doen?” 

 

 

Na de ondersteuning 

 

 

Voorbeeld 1 

 

Je kind gaat verder. Hij weet dat als hij boos blijft, dat hij dan niet goed kan kijken hoe het 
probleem precies in elkaar zit en als hij er even niet uit komt, dan hoeft het niet altijd zijn 
schuld te zijn. 
 

 

Voorbeeld 2 

 

“Dus weet je nu hoe je moet zoeken?” “Niet direct weglopen. Eerst heel goed kijken.” “Ja, 
dat heb je goed begrepen. Denk je dat je dat ook kunt? … En wil je dit de volgende keer 
eens proberen?” 
 

Dit kind heeft geleerd dat wanneer je goed naar het probleem kijkt je het de volgende 

keer ook anders aan kan pakken. Zo kun je met tegenvallers omgaan.  
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04 BEGELEIDINSADVIES VOOR KINDEREN DIE ZIJN AFGEHAAKT/ONDERPRESTEREN 

(TYPE B) 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Je kind leert niet als een op zichzelf staand individu. Je kind leert in de context van allerlei 

verbanden en te midden van zijn omgeving. De eerste levensjaren is een kind zich daar niet 

van bewust.: Het leert wel door de omgeving, maar dat weet het zelf nog niet. Zo’n beetje 

middenin de kleuterfase (bij sommige kinderen pas later) wordt je kind zich ervan bewust dat 

er meer mensen en kinderen om hem heen zijn die ook leren en die iets vinden van hem, net 

zoals je kind zelf iets van anderen vindt. Omdat dit zich praktisch altijd in de schoolsituatie 

voordoet (daar krijgt je kind immers het meest van met andere lerende kinderen te maken), 

spreken we in het vervolg van het functioneren in de schoolsituatie. 

 

Onderpresteren is aan de orde wanneer een meer- of hoogbegaafd kind, in 

verhouding tot zijn vermogens, zwak presteert. Vaak komt de begaafdheid van het kind 

in de eerste levensjaren wel tot uiting (bijvoorbeeld al kunnen lezen voordat je kind naar 

school gaat), maar verdwijnt als je kind langer in de schoolsituatie verkeerd. Om je heen ziet 

je kind het functioneren van de andere kinderen en ervaart tegelijkertijd zijn eigen 

functioneren. Hij ontdekt dat die twee heel verschillend zijn van elkaar. Daarbij komt dat je 

kind geen uitdaging ervaart in datgene wat hij op school aangeboden krijgt. Uit die twee 

zaken kan je kind voor zichzelf het gevoel krijgen ‘iets’ fout te doen, dat het niet klopt dat hij 

dat allemaal al kan. Je kind gaat zich conformeren aan de andere kinderen en gaat beneden 

zijn eigen kunnen presteren: onderpresteren is een feit! 

 

  Er zou sprake van onderpresteren kunnen zijn als…1 

 

 Je kind wordt stiller en wil niet over school praten. 

 Je kind geen klasgenoten kan vinden om mee te spelen. 

 Je kind ’s ochtends ‘ruziemaakt’ omdat het niet naar school wil. 

 Je kind zondagavond al buikpijn krijgt door het idee dat het de volgende dag 

naar school moet. 

 Je kind zijn huiswerk slechts met veel gefoeter maakt, hoewel het er geen 

moeilijkheden mee ondervindt. 

 De thuis getoonde (en voor de leerkracht vaak onbekende) buitengewone kennis 

van je kind sterk afwijkt van de eisen op school. 

 Je kind psychosomatische klachten heeft zoals misselijkheid, buikpijn, hoofdpijn, 

waarvoor ook een specialist geen oorzaak voor kan vinden, en die in het 

weekend en de vakanties als sneeuw voor de zon verdwijnen. 

 De bereidheid van je kind om te presteren tijdens de les steeds meer afneemt en 

de klachten of de zorgen van de leerkracht toenemen. 

                                                
1 Müller, T., Mijn kind is hoogbegaafd. Berlijn, Duitsland. P. 93 
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  Mogelijke oorzaken van onderpresteren2 

 

 Doordat je kind te weinig uitdaging krijgt aangeboden, is het niet gewend om 

zijn intellectuele vermogens aan te wenden en volledig te benutten. 

 Minder ontwikkelde vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven of rekenen, 

die de begaafdheid tegenhouden. 

 Een creatieve, eigenzinnige persoonlijkheidsstructuur van je kind, waardoor de 

aandacht van de ouders en de leerkrachten te veel gericht is op “het als storend 

bevonden” gedragspatroon. 

 Een geringe gerichtheid van de ouders, gezinsleden en mogelijk ook de verdere 

familie op de behoeften en wensen van het kind. 

 Een negatief zelfbeeld van je kind, dat zichzelf tot geen enkele prestatie in staat 

acht. 

 Het rollenconflict bij meisjes, waarbij vrouwelijkheid en hoge intellectualiteit niet 

samengaan. 

 Je kind wil zich geaccepteerd voelen in de groep en niet opvallen. 

 Je kind heeft het gevoel dat zijn waarde alleen bepaald wordt door cijfers en 

prestaties en dat wil je kind niet. 

 

 

 

 

 

Aanpak  

 

 

 

 

Bijlage 8: Complimenten geven en bemoedigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Müller, T., Mijn kind is hoogbegaafd. Berlijn, Duitsland. P. 95 
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05 BEGELEIDINSADVIES VOOR KINDEREN DIE SNEL ZIJN AFGELEID (TYPE C):  

 

 

Algemeen 

 

 

Om aan een taak te beginnen en die ook te volbrengen heeft je 

kind betrokkenheid en concentratie nodig. Zoals we gezien 

hebben bij de vorige doelen is het een leerproces voor je kind 

om zich te concentreren op zaken waar hij eigenlijk geen zin in 

heeft.  

Concentreren op iets wat je graag doet is niet zo moeilijk, maar 

als je gevraagd wordt de tafel te dekken, dan kan het lastig zijn 

om tussendoor niet allerlei andere dingen te gaan doen, maar 

eerst de taak te volbrengen met de benodigde concentratie.  

Concentratie heeft te maken met het stellen van een doel: 

wat moet je doen? (handeling) Wat bereik je ermee? (resultaat) 

 

Als je bij je kind signaleert dat het snel is afgeleid en moeite heeft met concentratie, dan 

moet je voor jezelf eerst nagaan wat de oorzaken daarvan kunnen zijn. 

 Een mogelijke oorzaak is dat de taak te moeilijk is voor je kind. Je kind uit dit door 

afnemende concentratie en snel afgeleid zijn. Als dit zo is, dan is het zaak om de taak 

aan te passen aan de mogelijkheden van het kind of het kind een andere taak te 

geven. 

 Een andere oorzaak kan zijn dat je kind niet gemotiveerd is omdat het geen zin 

heeft in de taak. Dan vind je kind het misschien wel prettig er voor te kiezen zich te 

laten afleiden. 

Hieronder werken we deze mogelijke oorzaak verder uit. 

 

Bij activiteiten die je kind niet uit zichzelf wil, die nu eenmaal moeten (waar hij zich dus met 

moeite op kan concentreren) 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 en met tegenzin doet, daar word je 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 
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worden van je kind te maken. 

 

Bij de aanpak staat niet centraal dat je kind uiteindelijk toch de taak uitvoert waar hij in 

eerste instantie niet de betrokkenheid bij ervaart, maar die nu eenmaal moet gebeuren. (Dat 

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

dingen te doen die gewoon moeten. Door steeds bewuster te kiezen voor een activiteit, zal de 

concentratie toenemen en het kind steeds minder snel afgeleid worden. 

 

 

 

Aanpak 

 

 

Hoe nu te beginnen wanneer voor je kind een taak 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 uiteindelijke resultaat te zien. 

Die hoge berg, dat is eenvoudigweg de beleving van je kind. Ook al zeg je zelf misschien: “Ik 

snap niet waar hij nu zo’n punt van maakt.” 

 

 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 er niet zo veel zin op deze warme dag. Maar ja, het 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. Benoem 

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.  
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dat 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.  

 

 

 Perspectief bieden 

Perspectief betekent: Je kind helpen er overheen te zien. 

Dit doe je op de volgende manier: 

 

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

 Wees duidelijk 

Evengoed vasthouden aan jouw beleving van de zinvolheid van de taak en 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? Oké! 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 echt gebeurt. Kunnen we dat 
samen afspreken?”  

Verlang hierop een duidelijk antwoordt 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!”  
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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 
 

 Je kind helpen de taak te overzien. 

Heb begrip voor de belevingswereld van je kind, Hij ziet er als een berg tegen 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 leert willen, 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 wel 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 wel een eigen stukje  

verantwoordelijkheid houdt. 

 

Voorbeeld: Taak kleiner maken 

 “Jij ruimt de legostukjes 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 wel 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: 

 
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 nu opruimen!” 

Dat is waar. Als je kind blijft volharden in het steeds afgeleid raken van een taak, terwijl hij 

deze taak wel aankan en moet doen, 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 dat 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. 

Samen zou je dan af kunnen spreken dat jij hem er tussentijds op aan spreekt als je kind 

afgeleid raakt: “weet je nog…wat was je ook al weer aan het doen?” Naarmate dit vaker 

geoefend is, zal op den duur een blik en het noemen van de naam van je kind al voldoende 

zijn om hem bij de les te houden. 

 

“Geweldig! Mooi dat jij die 5 stukjes heb opgeruimd. Hier, dat hele stuk van je kamer is nu 
klaar! Geweldig!” 

“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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06 BEGELEIDINSADVIES VOOR KINDEREN MET WEINIG EIGENHEID (TYPE D): 

MINDER AFHANKELIJK WORDEN VAN WAT ANDEREN VINDEN 

 

 

Algemeen  

 

Volgt 

 

Aanpak:  

 

 

Volgt 


