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De competentiebeleving is laag, motivatie voldoende 
 

 

01 TOELICHTING BIJ DEZE UITSPRAAK  

 

 

Algemeen 

 

 

 

Hoe komt het dat je kind zichzelf niet als competent 

ervaart terwijl de motivatie wel aanwezig is? 

Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag 

liggen. Uiteraard spelen de aard van je kind en allerlei 

omgevingsfactoren ook een rol.  

 

Vooropgesteld: Jouw houding als ouder om emoties van 

kinderen te ontvangen en serieus te nemen is heel basaal 

voor de ontwikkeling van je kind. 

 

Neem deze houding ook mee tijdens het werken aan de 

doelstellingen. Je moet wel als ouder het gevoel 

hebben dat je in emotioneel opzicht contact hebt 

met je kind. Je kind moet de veiligheid ervaren, dat 

gevoelens (welke dat ook moge zijn) altijd 

geaccepteerd worden. 

 

 

 

Kinderen met weinig zelfvertrouwen zullen extra gevoelig 

zijn op dit doel. Zij willen graag perfect zijn. Dan zijn ze 

ervan verzekerd dat anderen hun prestaties goed vinden. 

Wanneer kinderen perfect willen zijn, zien ze er tegenop 

om aan een taak te beginnen. Ze leggen de lat voor 

zichzelf heel hoog en ze zien ‘leeuwen en beren’ op hun 

weg. Dit kan bij voorbeeld gebeuren bij tekenen, bouwen 

en huiswerk maken. Je kind wil dus van te voren 

verzekerd zijn van een perfect resultaat, dat boven alle 

kritiek verheven is. Ook bij de minste of geringste tegenslag legt hij het bijltje er bij neer.  

Daarom is het goed je kind te helpen om voorafgaande aan de taak, reële 

verwachtingen te leren stellen. Je kind leert van te voren inschatten: “Ja, die taak kan 

ik wel aan.” of: “Nou, daar zie ik best wel tegenop, ik ga het proberen. Het kan dus ook zijn 

dat het me niet lukt.” Als je kind perfectionistisch is, dan ziet hij er dus tegenop om zich 

vooraf in te denken of het hem zal lukken de taak uit te voeren.  
 

 

 

 

 

 

Je dochter Lisanne, 10 jaar, wil altijd graag 
samenspelen. Ze geniet ervan om met 
anderen dingen te doen. Vooral 
gezelschapsspellen doet ze graag. Tijdens 
het spel kletst ze gezellig, maar naarmate 
het spel vordert en zeker als het er naar 
uitziet dat ze gaat verliezen verandert haar 
gedrag. Soms gaat ze stil in zichzelf zitten 
mokken. En een andere keer kan ze weer 
heel explosief reageren: “Ik kan het niet… 
Altijd wint een ander… Ik ben stom” 
Zeker als ze van haar vriendinnetje 
verliest, ervaart ze dat als een nederlaag: 
“Mirjam kan alles veel beter, het is niet 
eerlijk”. 
Je hebt haar al vaak voorgehouden dat ze 
heus niet altijd verliest, maar op de één of 
andere manier blijven alleen de 
verliessituaties in haar geheugen  hangen. 
Ze komt nog vaak terug op een verloren 
spelletje. Je probeert haar dan uit te 
leggen dat het niet erg is dat ze verloren 
heeft, omdat het er in de eerste plaats om 
gaat dat het gezellig is om een spelletje te 
spelen. Soms merkte je als ouder aan jezelf 
dat je er bijna kwaad van werd dat Lisanne 
er steeds op terug bleef komen. Je wilt 
immers niet dat je kind alleen maar oog 
heeft voor winnen. Sinds kort ben je er 
achter gekomen dat het gedrag van je 
dochter er niet direct mee te maken heeft 
dat ze perse wil winnen, maar dat ze zich 
niet competent genoeg voelt. Dit 
verandert je kijk op de zaak. Je wilt dit 
anders gaan aan pakken, maar weet niet 
hoe. 
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Het kan lastig zijn voor je kind om dit doel zichzelf toe te eigenen, want hierdoor gaat je kind 

zijn eigen verantwoordelijkheid ervaren: “Mijn inspanning maakt dat het goed moet worden.” 

Maar juist kinderen met weinig zelfvertrouwen vinden het eng hun verantwoordelijkheid te 

dragen. Geleidelijk aan moeten ze dit wel leren. 
 

Je kind moet leren om enerzijds duidelijk zijn mening vast te houden en anderzijds 

moet hij ervaren dat wanneer hij er bewust voor kiest om zijn mening op te geven, 

dat hij daar niet minder van wordt. 

 

 

  

 

Aanpak 

 

 

 

Waarom of waardoor voelt mijn kind zich niet competent? 

Het is zaak er achter te komen waarom je kind zichzelf niet competent voelt of op dat 

moment niet als competent ervaart. Probeer dit te doen vanuit het V.A.T. model. Zie bijlage 

6: het V.A.T.model 
 

Complimenten geven 

Complimenten zijn heel belangrijk voor je kind. Hij krijgt te horen hoe jij het vindt dat hij een 

prestatie heeft geleverd.  

Jouw maatstaf is: gewoon omdat hij dat heeft gedaan; en niet afgewogen en vergeleken met 

andere kinderen.  

“Jij hebt dat gedaan, ik weet hoe je je daarvoor hebt ingespannen en je hebt dat gepresteerd.”  
 

Kijk je kind ook aan bij het geven van een compliment. Zo maak je contact en je neemt waar 

hoe je kind dit ontvangt. Straalt hij tevredenheid uit? Bijkomend voordeel van je kind 

aankijken is dat je door hem aan te kijken hem ook uitnodigd om weer te reageren.  

 

Complimenten kun je doseren in “uitdrukkelijkheid” 

Bij niet-uitdrukkelijk complimenten geven kun je iets “langs je neus weg” even zeggen. Bij 

een uitdrukkelijk compliment noem je expliciet wat je kind heeft gedaan en richt je daar de 

volle aandacht op. 
 

Zie ook de bijlage: Complimenten en bemoedigen. 
 

 

Enkele aandachtspunten die we nog op willen merken: 

 Laten zien dat je beschikbaar bent voor je kind, dat je hem begrijpt en dat je 

aandacht aan hem wil besteden zonder dat hij er iets tegenover hoeft te stellen. 

 Geniet samen met je kind van de situaties die prettig verlopen. Bederf deze niet door 

juist dan te praten over andere situaties die moeilijk zijn verlopen.  

 

! 
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02 ALGEMENE BEGELEIDINGSADVIEZEN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

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

competentiebeleving als motivatie hangen nauw samen met beide. Wanneer er geen sprake 

is van een motivatieprobleem, maar het onderliggende probleem (in dit geval 

competentiebeleving), de motivatie wel beïnvloedt of kan beïnvloeden, is het zaak de 

beperkte competentiebeleving heel serieus te nemen om te voorkomen dat er een 

motivatieprobleem ontstaat. Het mooie is 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 MIJN KIND WAARDEERT ZIJN ACTIVITEITEN 

POSITIEF 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Je kind is begonnen aan activiteiten waar hij aanvankelijk 

niet zo op was gericht. Hij ziet er uitdaging in. Misschien 

doet je kind nieuwe ontdekkingen op en gaat hij zelf 

enthousiast verder. Dat is mooi!  

 

Maar… zo gaat het niet altijd: Je kind betreedt onzeker 

gebied. Er hoeft maar iets te gebeuren of je kind denkt: 

“Zie je wel, ik dacht het al! Dit is niets voor mij! Het wordt 

niets! Wat heb je hier nu aan?!”  

Dit staat nu wel als een gedachte beschreven, maar je begrijpt dat dit voor je kind triest is. 

Hier liggen gevoelens achter van falen of van verveling. Op dit moment staat de 

ontwikkeling van je kind stil. Je kind gaat niet onderzoekend en experimenterend 

verder, maar stapt liever van deze activiteit af (vermijden).  

 

Je kind heeft de neiging negatieve emoties op de voorgrond te laten zijn. Hij vraagt 

zich niet af waardoor die emoties precies veroorzaakt zijn en of het wel reëel is om dat 

negatieve gevoel er aan over te houden. (We zeggen dikwijls dat mensen die dat doen een 

donkere bril ophebben, ze zien alles negatief.)  

 

Welnu, nauwkeurig waarnemen, juist dat moet je je kind leren. Je kind kan leren 

terug te kijken. Het begin van zijn activiteit was heel mooi. Laten we dat nou eerst 

even vaststellen. En ja, dat het nu even niet lukt, daar kun je wat aan doen.  

 

 

 

Aanpak 

 

 

 Allereerst: Het is al mooi als je als ouder je kind een nieuwe uitdaging aangeboden 

hebt en belangstelling hebt getoond voor de activiteiten die je kind kan gaan 

uitvoeren. 

 Merk daarnaast op dat je kind ook steun behoeft bij het geven van positieve 

waardering aan zijn eigen activiteiten. Dit is voor ons als volwassene misschien 

vanzelfsprekend en dat levert bij ons haast ongemerkt zelfvertrouwen op. En dat is nu 

juist wat je kind moet leren.  

Daarom: als je kind aan de gang is met een activiteit, trek jezelf niet zomaar 

terug en laat je kind niet aan zijn lot over! 

 

 

Bron: http://www.sxc.hu 



   
  Oudersuggesties 

  Uitspraak 8  
  Competentiebeleving laag, motivatie vold

  Groep 5 - 8 

 
 
 

April 2012  6 

 

 

 

Je kind moet het volgende leren:  

11..  Je kind benoemt wat hij heeft gedaan  

22..  Je kind geeft een positieve waardering aan wat hij zelf heeft gedaan.  

33..  Je kind kijkt vooruit (perspectief). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je als ouder doen? 

 

Begin met het V.A.T.-model weer voor ogen te houden. 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 1 
“Nou, ik heb gezien dat jij alle legostukjes van de 
grond hebt opgeraapt.” 
 
Voorbeeld 2 
“En heb je wat gelezen?” Misschien vertelt je kind 
wel uit zichzelf. Zo niet, dan kan je je kind weer 
helpen door vragen te stellen.  
 
Voorbeeld 3 
“Wat heb je precies gespeeld?” “ Nou, gewoon!” 
”Kun je me ook vertellen wat jullie hebben gedaan?” 
“Verstoppertje” “Zo, hoe ging dat dan?” “Weet ik 
niet!” “Wie moes ter dan  zoeken?” “Karin” “En jij 
had je verstopt!” “Ja, ik zat achter de struik en 
Karin zag me zitten en toen moest ik hem zijn.” 

 

Voorbeelden 
 

1. Je kind heeft zelf iets gedaan om zijn kamer 
op te ruimen. 

2. Je kind leest zelf een boekje. 
3. Je kind speelt buiten samen met een 

vriendje. 
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 Toon belangstelling.  

 

Als je zelf niet geobserveerd hebt vraag je ernaar. 

 

 

 Je kind benoemt wat hij heeft gedaan  

 

Jij vraagt aan je kind zijn activiteiten te benoemen die hij heeft uitgevoerd.  

Lukt dat niet, dan kun je je kind daarin helpen door vragen te stellen.  

Je kunt ook zelf vrij objectief beschrijven wat je gezien hebt. 

 

Zo kun je je kind helpen de activiteiten die hij uitgevoerd heeft weer ordelijk terug te halen. 

Plotseling gaat je kind misschien zelf wel verder: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 1 
“Zo, dus jij hebt die legostukjes opgeruimd. Hoe vind je dat nou?” “Niet leuk” “Dat kostte je 
moeite hè. Maar je hebt het toch maar gedaan. En dat stukje is nu écht opgeruimd. Dat is 
heel fijn! vind je niet?!” 
 
Voorbeeld 2 
“En hoe vond je het om dat boekje zelf te lezen?” “Wel leuk!” Wat vond je leuk dan?” Hij gaat 
iets vertellen over het verhaal. Nu ga jij helpend verduidelijken: “Dus dat leuke verhaaltje heb 
je zélf gelezen. Klopt hè!”  
 
Voorbeeld 3 
“En hoe vond je dat nou?” “Niet zo leuk, want toen moest ik weer zoeken.” “En dat heb je 
toen ook gedaan?” “Ja. Karin zat toen achter het muurtje.” “Nou, wat goed zeg, dat jij hem 
ook wilde zijn. Het was niet zo leuk maar je hebt het toch gedaan. En daarna kon je Karin 
buuten. En toen mocht jij je weer verstoppen. Zo was het toch?” “Ja” “Dus ja, soms moet je 
hem gewoon even zijn. En dat heb je prima gedaan. Vind je ook niet?” 

 

Bron: http://www.sxc.hu 
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Misschien wil je kind eerst gevoelens uiten in positieve of in negatieve zin: Volg je kind dan 

daarin! 

 

Het komt veel voor dat mensen eerst hun emotie laten spreken zonder precies na te gaan 

waardoor die emotie veroorzaakt wordt.  

Als dat gevoel voorlopig even over is kun je je kind ertoe leiden om na te gaan wat er precies 

gebeurd is en wat je kind heeft gedaan: 

“Vertel eens, wat is er precies gebeurd? Hoe is het gegaan dan?” 
 

 

 Je kind geeft een positieve waardering aan 

wat hij zelf gedaan heeft. 

 

Je vraagt aan je kind wat hij ervan vindt, dat hij die 

activiteit gedaan heeft. 

“Nou, en wat vind je er nu van? Je hebt …… gedaan. Hoe 
vond je dat nou?” 
 

(!) Wij mensen (dus ook je kind) hebben de neiging om 

het negatieve op de voorgrond te laten zijn en de rest niet 

meer te zien.  

Daartoe is het belangrijk de activiteiten uiteen te 

rafelen en te zien dat er eerst wel iets goed heeft 

plaats gevonden. 

 

Zie voorbeeldkader op de volgende pagina. 

 

Zie ook bijlage 8: Complimenten geven en bemoedigen. 

 

 

 

(!) Als je voorbeeld 1 en 3 leest ervaar je als ouder misschien wel hoe moeilijk het is iets 

positief te duiden als je ook een negatieve ervaring hebt opgedaan.  

Toch is het juist zo belangrijk om ‘eerlijk’ naar jezelf te kijken: Het positieve te durven 

zien, ook al gaat iets niet helemaal naar je zin.  

Dan leer je beter na te gaan wat je precies voelt en ervaart. Hier, in de kinderjaren ligt 

daarvoor de kiem. 

 

We hebben dikwijls de neiging om te letten op wat 

niet goed ging, of wat nog niet perfect is; dat is dan 

op de voorgrond.  

Daarom: Neem eerlijk waar en kijk nauwkeurig 

waar je gevoel vandaan komt. Leer dat aan je 

kind op het niveau dat bij hem past.  

 

 Je kind kijkt vooruit. Perspectief. 

 

Op basis van de positieve kijk op zijn eigen gedrag heeft je kind meer zelfvertrouwen en 

moed om verder te gaan. 

 

Voorbeeld 1 
Je kind is samen met jou 
begonnen met de kamer op te 
ruimen. Al pratend zijn jullie 
bezig. 
 
Voorbeeld 2 
“Zo, je hebt even gelezen, zag 
ik.” 
 
Voorbeeld 3 
“Ik heb door het raam gezien 
dat je buiten aan het spelen 
was met Karin. Ik hoorde jullie 
naar elkaar roepen. Het was 
soms spannend, hoorde ik” 

 

Voorbeeld 1 
“Wat zullen we nu samen afspreken 
om verder te gaan?” 
 
Voorbeeld 2 
“Wat denk je ervan, ga je nog verder 
lezen?” 
 
Voorbeeld 3 
“Zou je nog wel een keer 
verstoppertje willen spelen met 
Karin?” 
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04 MIJN KIND KAN OMGAAN MET TELEURSTELLING 
 

 

 

Algemeen 

 

 

Bij dit doel wordt verondersteld dat je kind al wel begonnen is met een activiteit waarbij hij 

niet zo betrokken was, dat hij zijn gedrag positief kan waarderen en dat hij door kan zetten 

en tegenvallers kan overwinnen (doel 1 – 3). 

  

Bij een verliessituatie is de tegenvaller onherroepelijk. Je kunt niets anders doen dan 

aanvaarden en dragen. Je beheerst de situatie niet zoals je die zou willen beheersen. En 

daar moet je mee leven, of je wilt of niet. 

Wat betreft de betrokkenheid van je kind op een bepaalde activiteit, kan er op twee manieren 

sprake zijn van een verliessituatie: 

1. Je presteert minder dan een ander (of dan je zelf zou willen). 

2. Je verliest een spel. 

3. Je kunt een ander niet jouw wil opleggen. 

 

Bij uitspraak 7 (motivatieprobleem) staat onder doel 3 beschreven hoe je je kind leert de 

tegenvaller onder ogen te zien, er rustig naar te kijken om conclusies te trekken en  daarna 

hoe je nu verder gaat. Dat wordt hier niet herhaald. 

Het probleem is nu dat je kind gefocust blijft op dat onherroepelijke verlies en niet verder wil 

kijken. 

 

 

Voorbeeld 1 Commentaar bij voorbeeld 1 

 
Zowel Kees als Marie zijn 
erg competitief. Steeds 
weer is er gehakketak:      
” Mijn tekening is mooier”, 
“Ik had een 8”, “Ik kan 
harder lopen” enz.  
Nu concreet: Marie zegt: 
“Moet je die tekening 
eens zien. Hij heeft niet 
eens schoenen aan!” Kees 
begint te huilen. 
 

 

Je zou kunnen zeggen: Kees en Marie zijn te veel betrokken op 

presteren, ze hechten er te veel waarde aan. Het lijkt wel of ze 

niet meetellen wanneer ze een keer in een verliessituatie 

verkeren, terwijl dit in het leven regelmatig gebeurt; er is nu 

eenmaal altijd sprake van een winsituatie én een 

verliessituatie. Als je dat uitspeelt, dan is het leven 

voortdurend vol spanning. Iedere keer heb je weer een kans om 

te verliezen. Je zou er moedeloos van worden. (Of de kans om te 

winnen. Je zou er overmoedig van worden.) De kinderen leggen 

te veel waarde in de activiteiten. Zo spannend, dat de 

betrokkenheid op die activiteiten heel hoog wordt of juist 

helemaal in elkaar ploft; de kinderen durven niet meer en 

trekken zich terug.  

 

Nu  verder geredeneerd: Waarom altijd spreken in termen van 

winnen of verliezen? We staan voor de taak onszelf te 

accepteren met de gaven en talenten die wij hebben. De een 

heeft deze, de ander heeft weer andere talenten.  

 

 

 

 



   
  Oudersuggesties 

  Uitspraak 8  
  Competentiebeleving laag, motivatie vold

  Groep 5 - 8 

 
 
 

April 2012  10 

 

 

Voorbeeld 2 Commentaar bij voorbeeld 2 

 
Johan is motorisch niet zo goed 
ontwikkeld: Hij valt op tijdens 
gymnastiek en met buiten spelen is hij 
niet de beste. 
“Mama, als we partijen kiezen ben ik 
altijd de laatste.” 
 

 

Natuurlijk is er hier ook sprake van vergelijking 

met anderen. Maar het competitieve element 

is niet op de voorgrond.  

 

Wel ervaart het kind een gemis: Aan bepaalde 

verwachtingen kan hij niet voldoen en daar loopt 

hij voortdurend tegenaan. 

 

 

 

Voorbeeld 3 Commentaar bij voorbeeld 3 

 
Ton verliest twee keer bij “Mens erger je 
niet!” 
 

 

Het gaat hier slechts om spel. Dus van “ernst” 

(zoals bij voorbeeld 1 en 2) is geen sprake.  

Toch hecht het kind zoveel waarde aan het 

verliezen dat het voor hem daadwerkelijk ernst 

is geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 4 Commentaar bij voorbeeld 4 

 
Mariska is gewend haar wil op te leggen 
aan haar zusje Berta. Zodra Berta er 
niet direct in mee gaat, loopt Mariska 
boos weg  

 

Juist dit gegeven is het “spel” van het leven: de 

ander heb je niet in je macht; die is een 

zelfstandig persoon evenals jij dat zelf ook 

bent.  

Dat is voor kinderen (soms ook voor 

volwassenen) lastig om dat te moeten 

accepteren. Pas na het accepteren is 

‘samenspel’ mogelijk in het leven. 
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Aanpak 

 

Om te leren omgaan met verliessituaties is het volgende nodig: 

1. Leren het verlies, en de daarbij behorende gevoelens onder ogen zien. 

2. Deze gevoelens aanvaarden: “een plekje geven”. 

3. Beslissen hoe nu verder te gaan. 

Dat wordt hieronder uitgewerkt aan de hand van bovengenoemde voorbeelden. 

 

 Leren het verlies en de daarbij behorende gevoelens onder ogen zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deze gevoelens aanvaarden: “een plekje geven” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld 1 
Begin met te zeggen: “Niet leuk hè Kees, als je dit zo hoort!” 
(Misschien begint Kees wel te huilen. Bied troost!) 
 
Voorbeeld 2 
“Nou, dat is ook niet leuk! Twee keer als laatste overblijven. Dat 
is écht dikke pech!!” 
 
Voorbeeld 3 
“Dat is vervelend. Dat geeft zeker een naar gevoel.” 
 
Voorbeeld 4 
“Dus Berta wilde niet knikkeren. Ja, dat is ook niet leuk. En 
daarom liep je boos weg. Ik begrijp het.” 
 

Voor een uitgebreide 
beschrijving hiervan 
wordt verwezen naar 
doelstelling2. Hieronder 
worden de voorbeelden 
kort uitgewerkt. 
Kern: Bied 
emotionele steun. 

Voorbeeld 1 
“Nou Marie, ik vind dat Kees een mooie tekening heeft gemaakt. 
En jouw tekening vind ik ook heel mooi.” Marie: “Maar Kees 
heeft niet eens schoenen getekend. Stom zeg! ”Moeder: “Kees is 
vier jaar. En Kees heeft een mooie tekening gemaakt. En jij bent 
zes jaar. En jij hebt ook een mooie tekening gemaakt.” 
 
Voorbeeld 2 
“Ja, dat is nu eenmaal zo, hè! Het bewegen is voor jou een 
moeilijk punt. Je beweegt minder soepel”. 
 

Je kind moet leren dat er 
altijd wel dingen in het 
leven zijn waarop je geen 
greep hebt. Er zit niets 
anders op om te 
aanvaarden dat het zo is. 
Erken het wel, maar blijf 
er niet in vast zitten. Je 
kunt daarbij ook 
relativeren: Er is meer 
dan dat verlies. Zie het 
ook in een ruimer 
perspectief.  
Kernvraag: Kun je het 
hebben? 
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 Beslissen hoe nu verder te gaan. 

Voorbeeld 3 
“Tsja, als de ene wint, verliest de ander. Er kan er maar één de eerste 
zijn en er moet ook iemand zijn die de laatste is. Dat is nu juist het 
spel. En nu ben jij een keer de laatste.” “Ja, maar ik heb nu al twee 
keer verloren. Dat is onéérlijk!”. “Ja, twee keer is helemaal dikke 
pech!” 
Geef je kind geen valse hoop, zoiets als: “Laten we nog een spelletje 
doen; dan zul je vast wel winnen.” Je begrijpt wel dat er de 
mogelijkheid bestaat de je kind de derde keer ook verliest. Dan denkt 
hij helemaal “Mens-erger-je-niet is helemaal niets voor mij!” 
In tegendeel: het hoort bij het spel. “Er is altijd een winnaar en een 
verliezer. En het spannende van het spel is nu eenmaal: Wie wordt de 
winnaar? En ook: Wie wordt de verliezer? Dit blijft altijd gelden. 
 
Voorbeeld 4 
“Berta had gewoon geen zin. Dat kan toch? Die speelt liever wat 
anders.” “Ik wilde knikkeren en dat wilde ze niet.” “Ja, dat begrijp ik. 
Het lukte je niet dat jullie samen gingen knikkeren.” 
Je gesprek verder aanpassen aan de leeftijd van je kind. Het gaat 
erom dat je kind accepteert dat Berta zelf bepaalt waarin ze wel of 
geen zin heeft. Daarna kan de ouder alternatieven aanbieden: ”Goed, 
Berta wilde niet knikkeren. Maar je kunt ook andere leuke dingen 
doen. Of misschien wil Berta morgen wel met je knikkeren.” Als het 
kind wat ouder is, kan de ouder aanwijzingen geven over de manier 
waarop het kind met Mariska kan overleggen. Bij een jonger kind zeg 
je eerder: “Berta wil niet knikkeren. Dus ga maar wat anders doen.” 
 

 
Je ontleent de 
waarde van een 
activiteit niet altijd 
aan een externe 
norm. Het plezier 

van een 
activiteit op zich 
kan ook waarde 
hebben.  
 

Voorbeeld 1 
Lukt het Kees en Marie ook andere activiteiten zonder competitie uit te voeren? 
 
Voorbeeld 2 
Accepteert hij inmiddels zijn probleem? Vermijd hij het probleem? Gebruikt hij alternatieven in 
het samenspelen? Heeft je kind het nodig dat hij over zijn probleem met de ouder blijft praten? 
 
Voorbeeld 3 
Blijft je kind er tegenop zien om spelletjes te spelen waarbij winnen/verliezen een belangrijke 
factor is? Of gaat het langzamerhand wat soepeler? 
 
Voorbeeld 4 
Kan Mariska zonder boos te worden aanhoren dat Berta niet doet wat Mariska wil? En, 
(aangepast aan de leeftijd): Kunnen ze samen onderhandelen over alternatieven of een “om-de-
beurt-regeling” bedenken? 
 

Deze stap is niet 

zo moeilijk meer 
als je kind 
inmiddels het 
gevoel van 
verlies aanvaard 
heeft, een plekje 

heeft gegeven. 
Let er toch op of 
je kind de 
activiteiten goed 
oppakt.  
Niet alleen direct 
nadat je je kind 

ondersteund hebt, 
maar ook op de 
langere termijn. 
 


