Bijlagen voor ouders

Bijlagen voor ouders

Inhoudsopgave

1. Ontwikkelingsgebieden; activiteiten van kinderen en ondersteuning door ouders ____3
2. Betrokkenheid en welbevinden _______________________________________8
3. Kijkwijzer bij betrokkenheid en welbevinden ____________________________14
4. Hoe willen we gezin zijn? Samen praten over je eigen gezinsleven _____________21
5. Je kind weet zich gezien; een goede relatie als fundament __________________23
6. Het V.A.T.-model: om samen te praten en samen te doen __________________25
7. Gesprekken met kinderen om hen nieuw gedrag te leren ___________________30
8. Complimenten geven en bemoedigen _________________________________32
9. Je bent er niet altijd bij. Hoe kun je toch je kind beïnvloeden? ________________35
10. Het spel in de opvoeding _________________________________________36
11. Spelontwikkeling en spelstimulering _________________________________38
12. Gesprekken met kinderen tijdens het voorlezen _________________________46
13. Regels en routines binnen het gezinsleven _____________________________48
14. Als je kind regels overtreedt: duidelijk zijn en grenzen stellen _______________52
15. Aandacht verdelen tussen verschillende kinderen tijdens het voorlezen ________55
16. Aandacht verdelen tussen verschillende kinderen tijdens het dagelijks leven _____57
17. Kun je als ouder het probleem van je kind hebben? ______________________60
18. Contact op gevoelsniveau ________________________________________67
19. Praten met school __________________________________________________672
18. Zelfstandig worden en loslaten ____________________________________674

april 2013

2

Bijlagen voor ouders

1. Ontwikkelingsgebieden; activiteiten van kinderen en
ondersteuning door ouders

Je kind heeft voldoende uitdaging
Natuurlijk biedt iedere ouder op alle gebieden uitdaging aan zijn kind. Toch is het goed
om na te gaan of je kind zich op alle gebieden evenwichtig ontwikkelt en of jij op alle
gebieden voldoende uitdaging biedt. In het onderstaand overzicht is aangegeven op
welke gebieden kinderen leren.
Als kinderen stimulans krijgen leren ze eigenlijk als vanzelf: Ze willen graag groot
worden; ze ontwikkelen zichzelf. Daarbij is het wel nodig dat kinderen gestimuleerd
worden: ze hebben veiligheid en belangstelling nodig, soms bemoediging, maar ook
correcties en concrete aanwijzingen.
Eerst kijken we naar de gebieden waarop kinderen zich kunnen ontwikkelen.

A. Ontwikkelingsgebied

B. Activiteiten van
het kind

1

Motorische ontwikkeling
(bewegen) grof

Kruipen, leren fietsen, hard
rennen.

2.

Motorische ontwikkeling
(bewegen) fijn

Krabbels op papier; tekenen,
krijten.

3.

Taal en praten

Samen met anderen woordjes
benoemen; aan tafel
gesprekken voeren;
voorlezen; samen lezen.

4.

Taal en denken

Praten over waarom iets
gebeurt, praten over een
boek.

5.

Lezen – schrijven

Voorlezen, een
boodschappenbriefje maken
tijdens spel, tijdens
gezelschapsspel de spelregels
lezen.
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6.

Emotionele ontwikkeling;
omgaan met gevoelens;
zelfbesef
= welbevinden

Praten over waarom iets leuk
is of waarom juist niet;
gevoelens benoemen.
Expressieactiviteiten:
tekenen, boetseren, tekst
schrijven.

7.

Omgaan met elkaar

Samen spelen; vragen om
hulp; praten over de
contacten.

8.

Activiteiten uitvoeren;
spel en werk
= betrokkenheid

Bezig zijn met activiteit;
erover praten.

De ontwikkelingsgebieden
1. Motorische ontwikkeling; grof
Ieder kind oefent zich in het beter bewegen: aanvankelijk kruipen en lopen; later
touwtje springen, fietsen en ballen.
Als ouder stimuleer je haast vanzelf deze activiteiten van het kind; je helpt je kind
het eerste stapje te zetten en als het hem lukt twee stapjes los te lopen dan roep je
‘Hoera! Wat knap zeg!’ Dat is nu ondersteunen en stimuleren.
Als je kind ouder wordt, let je er dan ook op dat hij voldoende buiten speelt?
2. Motorische ontwikkeling; fijn
Peuters zie je dat al doen: ze bouwen torens van blokken en later van lego. De
bewegingen worden steeds fijner; zoals knippen, plakken en tekenen. Later gaat je
kind ook krabbels schrijven. Dit doet hij spelenderwijs, maar leert er zo veel van.
3. Taal en praten
Voordat je kind één jaar is begint hij al gauw met klanken nazeggen en brabbelen.
Stimuleer dat door je kind na te doen en ook weer voor te doen. Je kind is daarmee
heel geconcentreerd bezig en jij speelt mee. Hoe stimuleer je de spreektaal? Door
nieuwe woordjes uit te leggen, vragen te stellen aan je kind en veel te luisteren.
4. Taal en denken
Leren denken gebeurt thuis ook haast als vanzelf; spelenderwijs. Kinderen stellen
vragen: ‘Waar is papa nou?’ en ‘Waarom moet u stofzuigen?’ Je kunt snel even een
antwoord geven, maar als je echt belangstelling toont voor de vragen van je kind en
je maakt contact, dan stimuleer je je kind weer om nog meer vragen te stellen; en
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juist daar leert je kind van. Ook als hij al groter is, is het belangrijk om
belangstelling te tonen voor alles wat hij te zeggen en te vragen heeft.
5. Lezen – schrijven
Je zult denken dat ze dat wel op school leren; en dat is natuurlijk waar. Toch merk je
dat kinderen thuis ook al betrokken zijn op het leren lezen en schrijven. Je kind roept
aan tafel: ‘Kijk, dat is mijn letter’ als hij de P van pindakaas ziet. In de bovenbouw
kun je eens praten over het boek dat je kind aan het lezen is.
6. Emotionele ontwikkeling; omgaan met gevoelens; zelfbesef (welbevinden)
Als het goed is voelt je kind zich prettig, heeft hij een open houding t.o.v. zijn
omgeving, heeft hij energie en als er tegenvallers zijn zet hij zich er weer overheen
en gaat verder. Je kind leert in zijn kinderjaren met zijn gevoelens om te gaan. Dat
alles lukt alleen maar omdat jij je kind veiligheid biedt, belangstelling toont en je
kind nieuwe dingen leert en ook grenzen stelt.
7. Omgaan met elkaar
Kinderen leren ook om te gaan
te zeggen wat ze zelf willen en
de omgang met anderen ook
verschillen. Door met elkaar om

met volwassenen en met andere kinderen. Ze leren
ook belangstelling te hebben voor anderen. Soms is
spannend, bijvoorbeeld als kinderen van mening
te gaan (in het gezin) leren kinderen hoe dit kan.

8. Activiteiten uitvoeren; spel en werk (betrokkenheid).
Zie onder de beschrijving van betrokkenheid. Als je kind speelt of een taakje
uitvoert, toon je dan belangstelling en bemoedig je dan je kind?

?

Vraag voor jou als ouder: Kun je zeggen dat je kind zich evenwichtig
ontwikkelt?
Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld veel bezig op het gebied van kennis, terwijl ze
activiteiten met andere kinderen mijden, of andersom.

Hoe is je kind actief om zich te ontwikkelen?
Een natuurlijke ontwikkeling houdt in dat je kind niet kiest voor (bijvoorbeeld)
motorische ontwikkeling (‘Ik ga maar eens oefenen met ballen’). Het is juist anders: De
wereld is voor je kind een uitdaging. Hij heeft overal zin in en wil zo veel. Zo is hij
ongemerkt bezig zichzelf te ontwikkelen.
Samen met mamma de baby verschonen is boeiend en interessant. Met de buurjongens
voetballen; daar krijgt je kind haast niet genoeg van. Voorgelezen worden is altijd weer
leuk.
Bij iedere activiteit kun je je afvragen: Op welke gebieden ontwikkelt je kind zich? Een
voorbeeld.
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Samen met de kleuter de baby verschonen

Motorische
ontwikkeling

Je kind ziet hoe jij zorgvuldig en met aandacht de baby
oppakt en wast. Je kind ziet dat je trefzeker beweegt.
Misschien mag je kind ook een handeling uitvoeren:
‘Voorzichtig hoor!’

Taal en praten

Je kind hoort je tegen de baby praten en doet ook mee.
Tegelijkertijd praat je ook met je kind over wat je doet en je
kind praat terug.

Taal en denken

Al pratend zeg je hoe fijn het is dat de baby weer verschoond
is en dat de baby moet drinken en moet slapen. Je kind snapt
dat vuile kleren weer gewassen moeten worden en dat hij
andere behoeften heeft dan de baby.

Emotionele
ontwikkeling

Moeder benoemt dat de baby weer lekker verschoond is, dat
zijn buikje weer lekker vol is, dat de baby nu wel weer moe
zal zijn. Zo leert je kind ongemerkt allerlei emoties kennen.

Omgaan met elkaar

Je handelt liefdevol naar de baby. Zo liefdevol geef je je
andere kind ook aandacht.

Activiteiten uitvoeren

Je laat zien dat je vol aandacht en met zorg met de baby
bezig bent; je laat je niet afleiden en zo ben je je kind tot
voorbeeld.
Je kind mag ook iets aangeven of met een washandje de
baby schoonvegen.
Je kind leert op betrokken wijze een activiteit uit te voeren.

Zo kun je allerlei andere activiteiten benoemen en kijken op welke gebieden een kind
zich kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld: Je kind is met zijn vriendjes aan het voetballen.
Een heel belangrijke activiteit van je kind is wel het spelen. Voor meer daarover zie de
bijlagen 10 en 11 over het spel.

Activiteiten door de ouders
Hoe kun je nadenken over de activiteiten die je met je kind kunt doen?
Het is niet zo dat je altijd heel bewust plant met je kind wat het moet doen; integendeel,
als het goed is, gaat heel veel in het gezinsleven thuis op een natuurlijke manier vanzelf
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goed. Het is wel belangrijk steeds weer na te denken over de vraag: Vinden wij het goed
gaan? Hieronder geven we activiteiten aan die je met je kind in het gezin kunt uitvoeren.

Activiteit ouder

Beschrijving

Voorleven

Woorden wekken en voorbeelden trekken. Hoe leef je zelf als het
gaat om de ontwikkelingsgebieden, zoals hierboven genoemd?
Bijvoorbeeld het eerste ontwikkelingsgebied: Ben je een voorbeeld in
het goed verzorgen van je lichaam door zelf ook voldoende te
bewegen? En omgaan met elkaar: Hoe ga je als echtgenoten met
elkaar om? Hebben jullie ook belangstelling voor elkaars
belevenissen, zodat je kind haast als vanzelf die belangstelling voor
anderen overneemt?

Samenleven

Samenleven doe je toch al in een gezin. Hoe ga je ermee om als twee
kinderen laten blijken snel te willen douchen? Kunnen ze regelen wie
eerst mag?

Samen doen

Samen naar het bos of de speeltuin; soms ook heel bewust besluiten
om met één kind boodschappen te gaan doen.
Samen spelen is ook heel belangrijk.

Opvoeden

Pas nu komt het opvoeden. Het gewone gezinsleven (voorleven,
samenleven en samen doen) is de bedding waarin de opvoeding
plaats vindt.

U kunt als ouders bij alle vier de activiteiten nagaan: Hoe doen we dit bij ons in het
gezin? Loopt dat goed? Kunnen wij dit verbeteren?
Om je kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling, zijn de volgende activiteiten belangrijk:
1. Samen spelen met je kind 2. Samen gesprekjes voeren met je kind 3. Voorlezen
In de bijlagen worden verschillende activiteiten van samen doen uitgewerkt:
6. Het V.A.T.-model: om samen te praten en samen te doen
10. Het spel in de opvoeding
11. Spelontwikkeling en spelstimulering
12. Gesprekken met kinderen tijdens het voorlezen
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2. Betrokkenheid en welbevinden
Volgens de score op de vragenlijst is de betrokkenheid en/of het welbevinden van je kind
niet (geheel) voldoende.
Betrokkenheid en welbevinden zijn heel basaal voor de ontwikkeling van je kind. Daarom
is het ook voor jou als ouder nodig om hieraan aandacht te besteden. Zorg dat je zelf
een duidelijk beeld hebt bij deze begrippen. Het is niet ingewikkeld; eerder
vanzelfsprekend.
Hieronder volgt een toelichting.

Betrokkenheid: Mijn kind is lekker bezig!
Wat is betrokkenheid precies?
Je kind is lekker bezig. Dat kan met allerlei activiteiten zijn: met spel (vadertje en
moedertje, bouwen met lego) of met lezen, papa helpen met het gras maaien of zelf
boodschappen doen. Je kind doet dat met concentratie, inspanning en plezier; hij/zij laat
zich niet gauw afleiden, maar zet door.
Betrokkenheid begint al heel vroeg; een kind in de box kan bijvoorbeeld zijn uiterste best
doen om te reiken naar een speeltje dat iets te ver weg ligt.

Het belang van betrokkenheid voor de ontwikkeling van je kind
Je kind ontwikkelt zich, juist door allerlei activiteiten uit te voeren. Het is daarbij
belangrijk dat je kind deze activiteiten goed uitvoert, intensief bezig is; betrokken is met
heel zijn wezen (dus niet zo maar uit de losse pols, verveeld en oppervlakkig). Juist door
zo intensief bezig te zijn ontwikkelt je kind zich en is hij bezig met groot worden.
Activiteiten zijn leerzaam voor je kind: samenspelen, concentreren, bewegen, plannetjes
bedenken. Je kind doet ervaringen op en speelt gevoelens na. Dit alles is heel goed voor
de ontwikkeling van je kind, mits hij dat op een betrokken manier doet.

Mijn kind en betrokkenheid
 Nu is het de vraag of je kind écht betrokken bezig kan zijn. Of is hij overal maar een
beetje oppervlakkig mee bezig? Je kind verveelt zich vaak; alles wat hij doet is van
korte duur; hij is niet geconcentreerd, doet activiteiten maar met weinig aandacht,
half verveeld, gauw afgeleid en oppervlakkig.
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 Ook kan het zijn dat de betrokkenheid erg afhankelijk is van het soort activiteit:
Samen met anderen is hij fijn bezig, maar alleen spelen lukt niet. Of anders: Als hij
maar zelf mag kiezen wat hij wil, dan gaat het wel goed, maar als hij iets moet
(bijvoorbeeld kamer opruimen) dan is hij niet betrokken. Of je kind vindt niets
anders leuk dan buiten voetballen of lezen of mama helpen; hij is heel eenzijdig in
zijn activiteiten.

Signaleringslijst
Je kunt zelf een signaleringslijst voor je kind invullen, zodat je een scherper beeld van je
kind krijgt. Deze signaleringslijst vind je onder de volgende bijlage, bijlage 3: Kijkwijzer
bij betrokkenheid en welbevinden.
Deze lijst help je om te kijken wat je thuis kunt doen met je kind. De suggesties vind je
verder in deze bijlage.

Welbevinden: Mijn kind zit lekker in z’n vel

Wat is welbevinden precies?
Welbevinden heeft natuurlijk te maken met betrokkenheid, maar het is goed te
onderscheiden. Betrokkenheid gaat erover hoe een kind iets doet (activiteit);
welbevinden gaat erover hoe je kind zich voelt. Je kind voelt zich niet prettig; er is iets
met hem aan de hand. Kon hij maar zeggen wat het is. Het kan te maken hebben met
lichamelijke gezondheid, zich onzeker of angstig voelen, b.v. door nare ervaringen die je
kind meemaakt (bijvoorbeeld zich niet prettig voelen op school of ziekte thuis). Misschien
voelt je kind zich wat gespannen, is hij wat stil en teruggetrokken.
Kinderen weten van zichzelf niet of ze zich ‘onder de maat’ voelen. Ze zijn het zich soms
nog niet bewust. Of ze denken dat dit ‘gewoon’ is. Ze weten het soms ook goed te
verbergen, omdat ze denken dat ook dát zo hoort.
Toch kunnen ouders meestal precies zeggen of hun kind wel of niet goed in hun vel zit.
Soms merken ouders dit minder op. Je moet op allerlei kleine dingen letten wil je het
zien: de mate van energie dat een kind uitstraalt, de toon van spreken, de
gezichtsuitdrukking, maar ook de uitdrukking van de ogen.

Het belang van welbevinden
Het welbevinden is nog meer basaal dan betrokkenheid: Immers, als je kind zich niet
prettig voelt, dan zal hij er ook moeilijker toe over kunnen gaan om zich met aandacht te
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richten op een activiteit. Zijn innerlijke onbehagen of spanning maakt dat hij zich niet
lekker kan ontwikkelen.

Kortom
Betrokkenheid en welbevinden zijn samen de graadmeters voor de welstand en de
ontwikkeling van je kind. Is er iets niet goed met betrokkenheid en welbevinden, dan
zegt dat iets over je kind zoals hij nu is en dat heeft invloed op de ontwikkeling van je
kind; dus op het groot groeien van je kind. Betrokkenheid en welbevinden zijn
graadmeters voor je kind.
Het is haast een tweede natuur van ouders om daarop te letten. (Een ouder zegt
bijvoorbeeld: ‘Het gaat volgens mij niet zo goed met mijn kind. Hij is niet zo levenslustig,
hij speelt ook niet zo leuk’). Ouders die zoiets zeggen weten dat deze zaken belangrijk
zijn.
er altijd op of het met de betrokkenheid en het welbevinden wel goed zit bij
! Let
je kind!

Welke invloed heb je op de betrokkenheid en het welbevinden van je
kind?
Betrokkenheid en welbevinden zijn dus graadmeters voor de welstand van de
ontwikkeling van je kind. Juist daarop wil je je kind beïnvloeden: je wilt er graag
voor zorgen dat je kind lekker actief en betrokken bezig is en je wilt dat hij lekker
in zijn vel zit. Wat kun je daar dan aan doen?

Niet in alle gevallen kun je problemen op dit gebied voorkomen. Er kunnen factoren
binnen het kind zijn die moeilijk of niet te beïnvloeden zijn (bijvoorbeeld een stoornis als
ADHD of autisme). In de suggesties over welbevinden lees je hierover meer.
Wel is het zo dat een goede leefomgeving thuis bijna voorwaardelijk is voor een goede
ontwikkeling van je kind. Je kunt kijken of je er bij jouw thuis wat aan kunt doen om de
betrokkenheid en/of het welbevinden van je kind te bevorderen.

De drie opvoedingsprincipes

1. Laat zien dat jij je kind begrijpt: Je kind weet zich gezien.
Een kind kan niet gedijen wanneer hij zich niet door een ander gezien weet. Juist als
ouder bevestig je het ‘zelfgevoel’ van je kind; namelijk de ervaring dat hij zelf ook een
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persoon mag zijn, naast de andere persoonlijkheden in het gezin. Een kind (ieder mens)
wil zich gezien weten door een ander. Ook al wil je dingen waarvan je weet dat de ander
die niet leuk vindt. Niet dat dat dan direct moet gebeuren (dat zou verwennen zijn),
maar wel de erkenning en het begrip dat je kind dat wel wil (Ja, dát vind jij dus leuk. Je
zou graag ….)
Zomaar wat ‘denkvragen’ voor jezelf om na te gaan hoe het gesteld is met het
welbevinden van je kind:
Voelt je kind zich prettig in je gezin?
Ervaart je kind thuis als een veilige haven?
Zorgen jullie als ouders voor een warme sfeer?
Ervaart hij dat (vooral de ouders) hem begrijpen?
Of moet je kind altijd zijn best doen om de ander te overtuigen van zijn wil?
Blijven aandringen dat hij iets wil of zelfs daar om huilen?
Of de andere kant: Trekt je kind zich misschien terug, zodat je niet zou weten wat
er in je kind omgaat?
Geeft je kind signalen af dat hij niet lekker in zijn vel zit?
Je zou eens kunnen kijken of jij wel voldoende aangeeft dat je je kind begrijpt.
Zie bijlage 5 Je kind weet zich gezien.
Zie bijlage 6 Het V.A.T.-model. Hierin lees je hoe je je kind aandacht geeft.
Natuurlijk kunnen er moeilijke omstandigheden in het gezin zijn, zoals lichamelijke of
psychische ziekten; of er kan sprake zijn van scheiding.
Misschien zeg je: ‘Juist, dat zou ik wel meer willen doen. Ik zou mijn kinderen meer
aandacht willen geven. Maar dat lukt me gewoonweg niet. Als ik het ene kind aandacht
geef, begint het andere kind weer.’ Zie bijlage 15 en 16: ‘Aandacht verdelen’.

2. Geef je kind structuur.
Structuur in je gezin betekent: Er zijn duidelijke regels waar we ons met zijn
allen aan houden. Gezamenlijke maaltijden, bedtijd, op tijd thuis zijn en even bellen als
je onverwacht later komt, opruimen als je veel spullen hebt gebruikt enzovoort.
Structuur geeft je kind veiligheid; hij weet waar hij aan toe is. Ook moet je kind
ervaren dat er grenzen zijn; in alle redelijkheid wil je over regels praten (tenzij je kind te
jong daarvoor is), maar op een gegeven moment weet je kind waar hij aan toe is. Zo
leert hij ook zelfdiscipline.
Zie bijlage 13: Regels en routines binnen het gezinsleven.
Zie bijlage 14: Als je kind regels overtreedt.
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3. Help je kind bij het zelfstandig worden: gefaseerd loslaten.
Je kind is bezig met het proces zelfstandig te worden. Als hij jongvolwassen is (hij gaat
bijvoorbeeld zelfstandig wonen) dan moet hij alles zelfstandig kunnen. Die
zelfstandigheid ontstaat niet pas op het moment dat hij zelfstandig gaat wonen, die
zelfstandigheid bouwt je kind van jongs af aan op. Al heel vroeg begint hij met
zelfstandig kunnen aankleden, later bepaalt hij zelf wanneer hij zijn huiswerk doet en het
komt dan ook helemaal goed.
Soms gunnen ouders hun kind moeilijk zelfstandigheid. De reactie van je kind is dan:
‘Dat kan ik zelf wel!’ Of: ‘Dat weet ik zelf wel!’) Je vertelt te veel; je kadert te veel in. Je
kind voelt zich niet erkend in zijn vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel. Je kind
voelt zich betutteld, beklemd in wat hij al wél weet en kan.
Natuurlijk is het ook zo dat een kind zichzelf niet goed kan inschatten (‘Ik kan zelf de
weg wel oversteken’).
Hiertoe wordt weer verwezen naar de bijlagen 5 en 6: Je kind weet zich gezien en: Het
V.A.T.-model. Want je ziet een kind ook met zijn behoefte aan zelfstandigheid en door
het gebruik van het V.A.T.-model kom je er beter achter.
Zie ook bijlage 19: Zelfstandig worden en loslaten.

Het gezinsleven bij jou thuis
De drie principes volgens welke je invloed uitoefent op de betrokkenheid en het
welbevinden van je kind zijn hierboven beschreven. Dit zijn dus even zoveel
opvoedingstaken.
De uitvoering van deze opvoedingstaken zijn ingebed in het gezinsleven waar jij leiding
aan geeft: Passen die drie opvoedingsprincipes in je gezinsleven? Draagt het gezinsleven
bij aan het uitvoeren van die drie opvoedingsprincipes? Hoe kun je kijken naar jouw
gezinsleven?
Let daarbij op de volgende vier zaken:

Activiteit ouder

Beschrijving

Voorleven

Woorden wekken en voorbeelden trekken. Zijn jullie als ouders erop
gericht elkaar te zien?

Samen leven

Wat doe je als twee kinderen (die al zover zijn dat ze apart willen
douchen) tegelijk wegmoeten dus op het zelfde moment willen
douchen? Hoe lossen ze dat probleem op? Hoe treed je als ouder op?
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Samen doen

Ga je als ouders samen leuke dingen doen? Samen naar het bos of
samen met één van de kinderen boodschappen doen?

Opvoeden

Dit is dus het bewuste opvoeden waar het in ZIEN! over gaat.
Het gezinsleven (voorleven, samen leven, samen doen) is de bedding
waarin het bewuste opvoeden plaatsvindt.
Ofwel: Komen in het gewone gezinsleven de drie genoemde
opvoedingsprincipes al ongemerkt naar voren?
Zie bijlage 4: Hoe willen we gezin zijn?
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3. Kijkwijzer bij betrokkenheid en welbevinden

Betrokkenheid
Je kind is echt (al of niet) lekker bezig.

A. Welke activiteiten vind je echt typerend voor je kind?
Houd bij de keuze van activiteiten ook rekening met de leeftijd van je kind.
Geef per activiteit aan hoe betrokken je kind de activiteit uitvoert.
Vul in iedere cel in: Klopt wel, redelijk, weinig niet ( ++, +, -, --). Eventueel aangevuld
met inhoudelijke trefwoorden.

Goed
betrokken

1

Spel a
Motorisch spel
(bewegen)

2

Spel b
Doen alsof spel,
rollenspel
(vader en moedertje
spelen)

3

Spel c
Regelspel
(verstoppertje,
ganzenbord)

4

Spel d
Constructiespel
(blokken, lego)

5

Zelfgekozen activiteit;
geen spel

april 2013
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Weinig
betrokken

Niet
betrokken
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(lezen en voorgelezen
worden, tekenen,
knutselen, muziek
maken, fietsen)

6

Talige activiteiten en
expressie
(lezen, schrijven,
tekenen)

7

Zelfgekozen
intellectueel gerichte
activiteiten
(informatieve boeken
lezen, puzzels,
computer als middel
gebruiken om kennis te
vergaren, lastige
constructies bedenken)

8

Activiteiten die
moeten;
zelfdiscipline ‘Willen
wat je moet’
(corvee, speelgoed
opruimen, huiswerk)

9

Zichzelf laten
vermaken door DVD,
computer of T.V.
(Deze activiteit is apart
genoemd, omdat deze voor
velen een hoge mate van
aantrekkingskracht hebben,
terwijl deze activiteiten weinig
inspanning en
doorzettingsvermogen vereisen.
N.B. Met name de computer kan
anderzijds ook creatief gebruikt
worden in plaats van
consumptief.)

Is er sprake van een eenzijdige keuze aan activiteiten of een breed scala aan
activiteiten?

april 2013
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Bekijk wat je ingevuld heb bij activiteiten en geef een beschrijving.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Hoe voert je kind de activiteiten uit?
Kies enkele activiteiten die je nader wilt bekijken. Vul deze op de rij hieronder in.
Vul in iedere cel in: Klopt wel, redelijk, weinig, niet ( ++, +, -, --). Eventueel aangevuld
met inhoudelijke trefwoorden.

Activiteit
……………

1

Voldoening
Is je kind geboeid bezig?
Ervaart hij er plezier in?
Gaat hij er helemaal in
op? Is deze activiteit
belangrijk voor hem?

2

Concentratie
Is hij geconcentreerd
bezig en weinig
afleidbaar door andere
prikkels? Is hij er
voldoende lang mee
bezig?

3

Doorzettingsvermogen
Toont hij
doorzettingsvermogen
bij tegenslagen?

Activiteit
…………...

Activiteit
……………

Activiteit
……………

C. In welk verband voert je kind de activiteiten uit?
Kies enkele activiteiten die je nader wilt bekijken. Vul deze op de rij hieronder in.
Vul in iedere cel in: Klopt wel, redelijk, weinig, niet ( ++, +, -, --). Eventueel aangevuld met
inhoudelijke trefwoorden.

april 2013
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Activiteit
……………

1

Alleen

2

Samen met ouders

3

Samen met andere
volwassenen

4

Samen broertje(s) of
zusje(s)

5

Samen met andere
kinderen
(klasgenoten, vriendjes)

Activiteit
…………...

Activiteit
……………

Activiteit
……………

Conclusies
Als je het bovenstaande overziet, welke conclusies kun je trekken?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Welbevinden
Je kind zit (al of niet) lekker in zijn vel.

april 2013
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A. Welk beeld heb je van je kind?
Geef per opmerking aan hoe jij je kind ziet en ervaart.
Vul in iedere cel in: Klopt wel, redelijk, weinig, niet ( ++, +, -, --). Op de stippellijnen onder
de opmerking een korte omschrijving geven.

++ +
1

Je kind komt opgewekt over
Je kind straalt levenslust en blijheid uit.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2

Je kind maakt een vitale, levenslustige indruk
Hij heeft energie en is altijd bezig. Hij geniet, neemt initiatief.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3

Je kind maakt een ontspannen en open indruk.1
Hij is lekker zichzelf; is nieuwsgierig en staat ook open voor nieuwe
situaties.
Hij voelt zich thuis in verschillende situaties, zoals in de schoolsituatie
en bij familie, kennissen en andere vriendjes, zoals op straat.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4

Je kind toont veerkracht.
Na een frustrerende situatie hervindt je kind zichzelf weer en pakt de
draad weer op (Bijvoorbeeld iets lukte even niet; tegen zijn verlies
kunnen). N.B. Daarbij is het juist een positief teken als je kind zijn
frustratie uit, maar het gaat erom dat hij in staat is de draad weer op

-

--

1

Je kind maakt een ontspannen en open indruk
De tegenstelling van ontspannen en open is: gespannen en krampachtig.
Hij houdt anderen in de gaten, is behoedzaam, teruggetrokken of juist druk of zelfs clownesk. Het komt veel
voor dat volwassenen geleerd hebben om hun spanning te verbergen. Kinderen zijn er soms ook al mee bezig.
Let daarom vooral op de gezichtsuitdrukking: Spreekt daar spanning uit?

april 2013
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te pakken.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

5

Je kind kan goed overweg met anderen.
Hij maakt contact en de ander reageert er meestal positief op (dit in
tegenstelling tot oppervlakkig, beperkt of negatief contact).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

6

Mijn kind kan goed overweg met:

Ouders
…………………………………………………………………………………………………………………

Broertjes en zusjes
…………………………………………………………………………………………………………………

Andere kinderen (klasgenoten en vriendjes)
…………………………………………………………………………………………………………………

De meester of juffrouw
…………………………………………………………………………………………………………………

Andere volwassenen
…………………………………………………………………………………………………………………

++ +

-

--

Permanent of tijdelijk?
Het beeld van je kind dat je hierboven geschetst hebt is constant
aanwezig: het is als het ware een ‘onderstroom’ in alle situaties.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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Conclusies
Als je het bovenstaande overziet, welke conclusies kun je trekken?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Toelichting
Hoe kom je aan je gegevens?
Meestal is het zo dat je als ouder al een beeld hebt van je kind. Je kunt het schema hierboven
zo invullen. Toch is het goed om er eens meer nauwkeurig naar te kijken. Dit kun je doen door:
In verschillende situaties thuis observeren;
Goed luisteren naar je kind als hij vertelt over situaties buitenshuis. Vraag daarbij ook naar
zijn gevoelens (zie de bijlage: Contact op gevoelsniveau)
Het komt veel voor dat volwassenen geleerd hebben om hun spanning te verbergen.
Kinderen zijn er soms ook al mee bezig. Let daarom vooral op de gezichtsuitdrukking:
Spreekt daar spanning uit?
Informeren bij anderen die contact hebben met je kind zoals school en familie.
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4. Hoe willen we gezin zijn? Samen praten over je eigen
gezinsleven
Hoe willen we gezin zijn? Is dat iets waarover je kunt nadenken? Jazeker, en dat is heel
nuttig.
Iedereen die pas getrouwd was had mooie idealen; ook toen het eerste kind pas geboren
was. Alleen, niet altijd spraken we die idealen uit. Maar ergens in ons binnenste leven die
idealen wel. Heb je de idealen nog steeds? Of zijn deze inmiddels wat meer ingekleurd
door de werkelijkheid?
Heb je er wel eens over nagedacht om het samen met je echtgenoot te hebben over je
idealen? (N.B. We denken hierbij ook aan alleenstaande ouders. Zij kunnen dit gesprek
misschien wel voeren met een goede vriend(in) of familielid.) Wat zijn jouw idealen
eigenlijk? Vind jij dat die idealen werkelijkheid zijn geworden? Dat gesprek kan
heel verhelderend zijn. Je wordt je weer eens bewust wat je precies wilde met je
gezinsleven in plaats dat je maar van dag tot dag doorleeft.
Als je dat uitgesproken hebt, komt de volgende vraag naar boven: Wat kunnen we
doen om onze idealen (nog beter) te verwezenlijken?
Bijvoorbeeld: We zullen toch eens meer aandacht aan de kinderen besteden. De
volgende vraag is dan hoe je dat gaat doen.
Als je met deze laatste vraag bezig bent, kan de volgende indeling je misschien helpen.
Je besteedt op de volgende manieren aandacht aan je kind:

Voorleven

Samen leven

april 2013

Het bekende spreekwoord is: Woorden wekken en voorbeelden
trekken. Ben jij als ouder in je gewone leven een voorbeeld
voor je kind? Een voorbeeld: Zelf rook je en je zegt tegen je
kinderen dat het belangrijk is om gezond te leven. Of: Als ouders
gaan jullie heel prettig en op een open manier met elkaar om. Dat
heeft zeker zijn weerslag op de kinderen.

Dit gaat over het gewone leven, zoals dat plaats vindt:
's morgens gezamenlijk ontbijten, het naar school gaan, het
weekend doorbrengen, de gesprekken na de kerkdienst,
enzovoort. Je kunt vragen stellen als: Is er voldoende regelmaat?
Komen kinderen voldoende in aanraking met kinderen buiten het
gezin? Etc.
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Samen doen

Opvoeden:





!

Voorleven
Samen leven
Samen doen

Hiermee wordt bedoeld dat je bewust samen met je kind wat
doet. Bijvoorbeeld gezellig met zijn allen naar het bos gaan of een
spelletje om de tafel doen.

Opvoeden is: Heel bewust kinderen beïnvloeden
met het oog op de goede ontwikkeling van je kind.
Opvoeden wordt als laatste genoemd, want dat
komt pas goed tot zijn recht als het voorleven, het
samen leven en het samen doen in orde is.

In het gesprek met elkaar kun je je als ouders afvragen: Hoe vinden wij dat we bezig zijn
met voorleven, samen leven, enzovoort?

Het gezinsleven is de bedding, waardoor de rivier 'opvoeding' stroomt. De
bedding bepaalt het verloop van de rivier.
voor tekenen als u de opmaak van het tekstvak voor het blikvangercitaat wilt wijzigen.]

Een goede stelregel is: Minimaal één keer per week een moment reserveren om
samen te praten over jullie gezinsleven: over je opvoeding en over je kinderen.
Dat kan erg veel verhelderen en ook oplossen.

april 2013
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5. Je kind weet zich gezien; een goede relatie als
fundament
Het is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van je kind
dat hij door jou wordt gezien.
Wat is er mooier dan dat een
kind kan zeggen: "Ik krijg
aandacht. Ik word gezien. Ik
word belangrijk gevonden. Ik
word begrepen. Ik word geliefd."
Wat zal dat een effect hebben op
je kind! Dat stimuleert een
gevoel van veiligheid en
zelfvertrouwen. Dus moet jij
als ouder kunnen zeggen: "Ik
geef je aandacht; ik zie je; je
bent belangrijk voor mij; ik
begrijp je; ik heb je lief."

Nee

Kan een kind te
veel aandacht
krijgen?
Ja

Een voorbeeld: Chris lust geen spinazie. Dat is
geen reden voor moeder om geen spinazie te
koken. Chris moet ook leren eten wat de pot
schaft. Maar moeder 'ziet' Chris wel in alles wat
hij denkt, voelt en wil. Dus moeder zegt aan
tafel tegen Chris: "Nou Chris, we eten vandaag
spinazie. Dat lust je niet hè!" En even later:
"Natuurlijk moet je wel groenten eten, neem maar
een klein schepje." Moeder laat blijken dat ze
Chris kent: Hij lust geen spinazie, eigenlijk wil
hij het ook niet. Hij zal wel denken dat hij geen
groente hoeft te eten. Moeder laat zien dat
ze Chris begrijpt. En evenwel stelt ze haar
regels.

Nooit, als het maar oprechte aandacht is, vanuit begrip
voor je kind. Je weet wat je kind nodig heeft; dat weet
je intuïtief.

Te veel aandacht is 'verwen-aandacht' en
verwenaandacht komt niet voort uit liefde, maar uit
angst. Aandacht uit liefde bevordert de
zelfstandigheid van het kind. Verwenaandacht houdt
kinderen klein. Verwenaandacht laat niet zien dat kinderen
ook wel eens tegenvallers moeten incasseren
(zelfdiscipline).

Moet je dan als ouder de hele dag voor je kind klaarstaan om aandacht te geven?
Absoluut niet. Maar wanneer je eenmaal aandacht geeft, doe het dan met al jouw
aandacht; probeer daarin je kind te kennen en laat zien dat je je kind begrijpt. Daarna
kan je kind weer een hele poos zonder jouw aandacht vooruit. Hij wordt er zelfstandig
van.

april 2013

23

Bijlagen voor ouders

En op een moment dat je kind écht aandacht nodig heeft (bijvoorbeeld als hij verdrietig
of juist heel blij thuis komt uit school), leg dan als het even kan je eigen werk opzij en
heb gerichte aandacht voor je verdrietige of blije kind. Het gaat in wezen niet om de
hoeveelheid aandacht die je geeft, maar om de vraag of de aandacht die je geeft
écht is; doorleefde aandacht dus. Vandaar dat in grotere gezinnen ouders evengoed
voldoende aandacht kunnen geven.
Het ene kind heeft meer aandacht nodig dan het andere; het ene is meer zelfstandig dan
het andere. Dus neem waar hoeveel behoefte aan aandacht je kind heeft en houd
daar dan rekening mee. Let daarbij vooral op het onderscheid tussen stille en drukke
kinderen. Stille en teruggetrokken kinderen hebben misschien meer behoefte aan
aandacht dan ze laten blijken en drukke luidruchtige kinderen moeten juist leren hun
eigen emoties wat meer te reguleren. Dus jij als opvoeder beslist wanneer je
aandacht aan je kind geeft; niet je kind. Zo leert je kind vertrouwen in jou te
hebben, ook als je even geen aandacht geeft.

Hoe geef je aandacht?



Het voornaamste kenmerk van aandacht is dat je aansluit bij je kind. Als je
V.A.T.-gesprekken een fijne manier van praten vindt, dan geef je op een goede
manier aandacht. Dat kan de vorm krijgen in gesprekjes, voorlezen, samen spelen
en samen iets doen.



Daarnaast kun je ook tussendoor steeds even aandacht geven: "Fijn dat je er
weer bent." "Wat ben je leuk aan het spelen." Zo maar opmerkingen tussendoor,
waardoor je kind de band met jou even voelt zonder dat je kind gestoord wordt in
zijn activiteit. Je kind kijkt je even aan of speelt gewoon door, maar wel met een
prettig gevoel.



Aandacht geven doe je niet alleen aan je individuele kind. Als je in je gezin
aandacht geeft, leren kinderen ook aandacht te geven aan elkaar. Dat beïnvloedt
dus de sfeer in je gezin.



Aandacht geven is de basis van de opvoeding. Dat kan aangetoond worden
met het leren gehoorzamen. Gehoorzamen leren kinderen alleen als ze een goede
relatie met hun ouders hebben. Gehoorzamen leert je kind in relatie. Anders zou
er slechts sprake zijn van macht. Een machtsstrijd zou je als ouder al op zeer
jonge leeftijd van het kind verliezen (en je kind trouwens ook).

dus op een betrokken manier aandacht. Dit is een voorwaarde voor de
! Geef
ontwikkeling van de persoonlijkheid van je kind.

april 2013

24

Bijlagen voor ouders

6. Het V.A.T.-model: om samen te praten en samen te
doen
Met je kind praten gaat haast vanzelf.
Toch ... als je er goed naar kijkt, dan blijk je dikwijls te weinig te luisteren naar je kind;
ook reageer je gauw te snel. Daardoor stimuleer je dat je kind minder gaat zeggen.
Het V.A.T.-model is een hulpmiddel om jezelf 'in de hand te houden' en écht te luisteren.
Met je kind samen iets doen gaat ook haast vanzelf.
Toch ... als je er goed naar kijkt, dan blijk je al gauw zelf initiatieven te nemen; jij
bepaalt wat er gebeurt en zo bevorder je dat je kind een meer afwachtende houding
aanneemt.
Het V.A.T.-model is een hulpmiddel om goed aan te sluiten bij je kind.

V.A.T. staat voor…

Volgen

Je kijkt naar je kind; je neemt je kind waar: Wat zie ik aan mijn
kind?

Aansluiten

Je laat merken dat je begrijpt waar je kind mee bezig is. Je doet
met je kind mee.

Toevoegen

Je komt met nieuwe ideeën; of je stelt een vraag waardoor
kinderen op nieuwe ideeën komen.

april 2013
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Het volgen van het V.A.T.–model gaat als volgt:

V

V.a.T., een cyclisch model, met mogelijk wisselende volgorde van de stappen.



Volgen

Alleen maar kijken. Wat zie je aan je kind?

A

Aansluiten



Doorvragen, inleven en gesprek: Wat zit er achter dit gedrag?
"Zoooh? Oh ja ...? Dat is vervelend? ..."




Laten merken dat je je kind begrijpt: "Dus dáár zit je mee!"
Meedoen met waar je kind mee bezig is. Bijvoorbeeld meedoen met het bouwen
met blokjes. Dus geen andere dingen doen of nieuwe dingen verzinnen, maar
hetzelfde doen als je kind.

T
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Toevoegen



Nieuwe vragen aan je kind stellen:
"Wat denk je, wat zou je nog ...?"



Zelf ideeën geven:
"Wat ik daarbij nog denk ..."



Zeggen wat jij nodig vindt:
"Ik wil dat je nu ..."
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Het V.A.T.-model stimuleert je kind om over gevoelens te praten. Door het
aansluiten geef je aan je kind ruimte om zijn gevoelens te vertellen. Omdat je dan nog
niet "toevoegt" stimuleer je je kind om door te gaan op zijn gevoelens. Dat kan je soms
verrassende uitspraken van je kind opleveren. Je begrijpt beter wat er in je kind omgaat.
Het V.A.T.-model kun je bijna altijd toepassen, maar niet als je kind "naar de bekende
weg vraagt". Je kind weet het wel, maar moet leren zich er echt aan te houden;
zelfdiscipline.
Voorbeeld: Dagelijkse ritueel: "Sjoerd het is nu bedtijd. Ga iedereen maar
welterusten zeggen." "Toe nou, ma, mag ik nog even ...?"
Hieronder vind je twee voorbeelden.

Voorbeeld 1

Zoals vaak gebeurt
"Ik wil niet meer naar school." "Iedereen gaat toch naar school?" "Kan me niet schelen."
"Maar je moet" "Ik wil niet" "Dan breng ik je zelf wel."

Zoals het ook kan
"Ik wil niet meer naar school."
Volgen
Moeder ziet dat Marije boos is. Ze vermoedt dat er meer achter zit, maar ze weet nog
niet wat.
Aansluiten
Moeder reageert 'ontvangend': "Oh nee...?" Marije: "Die sommen zijn ook zo vervelend!"
"Wat vind jij dan vervelend aan die sommen? "Die sommen zijn zo moeilijk!" "... Oh ja? ...
Wat vind je dan moeilijk?" ... "Dat is naar hoor! ..."
"Ik begrijp dat jij er tegenop ziet om weer te gaan rekenen!" Marije stemt daarmee in.
Toevoegen
Moeder vraagt: "Zijn er bepaalde sommen die je moeilijk vindt?" Ze praten daar wat
over door en moeder vraagt ook hoe vaak het gebeurt dat Marije rekenen moeilijk
vindt.
Daarna doet moeder een voorstel voor een oplossing: "Weet je wat? Zal ik mee naar
school gaan? Dan gaan we er samen eens met de juf over praten voor schooltijd. Vind je
dat een goed idee?"
Dat wil Marije graag.
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Voorbeeld 2

Zoals vaak gebeurt
Je kind speelt met lego. Hij is aan het experimenteren met het passen van steentjes.
Vader reageert: "Zullen we samen een garage bouwen?" De vraag is of dat kind dat wel
wil, het is zo intensief bezig met experimenteren.

Zoals het ook kan
Vader ziet Jochem spelen met lego.
Volgen
Hij kijkt er even rustig naar. Hij denkt: "Tsjoh, wat leuk! Zie eens hoe hij
experimenteert met die hele en halve steentjes."
Aansluiten
Vader komt wat dichterbij en hurkt om op gelijke hoogte met Jochem te komen en
zegt: "Wat ben jij leuk aan het spelen zeg!" ... "Hé, dat steentje past er precies op!"
Vader benoemt dus wat hij ziet.
Jochem voelt zich begrepen en begint te praten. Samen praten ze over het bouwen.
Toevoegen
Vader vraagt: "Zullen we een muurtje bouwen?" Dit is slechts één stapje verder, het
bouwen van een garage wel vijf.
Vader weet nu dat hij met zijn spelvoorstel precies bij Jochem aansluit. Dat zal
Jochem heel prettig vinden.
V.A.T., een cyclisch model.
De volgorde van de V., de A., en de T. staat niet altijd vast.
Je kunt V.A.T. meerdere keren achter elkaar doen. Neem voorbeeld 2: Vader doet later
weer een nieuwe voorstel; hij voegt steeds weer toe. Na iedere keer toevoegen (T.)
neemt hij waar hoe Jochem erop reageert (volgen, V.) en daar sluit hij weer op aan (A.)

Vervolg op voorbeeld 2
Toevoegen
"Zie je, aan het eind van het muurtje heb je een half plekje over. Weet jij een steentje dat
daarop past?" Vader ziet dat Jochem een klein steentje pakt en deze erop past (volgen).
Hij zegt: "Zou dat steentje passen? ... Ja, hij past er op! (A.)"
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Ook kun je in de situatie zitten dat je moet beginnen met aan je kind iets te vertellen
(toevoegen). Ook dan kun je V.A.T. gebruiken.

Voorbeeld
Je vertelt je kind dat jij hem morgen niet van school haalt omdat je naar het ziekenhuis
moet. Je hebt met de moeder van zijn vriendje afgesproken dat je kind uit school met
hen mee zal gaan.
Je weet van tevoren al dat je kind daar tegenop zal zien. Daarom vertel je het al van
tevoren, zodat je kind zich erop in kan stellen.
Dan begin je dus met toevoegen (T.), maar zodra je dat hebt gezegd, zul je je kind
volgen (hoe reageert hij op de boodschap?) (V.) en sluit je daarop aan (A.).
Toevoegen
"Ik ga morgen even naar het ziekenhuis en daarom ..."
Volgen
Ik zie dat mijn kind wat onzeker rondkijkt.
Aansluiten
"Dat vind je wel lastig hè, als ik je niet zoals altijd kom ophalen."
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7. Gesprekken met kinderen om hen nieuw gedrag te
leren
In de suggesties wordt veel aangegeven dat je met kinderen gesprekjes kunt voeren.
Gesprekjes voeren is best lastig. Het gemakkelijkste is wel als je gewoon aan je kind
vertelt wat hij moet doen, maar zo leert je kind niet veel. Daarom noemen we hier wat
concrete tips.

De opbouw van het gesprek

Stappen

Geef aan waarover je het wilt hebben.

Hulpzinnen

“ik wil het graag even met je over …. hebben”
“Mag ik vragen waarom…”

Benoem wat je opvalt.

"Ik heb gezien dat je ..." "Ik merk dat je zo
en zo reageert als ..."

Inzicht geven

"Hierdoor ..." “Mogelijk is het zo dat…”
“Daarom…”

Afstemmen

"Klopt dat? Herken je dat? Doe je het altijd
zo? Hoe vind je dat?"
"Hoe zou je het vinden als ..."

Informeer hoe het zou kunnen

“Hoe denk jij dat dit komt? “Hoe zou het
komen dat…?” “Waardoor…?”

Verwachtingen duidelijk maken

“Ik verwacht dat…” “Het lijkt me goed als…”
“Wat verwacht jij van…?”

Laat eerst je kind zelf bedenken hoe het
anders kan, je kunt als ouder ook ideeën
aandragen.

“Hoe kun je…?” “Hoe kan het volgens jou
anders?” “Is het een idee om…?”

Vraag wat je kind ervan vindt en wat je
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kind nu kan gaan doen.

"Wat denk je daarvan? Zou dat wat voor jou
zijn?" “Hoe ga je dit nu aanpakken?”

Bespreek in welke situaties je kind dit
gedrag moet vertonen.

"Wanneer kun je dat gaan doen? Vertel eens:
Waar ben je dan? Wie zijn er nog meer? Wat
kun je dan zeggen?"
"Dus: dan en dan kun je ... zeggen."
"Zeg eens in eigen woorden wat we nu
afgesproken hebben? Dan kan ik horen of we

Maak concrete afspraken.

elkaar goed snappen."
Bespreek de uitvoering ervan.

"In het begin zal het best lastig zijn, want je
bent nu gewend om ..." “….maar het zal je
vast lukken om het nu zus of zo te doen”

Spreek af dat je er later samen op
terugkomt.

"Zullen we morgen samen praten over hoe je
het hebt gedaan?" “Zullen we het er morgen
over hebben hoe je het vond?”
"Nou, ik hoop dat we snel tegen elkaar

Afsluiting

kunnen zeggen: Tjonge, het is ons gelukt."
Na afloop weer terugkoppelen

Hoe je het gesprek kunt voeren?



Zorg voor een rustig moment, zodat je het gesprekje ook rustig kunt voeren.
Zorg ook voor innerlijke rust.



Als je iets gaat vertellen: Wees heel concreet.
Beschrijf (voor je gevoel tot in het overdrevene) concreet gedrag. Zeg wat je kind
of andere kinderen doen, zeg na wat je kind of andere kinderen zeggen. Zeg hoe
anderen daar weer op reageren. Praat op diezelfde toon na.



Als je iets verteld hebt: Vraag altijd aan je kind of hij het begrijpt, of hoe hij
het vindt of ook of hij dat wil doen.




Wees even stil, kinderen hebben de tijd nodig om te denken.
Pas V.A.T. ook toe tijdens deze gesprekjes. (Zie bijlage 6 Het V.A.T.-model)
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8. Complimenten geven en bemoedigen
Het is algemeen bekend dat het goed is voor kinderen om hen veel complimenten te
geven. We kunnen kinderen niet genoeg complimenten geven. Toch zijn we
misschien bang dat kinderen dan te trots of te hoogmoedig worden. Dat is niet waar. Ook
is het belangrijk dat we als ouders goed beseffen hoe we complimenten geven en wat dat
uitwerkt bij kinderen. Als je dit leest, ga dan voor jezelf na: Wat is mijn eigen houding
als ik complimenten geef?
Je kunt uitdrukkelijk complimenten geven en minder uitdrukkelijk. Beide kun je goed
gebruiken.

Uitdrukkelijke complimenten
Bij een uitdrukkelijk compliment zeg je drie dingen:





Het gedrag van het kind. Benoem concreet: "dat je me geholpen hebt met de afwas”
Je eigen gevoel: "Ik vind het fijn..."
Waarom je het fijn vindt: "... Ik vond het gezellig en nu ben ik lekker snel klaar."

Het compliment wordt dus: "Ik vind het fijn dat je me geholpen hebt met de afwas. Ik vond
het gezellig en nu ben ik lekker snel klaar."

!

Dit klinkt misschien wat overdreven, maar kinderen ondervinden hier veel steun aan.
Geef uitdrukkelijk complimenten als je weet dat je kind echt moeite heeft
gedaan voor datgene waar je een compliment voor wil geven.
Uitdrukkelijk betekent ook: met nadruk. "Ik vind het fijn dat je me geholpen hebt met de
afwas. Ik vond het gezellig en nu ben ik lekker snel klaar."

Bemoedigen door middel van complimenten
Bij bemoedigen denk je vanuit
de positie van het kind. Het
resultaat had volgens onze norm
misschien veel hoger moeten zijn,
maar je kind heeft vanuit zijn
positie een prestatie geleverd. Je
toont je respect voor zijn inzet.
Hij heeft er zijn best voor willen
doen om die prestatie te leveren.

april 2013

Een extreem voorbeeld
De klas leest al op A.V.I.-1. Jouw kind loopt
achter. Je helpt je kind met het leren lezen.
Hij verwart de letters p en b. Je hebt je kind
erop gewezen. Nu zegt je kind het goed. Dan
geef je je kind een compliment, want hij
heeft er zijn beste voor gedaan en nu weet
hij het. Je zegt dan niet: "O.k., dat weet je nu,
maar je haalt A.V.I. nog niet." Je zegt wel: "Zo,
daar heb je goed op gelet. En nu weet je het."
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Een nog extremer voorbeeld
Je kind heeft soms driftbuien. Dan scheldt hij en roept lelijke woorden. Je
spreekt af: "Ik wil dat lelijke woord niet meer horen. Dat woord zeg je niet meer."
De volgende keer schreeuwt en scheldt hij weer, maar dat lelijke woord zegt hij
niet. Je zegt dan niet: "Wat?! Je schreeuwt en je scheldt al weer. Wie denk je wel
dat je bent!" Dan zeg je wel: "Wat knap van jou, nu was je zo boos en toch zei je
dat lelijke woord niet. Dat je daar aan gedacht hebt vind ik knap hoor!" Je kind
heeft een inspanning gedaan en een prestatie geleverd.

!

Dus let erop: Welke inspanning heeft je kind ervoor moeten leveren?
Bemoedigen heeft nog iets belangrijks in zich: Je wijst vooral op het gedrag en
het resultaat daarvan; het gaat niet om de vraag of je kind zo geweldig is; ook
niet dat je een goede relatie met je kind hebt, maar je toont respect voor de
inzet van je kind. Je kind leert hiervan: Als ik mij inzet op dit gebied, dan kan ik tot
resultaat komen.
Het komt ook voor dat je kind zich wel heeft
ingezet, maar dat het resultaat niet zo geweldig
is.
Je kind verrast je met een ontbijt
op bed. Hij heeft honing op brood
gesmeerd, net iets wat jij niet
lekker vindt. Dan zeg je niet:
"Maar je weet toch dat ik geen
Kortom: Als je bemoedigt benoem je:
honing lust.", want dan zou je
Het gedrag van je kind en zijn
voorbij gaan aan de inspanning en
inspanning.
de intentie van je kind.
Het respect voor het feit dat je
Je zegt wel: "Wat geweldig dat je
kind die inspanning heeft gedaan;
dat voor me hebt willen doen. En je
en dan nog wel met dat resultaat.
hebt het helemaal alleen gedaan?!"
Daarna is het niet eens zo erg
meer om wat van die honing te
zeggen.
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Minder uitdrukkelijke complimenten
Minder uitdrukkelijke complimenten strooi je zoals de landman zaad strooit:
"Wat ben je leuk aan het spelen." "Dat vind je broertje fijn!" "Leuk dat je er weer bent."
"Gezellig hè, zo lekker lezen." Je plaatst de opmerkingen zo even tussen neus en lippen
door. Dit doe je om de relatie met je kind te bevestigen en te verbeteren. Je geeft aan
dat je je kind echt ziet. Wat is er mooier dan het gevoel te hebben dat je gezien wordt
door je ouders. Eigenlijk zijn dit geen echte complimentjes, maar deze zijn wel heel
belangrijk. Je kunt haast niet genoeg strooien.
Bij minder uitdrukkelijke complimenten hoef je geen reactie terug te verwachten. Je kind
gaat gewoon lekker door met waar hij mee bezig is.
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9. Je bent er niet altijd bij. Hoe kun je toch je kind
beïnvloeden?
Het vorige hoofdstuk gaat over "Gesprekken met kinderen om hen nieuw gedrag te
leren." In die gesprekken gaan we ervan uit dat je erbij bent wanneer je kind iets moet
leren. Bijvoorbeeld aan tafel niet voor je beurt praten, in de kamer is hij aan het spelen
en je leert materiaal te delen. Maar dikwijls is het ook zo dat je kind dit gedrag vertoont
waar je niet bij bent: bijvoorbeeld: tijdens het buiten spelen en wanneer hij bij vriendjes
thuis is. Kun je als ouder ook in die situaties invloed uitoefenen? Dat kan wel, hoewel die
invloed niet zo direct is.
We gaan er van uit dat wat je kind in jouw nabijheid leert, dat hij dat ook kan
toepassen wanneer je er niet bij bent.
Toch zul je je kind moeten helpen om zich dat bewust te worden.
Je praat samen met je kind over de situatie buiten. Dat doe je weer zo concreet mogelijk.
Omdat je zelf de situatie niet kent moet je dus veel vragenderwijs doen. Je snapt dat dat
moeilijker is voor je kind.

!

Houd daarom de stelregel aan: Het gedrag eerst leren waar je zelf bij bent.
Daarna pas praten over het gedrag waar je niet bij bent.
Het lukt alleen bij oudere kinderen om te praten over gedrag waar je zelf niet bij bent
geweest. Dus kijk of je kind eraan toe is om daarover te praten.

Een voorbeeld van een dergelijk gesprek
"Dus, Johan, aan tafel val je niemand meer in de reden. Dat klopt hè!" ... "Nou, dat
vind ik geweldig, dat je dat geleerd hebt." ... "Nu vraag ik me het volgende af. Als ik
er niet bij ben, praat je natuurlijk ook wel eens met anderen. Kun jij zo'n situatie
noemen?" "Prima. En...? Val je dan wel eens iemand in de rede?"... "Ja, dat kan ik me
heel goed voorstellen, want daar heb je er natuurlijk niet zo goed op gelet." ... "Dat
is best lastig, hè. Op school is de juf erbij, thuis letten papa en ik erop, maar dan is
er niemand die erop let." ... "Maar, als ik het goed begrijp let jij er thuis, als ik er bij
ben zelf ook op dat je niemand in de rede valt. Zou het lukken dat je dat ook gaat
doen als wij er niet bij zijn?" ... "OK, noem eens zo'n situatie waarin je dat zou willen
doen?"... "Prima, laten we daar nu afspraken over maken. Net zo als thuis aan tafel."
... "Goed, de afspraak is dus: Als je met Marina naar school loopt, dan let je erop
dat je haar niet in de rede valt. Hoe kan je daaraan denken?" ... "Ja, da's een leuk
idee, je doet net of ik erbij ben en zeg: Weet je al wat Marina wilde zeggen? Of ik
steek de duim op. Ja leuk." ... "Nou, zullen we het er overmorgen over hebben? Dan
ben je al vier keer heen en weer naar school gelopen. Ik ben benieuwd wat je dan te
vertellen hebt."
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10. Het spel in de opvoeding
Het spel en je kind
Je zou haast kunnen zeggen: Als je kind niet speelt, leeft het niet. Spel hoort er gewoon
bij. Iedereen voelt wel aan dat spel heel belangrijk is voor de ontwikkeling van je kind.
Je kind komt tot spel omdat jij met je kind speelt. Dat begint al als baby wanneer je
rare geluidjes maakt. Met een peutertje doe je kiekeboe en rol je met de bal. Zo leer je
je kind spelen. Door zijn spel ontwikkelt je kind zich. Het leert voelen, bewegen,
spreken en samen met anderen wat doen. De spelsituatie kun je ook gebruiken om
je kind nog beter te leren kennen. Het spel is zo belangrijk dat je hierover een aparte
notitie kunt lezen.

Samen spelen met je kind

!

Hoe lang blijf je samen spelen met je kind? Je kunt doorgaan met samen kwartetten,
computeren, voetballen, eten koken (een eigen pannetje) en baby verzorgen (met de
pop erbij). Tot samen knutselen en samen schaken aan toe.
Samen spelen is heel belangrijk voor je kind. Je ondersteunt je kind niet alleen
in zijn ontwikkeling, je verdiept je relatie met je kind en je leert je kind beter
kennen.

Het spel als middel om te observeren
Je kunt je kind waarnemen tijdens het spel. Je merkt dan wat je kind leuk vindt, wat hij
belangrijk vindt, waar hij mee zit, wat hij graag wil doen als hij groot is, enzovoort. Veel
ouders observeren hun kinderen zo terloops. Wat kun jij van je kind zeggen als het over
het spel gaat?
In het samenspel met andere kinderen kun je observeren hoe kinderen zich
opstellen ten opzichte van anderen. Neemt je kind veel initiatieven? Houdt het
zich wat afzijdig? Of zoekt hij echt contact in het spel?

Het spel als middel om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling
Allerlei situaties kun je uitspelen, zoals het verhaal van een prentenboek. Dit betreft het
rollenspel. Rollenspel kun je doen met poppen en dieren en autootjes en lego. Je kunt
ook zelf de rollen spelen: de bank is het bed en dergelijke; een klein tafeltje is de tafel
van de school. Je kunt als ouder ideeën aandragen. "Is het wat dat jullie samen gaan
spelen, dat Kleine Beer naar bed gaat?"
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Je kunt als buitenstaander van het spel aanwijzingen geven. Meestal "grijpen
we in" als het al ruzie is. Maar voor die tijd kun je ook constructieve
aanwijzingen geven. Voorbeeld: "Kees, ik hoor jou zeggen wat jullie gaan doen. Waar ik
nieuwsgierig naar ben is wat Wim eigenlijk wil. Jij ook Kees? ... "Misschien kun je dat aan
Wim vragen." ... En nu? ... Enzovoort.
Je kunt als ouder ook meespelen. Zo tussendoor kun je bijvoorbeeld leren "dank je wel"
te zeggen. Op deze manier kun je ook leren gevoelens te uiten en te benoemen.
Je kunt je kind ook mee laten doen met een sociaal spel. Een potje voetballen met je
kind en enkele vriendjes. Door als vader mee te spelen versterk je de positie van je kind
ten opzichte van zijn vriendjes. Ook kun je al spelenderwijs invloed uitoefenen op
het sociale proces.
Je kunt ook samen met je kind andere spelactiviteiten uitvoeren, zoals samen achter de
computer, samen knutselen of een dominospel spelen. Je versterkt daarmee de
emotionele band met je kind en je kunt weer al spelenderwijs je kind beïnvloeden
(bijvoorbeeld leren omgaan met tegenvallers).
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11. Spelontwikkeling en spelstimulering
Een breed scala aan spelactiviteiten
Wat je kind speelt is afhankelijk van zijn leeftijd. Hoe ouder je kind is, hoe meer
gevarieerd en verfijnd het spel is.
Het spel beslaat de totale breedte van de ontwikkeling van je kind.
Hieronder een opsomming van soorten spelactiviteiten.

Soort spel

Activiteit kind

Ontwikkeling kind

Motorisch spel

Een jong kind begint al gauw met
grijpen en in zijn mond nemen.

Van jongs af aan (grijpen) tot
oudere kind (voetballen, paard
rijden e.d)

Een ouder kind wil verder gaan in
behendigheid.
(voorbeelden: ‘Dokter Bibber’ en
hardlopen).

Motorische ontwikkeling en
denkontwikkeling
Je kind is druk bezig materialen
te verkennen en zijn motoriek
te ontwikkelen
Veel motorische spelen zijn ook
sociaal gericht. Ze hebben
dikwijls een wedstrijdkarakter
(hardlopertje) en zijn ook gericht
op samenspel (voetballen).
Motorische ontwikkeling is de
basis van de ontwikkeling van je
kind: al bewegende leert je kind
zichzelf kennen en de ruimte om
zich heen.

Doen alsof-spel

‘Doen alsof’ (voorbeeld: eten
koken in de zandbak).
Nadoen.

Omgaan met elkaar en
denkontwikkeling, motorische
ontwikkeling.
Al heel vroeg begint het kind
moeder na te doen.
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Hiermee ontwikkelt je kind zijn
motoriek (aan- en uitkleden),
het omgaan met de baby die
weer zijn eigen behoefte heeft;
werken volgens plan,
denkontwikkeling (eerst dit,
daarna dat)
Je kind is bezig zich te
identificeren met moeder en
verplaatst zich in rollen. Ook dit
bevordert het denken en de
creativiteit.
Rollenspel

Vanaf 4;6 jaar

Zie ‘doen-alsof-spel’.

Kinderen spelen een rol, maar
daarbij krijgen ze zo
langzamerhand behoefte aan een
tegenrol, gespeeld door een
ander. B.v. schooltje spelen. Het
samen spelen krijgt meer vorm.

Daarnaast: Omgaan met de
ander en plannen maken.

Op 4-jarige leeftijd begint het
samen spelen naast elkaar te
ontstaan; als ze 5 jaar zijn
beginnen ze met elkaar te
overleggen over hoe je de rollen
moet spelen (b.v. Jij bent kind, jij
moet doen wat ik zeg! Ze maken
een plan). Dit ontwikkelt zich door
tot aan het einde van de
basisschoolleeftijd, waarin de
kinderen heel uitgebreide plannen
uitspelen (b.v. buitenspel: twee
partijen die elkaar moeten
opzoeken en raken).

Constructiespel

Dit is een voortzetting op oudere
leeftijd van het motorisch spel.
Met bijvoorbeeld technisch lego is
een kind bezig volgens een plan
een bouwwerk te maken.

Het bouwen met blokjes e.d.
breidt zich meer uit door een
groter accent op inzichten.
Taal/denkontwikkeling: Een plan
maken; technisch inzicht
Als je samen aan het
construeren bent: sociale
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ontwikkeling (bijv. samen de
aanpak bespreken en tot
overeenstemming komen).
Motorische ontwikkeling. Dikwijls
betreft dit verfijnde bewegingen.
Buiten een hut maken heeft
weer meer betrekking op de
grove motoriek.
Regelspel

Voorbeelden:
gezelschapsspelen; “wie het
eerste er is” en tikkertje en
bordspelen; ook sommige
computerspelen.

Vanaf plm. 5 jaar
Omgaan met elkaar; emotionele
ontwikkeling (behalve de
gebieden die met het spel te
maken hebben zoals inzicht en
motoriek).
Leren zich aan regels te houden;
leren om te gaan met eventuele
meningsverschillen; tegen je
verlies kunnen.

Expressie

Muziek, tekenen en schilderen

Vanaf plm. 4 jaar
Huilen en lachen zijn ook al een
vorm van expressie; het uiten
van gevoelens en emoties.
Expressie wordt later meer vorm
gegeven en volgens regels
uitgevoerd d.m.v. tekenen,
schilderen en boetseren (ook
muziek maken en een verhaaltje
vertellen of fantaseren)

Het is belangrijk dat je kind (aangepast aan zijn voorkeuren) wel een evenwichtig beeld
vertoont m.b.t. het spel.

Wat kun je als ouder met dit overzicht doen?
A. Nagaan welk soort spelactiviteiten je kind uitvoert.
B. Je kind stimuleren die spelactiviteiten te gaan doen
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A. Nagaan welk soort spelactiviteiten je kind uitvoert.
Je kunt voor jezelf nagaan: Is er sprake van een brede spelontwikkeling van je kind?
Zijn er spelactiviteiten die je kind juist wel of juist niet uitvoert? Wat is jouw mening
daarover?
Zijn er spelactiviteiten die je kind wel uitvoert, maar hij speelt altijd hetzelfde, of hij
komt maar niet verder in zijn ontwikkeling?
Trek hierover je conclusies.
Welk soort spelactiviteit wil ik stimuleren bij mijn kind?

B. Spelstimulering
Als ouder kun je het spel stimuleren. Dat betekent niet dat je het spelt verstoort of
ingrijpt in de natuurlijke ontwikkeling. Je moet juist aansluiten bij de activiteiten die
je kind inmiddels al wél ontplooit. Dus altijd beginnen met observeren en
waarnemen. Lees de aanwijzingen hieronder.

1. Observeren en waarnemen
Je hoeft dus niets te zeggen tegen je kind. Je kijkt gewoon rustig en je denkt voor jezelf
na. Misschien weet je al heel veel. Vragen die je daarbij helpen zijn:
Wat vind ik eigenlijk van het spel van mijn kind?
o Is het ongeveer op het niveau van zijn leeftijd?
o Is er een evenwichtige verdeling over de verschillende soorten spelen?
o Gaat het kind echt op in zijn spel (betrokkenheid)?
Beschikt je kind over passend spelmateriaal?
Als je je kind waarneemt, waar heeft hij dan behoefte aan? Misschien is het juist
ook zo dat je kind zelf een blinde vlek heeft en jij een toevoeging hebt,
bijvoorbeeld gezelschapsspelen toevoegen, of spellen op hoger niveau voor je kind
aanschaffen (bijv. overgaan op technisch lego).

2. Spelmateriaal aanschaffen (zo nodig)

Eerst zelf kijken en selecteren:
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Kies niet zomaar speelgoed omdat jij dat leuk vindt of omdat je denkt dat je kind
dat leuk vindt, maar ga eerst eens rustig in de speelgoedwinkel kijken. Let dan
niet op de uiterlijke aantrekkelijkheid van het speelgoed maar kijk naar wat écht
inspanning van de kinderen vraagt (waar je kind net aan toe is).
Met je kind bepalen:
Als je de situatie in de winkel verkend hebt, neem dan je kind mee in de winkel.
Kijk waarop je kind wel of niet positief reageert. Leg je kind ook het spel voor
waarvan je dacht dat dat bij hem zou passen en kijk hoe hij reageert.

3. De spelontwikkeling van je kind stimuleren
Zie hiertoe bijlage 6. Het V.A.T.-model om samen te praten en samen te doen. Zie m.n.
voorbeeld 2 van bijlage 6.

Voorbeeld ‘Pop gaat naar bed’
Volgen
Neem waar: Wat doet mijn kind al wel? Waarop is het wel betrokken? Welke
kansen zie ik om het spel uit te breiden?
Je kind legt de pop in bed zonder te verkleden en zonder veel woorden te
gebruiken.
Aansluiten
Je zegt wat je ziet en hoe jij dat ervaart.
“Hé, wat leuk zeg! Jij brengt pop naar bed.” Stilte ….
ontstaat gesprek. Je kunt ook even mee spelen.
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Vervolg voorbeeld ‘Pop gaat naar bed’
Toevoegen
Je geeft nieuwe spelideeën aan je kind.
Als je kind naar bed gaat, kun je de pop ook een pyjama aan doen.
Breng je idee niet helemaal kant-en-klaar. Begin met een hint zodat je kind dit
idee verder zelf kan uitwerken. Als je kind niet op jouw idee reageert, geef dan
een volgende hint (ook weer beperkt, zodat je kind toch zo veel mogelijk
zelfstandig daar mee verder gaat).
Je kind kijkt je even aan en onderneemt niets. Jij: “Weet je wat? Je kunt je pop
eerst uitkleden.”
Hierop reageert je kind wel. Stilzwijgend gaat je kind de pop uitkleden.
Verwoord wat je kind doet. Door woorden aan handelingen te geven, help je je
kind betekenis aan zijn handelingen te geven.
“Ja, Marie, nu gaan we je uitkleden. Eerst je trui uit. Goed zo, armpje eruit …”
Je kind gaat met des te meer enthousiasme verder en begint ook zelf tegen de
pop te praten.

Zo heb je je kind gestimuleerd in zijn spelontwikkeling:
Je kind voert nieuwe handelingen uit: aan- en uitkleden van de pop
Je kind gaat praten tegen de pop
Je kind gaat verder experimenteren met aan- en uitkleden

Nog een voorbeeld van stimuleren van de spelontwikkeling vind je in bijlage 6, voorbeeld
2: het bouwen van een muurtje.
Bij oudere kinderen kun je op dezelfde manier te werk gaan.
Ook samenspel kun je stimuleren. In het volgende voorbeeld komt dit aan de orde.
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Voorbeeld ‘Schooltje spelen’
Twee kinderen spelen thuis schooltje.
Volgens V,A,T,: volgen en aansluiten
“Zo, dus jullie willen schooltje gaan spelen. Dat is een leuk idee, zeg!” …… “Wat
willen jullie precies gaan doen?” ….. “Nou, ik hoor het al, allemaal leuke plannen”….
“Nou, wat kunnen jullie nog meer zeggen over hoe je wil spelen?” ….
Dan kun je beslissen of jij wilt toevoegen. Bijv.: “Hebben jullie ook aan boekjes
gedacht? … en aan pen en papier?”
Je kunt ook ondersteunen bij het samenspel. De leerling doet niets anders dan
ongehoorzaam zijn. Daardoor komt de rol van de leerkracht niet tot zijn recht.
De leerkracht raakt er gefrustreerd van. Dat levert spanningen op.
Gebruik weer het V.A.T.-model
Volgen en aansluiten
“Tsonge, de leerling is wel stout hè!” Laat beide kinderen reageren. Goed ontvangen.
Het ontvangen van de juf: “Ja, dat is waar. Je kunt niet eens gaan lezen En dat
moet natuurlijk wel gebeuren.” De leerling: “Ja, je bent gewoon stout hè. En dat zijn
kinderen gewoon wel eens/ Dat is waar!”….
Toevoegen
Wat kunnen jullie er samen aan doen, zodat jullie weer verder kunnen gaan met de
les?” ……… “Weet je wat, Je kunt ook afspreken: Stout zijn gebeurt natuurlijk, maar
als de juffrouw boos is, dan gehoorzaam je wel Dat gebeurt natuurlijk in het echt
ook. Vind jij dat een goed idee, juf? … En jij, leerling?”
Denken jullie dat jullie dat samen kunnen? ….. Juf, wat ga jij doen als leerling stout
is? …. O.k., leerling, kun je dan merken dat de juf boos is? …… En wat ga jij dan
doen als de juf dat tegen jou zegt? …… Denk je dat dat zal lukken? ….. Gaan jullie
dat samen doen? …. Wat vinden jullie ervan, zal ik ook eens kijken?”
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4. Het aanbieden van nieuw spelmateriaal
Het kan gebeuren dat je met enthousiasme nieuw spelmateriaal hebt gekocht. Je geeft
het aan je kind en je kind doet er niet veel mee. Dan ga je erbij zitten en zeg: “Hé, wat
zou dat nou allemaal zijn? Vind je goed dat ik eens kijk?” Je wacht de reactie van je kind af.
Als hij toestemming geeft ga je alleen maar verkennen. Laat daarbij je enthousiasme
blijken; ook dat het spannend is. Verwoord alles wat je ziet en wat je denkt; ook wat je
ervan vindt. Let voortdurend op je kind. Reageert hij al? Pas daarna weer het V.A.Tprincipe toe.

Voorbeeld ‘Spelletje doen’
Je hebt een nieuw spelletje gekocht Een doosje met kaartjes, een
gezelschapsspel. Je kind heeft het een keer open gemaakt en weer weggelegd.
Je ziet dat je kind eigenlijk niet weet wat het ermee moet. Je zegt:
“Hé Johan, heb je dat spel al bekeken?”…. “Nou, ik ben benieuwd wat voor spel het
is. Ik wil het ook graag zien Vind je dat goed? Zullen we het samen eens bekijken?”
Je kind stemt in en pakt wat terughoudend het spel en geeft het aan jou.
“He, wat een mooi plaatje op het doosje. Pim, pam, pet… wat een naam zeg. Nou
eens in het doosje kijken. Zie je dat? Een schijf; dat kun je ronddraaien. Zo, zie je
wel? En dan kaartje met allemaal vragen. ….. Een vrucht. Weet jij wat een vrucht is?
……. Oh, hier de spelregels. Lees jij ze voor of zal ik ze voorlezen?.... Nou, hier staat
…… O.k., dat is deze schijf. Oh, nou snap ik de bedoeling … Die schijf geeft aan
met welke letter het moet beginnen. Zullen we het eens proberen? Draai jij? …..
Nou, welke letter is het? Een P. Dus … een vrucht met een P. Weet jij er een?....”
Voorbeeld ‘Poppetjes en dieren’
He, kijk nou eens?.... Wat is dat nou?.... Een mannetje! ….. Zie je dat? …. Hij heeft
een pet op…. Maar als hij naar binnen gaat, dan doet hij zijn pet af. …. Even kijken.
Zou bij dit mannetje zijn pet ook af kunnen? … Ja zeg, nu heeft hij zijn pet af. ….
En wat zie ik daar? …. Ja, een auto. Wat denk jij, zou dat mannetje in de auto
kunnen rijden? …. Nou, probeer eens? ….. Echt, het lukt, zie je wel.!

Bij oudere kinderen kun je dit ook toepassen. Het gaat er om, dat je het niet wimpelweg
uitlegt, ook niet wimpelweg voordoet, maar dat je enthousiasme uitstraalt en steeds kijkt
hoe je kind daarop reageert. Zo langzamerhand kun je samen dan spelplannetjes
bedenken: “Weet je wat je ook zou kunnen doen…..”
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12. Gesprekken met kinderen tijdens het voorlezen
Deze suggesties zijn bedoeld om het gesprek over prentenboeken te bevorderen.
Lees niet alleen voor, maar voer met je kind ook gesprekjes over het boek. Deze
gesprekjes kun je zowel voor, tijdens als na het voorlezen van een boek voeren.
Voor het lezen van een boek: Waarover zou het boek gaan? Bekijk de plaatjes maar
eens!
Tijdens het voorlezen: Je kind wil over plaatjes vertellen, of jij stelt een vraag aan je
kind.
Na afloop van het voorlezen: Hoe vond je het boek? Wat vond je zo leuk?
Ook door je eigen houding kun je je kind uitlokken tot praten. Je kunt dit op de volgende
manieren doen:
Wees zelf af en toe gewoon even stil. Misschien gaat je kind dan wel iets zeggen.
Neem je kind goed waar. Je ziet je kind bijvoorbeeld met aandacht naar een
plaatje kijken. Dan kun je zeggen: "Wat vind je van dat plaatje?"
Als je kind zucht kun je vragen: "Vind je het mooi?"
Als je je kind ingespannen ziet luisteren kun je vragen: "Hoe vind je het verhaal?"

Herhalend voorlezen
Lees het prentenboek meerdere keren voor, want kinderen hebben in een keer nog niet
alles ontdekt aan het boek en nog niet volledig gekoppeld aan hun eigen ervaringen.
Kinderen zijn er in emotioneel opzicht nog niet mee klaar (ze hebben het nog niet goed
verwerkt) of willen het plezier ervan nog eens meemaken. Vaak zullen kinderen zelf ook
om voorlezen van hetzelfde boek vragen.

Pas ook bij voorlezen het V.A.T.-model toe
(zie ook bijlage 6 over het V.A.T.model in dit document).
Volgen: Alleen maar kijken naar je kind. Wat zou hij willen/denken/voelen?
Aansluiten: "Oh ja? ... Zo ... En verder? ... Nou zeg?" Laat merken dat je het kind
begrijpt. "Oh, dus jij denkt dat .. Dat vind jij eng!"
Toevoegen: een nieuwe vraag stellen, zelf iets vertellen of iets verbeteren.
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Soorten vragen
Je kunt verschillende soorten vragen stellen. Daarmee bepaal je hoe je kind gaat
antwoorden.

Soort vragen

Opmerkingen

Voorbeeldvragen

Open vragen

Het voordeel van een open vraag is
dat je kind meer initiatief neemt en zo
ontstaat er gemakkelijker een gesprek.

"Hoe zou Kees zich voelen?"

Gesloten
vragen

Op een gesloten vraag is maar één
antwoord mogelijk.

"Voelt Kees zich blij?"

Weetvragen

Het gaat om 'weetjes', puur feitelijke
informatie.

Hoe heet die jongen?"

Denkvragen

Je kind moet iets snappen en ook
nadenken om een vraag te
beantwoorden.

Waarom zou hij toch zo hard

Je kind moet zelf iets gaan verzinnen

"Hoe zou het verhaal verder

Fantasievragen

lopen?"

gaan, denk je?"
Vragen over
het gevoel

Vragen naar
ervaringen van
je kind

!

Dat kan het gevoel zijn van iemand uit
het boek. Dat kan ook het gevoel zijn
van je kind zelf.

"Hoe zou Martin zich

Dit gaat dus niet over het boek zelf.
Maar het verhaal uit het boek doet
denken aan wat je kind zelf ook heeft
meegemaakt.

"Heb jij ook wel eens in een

voelen?" "Ben jij ook wel eens
boos?"

boom geklommen?"

Die soorten vragen kun je nooit in een keer toepassen. Zoek een soort vraag uit waar je
voorlopig even aandacht aan besteed. Als dat gelukt is, begin dan aan een andere vraag.
Je kunt de soorten vragen ook op een briefje schrijven en bij je prentenboek houden. Je
kunt de vragen ook vast van tevoren bedenken en op een briefje schrijven.
Als je een vraag gesteld hebt, wees dan even stil. Kinderen moeten soms langer
nadenken dan jij denkt. Door een stilte geef je kinderen ook de ruimte om iets
te
zeggen.
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13. Regels en routines binnen het gezinsleven
Wat wordt bedoeld met regels en routines?
Regels geven houvast binnen het gezinsleven. Veel regels worden niet uitgesproken
maar zijn vanzelfsprekend, zoals de regel "Je verzuimt niet van school." Andere regels
moeten uitdrukkelijk uitgesproken worden omdat kinderen zich er wel eens aan
onttrekken: "Je bent op tijd thuis voor het eten." Als je er over nadenkt, dan blijken er
heel veel regels in het gezinsleven te zijn: Goed ontbijten, op tijd naar bed, na het eten
gaan we gezellig voorlezen, niet in je pyjama de straat op, enzovoort.
Routines zijn vaste gewoonten in het gezinsleven. Denk bijvoorbeeld aan het ritueel
voor het naar bed gaan: iedereen welterusten zeggen, wassen en tanden poetsen.
Regels en routines spelen een belangrijke rol in het gezinsleven. Ze bieden houvast en
geven structuur. Ze bieden veiligheid, want zonder deze structuur zou het gezinsleven
een chaos zijn. Met regels en routines weten de gezinsleden waar ze aan toe zijn. Maar
regels en routines kunnen ook als een last ervaren worden. Dan schieten ze hun doel
voorbij. Je moet regelmatig nadenken of regels en routines nog zinvol zijn.

"Je moet gewoon om 7 uur naar bed;
dat is de regel." Stel dat deze regel er
niet was en moeder zegt op een
gegeven moment: "Martie, nu moet je
naar bed." Dan zou het kind denken:
"Wat is dat nu weer? Oh, dus nu moet ik
naar bed?"
Dat
komt
als
een
verrassing. Stel dat moeder zegt:
"Martie, het is zeven uur, kijk maar op
de klok. Nu moet je dus naar bed." Dan
denkt Martie: "Oh ja, het is zeven uur."
kunt overal wel een punt van maken.
Maar dit hebben we als regel. Anders
weet ik wel wat er gaat gebeuren. Ik
houd mezelf
ook aanzijn
regels.
Daten
geeft
Regels
en routines
zinvol
mij
ook
steun."
beredeneerbaar.
Als kinderen wat ouder worden leren ze
dat regels een achtergrond hebben
waaruit ze gemotiveerd kunnen
worden.
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Voor de ontwikkeling van je kind zijn
regels en routines heel belangrijk.
Regels en routines bieden veiligheid
en structuur in hun leven.
Als kinderen nog jong zijn leren ze
mee te doen met het gezinsleven.

Martie vraagt: "Waarom moet ik om
zeven uur naar bed?" Moeder
antwoordt: "Slapen is heel gezond
voor je. Je moet genoeg slapen."
Nog een voorbeeld: "Altijd weer
op tijd naar bed. Waarom moet dat
eigenlijk? Dat kan ik toch zelf
bepalen?" Moeder zegt: "Je kunt
overal wel een punt van maken.
Maar dit hebben we als regel.
Anders weet ik wel wat er gaat
gebeuren. Ik houd mezelf ook aan
regels. Dat geeft mij ook steun."
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Regels en routines helpen wanneer kinderen grenzen willen verkennen.
Dit heeft ook te maken met het leren van zelfdiscipline. Regels geven een duidelijke
grens aan. Nadat de regel met je kind voldoende is besproken vraagt hij toch: "Waarom
moet ik nu om 10 uur thuis zijn? Ik vind dat kinderachtig." Je antwoordt: "Daar hebben we
het nu genoeg over gehad. Je vraagt naar de bekende weg. Regel is regel." Je kind zal naar
een (nieuw) gestelde regel vragen. Het kind wil en mag het hoe en waarom van een
regel weten.
Regels helpen kinderen om na te denken over je zelfdiscipline. "Moet ik nou altijd om 10
uur thuis komen?" Je antwoordt: "Nee hoor, als je jarig bent geweest maken we er half elf
van."

Hoe leer je kinderen omgaan met regels en routines?
Tips

Uitleg

Leef als gezin
ordelijk volgens
regels en routines.
Wees zelf
consequent.

Het opvoeden van je kind wordt voor een belangrijk deel
bepaald door het voorleven door jou zelf en het samenleven in
je gezin. Stel jezelf dus de vraag: Is ons gezinsleven ordelijk en
overzichtelijk voor mijn kind? Of (het tegendeel) is ons
gezinsleven een chaos? Leef ik zelf ook naar de regels en
routines? Ben ik zelf consequent? Leef ik ook gemotiveerd
volgens die regels en routines of is het alleen maar een
'moeten' voor me? Kan ik ook op een soepele manier afwijken
van de regels als ik vind dat dat gepast is of pas ik deze al te
star toe? Ondersteunen deze regels mij bij mijn zelfdiscipline?
En vat ik zelfdiscipline op een ontspannen wijze op?
Zonder maar iets aan opvoeding te hebben gedaan (stel dat dat
te scheiden zou zijn) beïnvloed je je kind op een zeer
bepalende manier.

Benoem regels en
routines met
aandacht en doe het
uitdrukkelijk.

Als je kind moet leren volgens regels of routines te leven,
benoem deze dan uitdrukkelijk. "Zo, we gaan eerst je handen
wassen hè! Met vuile handen kun je niet eten. Bah! Nu worden ze
mooi schoon"

Maak situaties
hanteerbaar voor je
kind.

Verwoord situaties zo dat deze navolgbaar zijn voor je kind.
Bijvoorbeeld: "Als je in de zandbak hebt gespeeld moet je altijd
eerst je schoenen en sokken uitdoen. Want anders loop je zand
naar binnen."
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Benoem veel
situaties.

Geef er woorden aan. Bijvoorbeeld: "We gaan zo meteen eten.
Papa komt gauw thuis. Nu ga ik eten koken. Als papa komt is het
eten lekker klaar."

Leer je kind de
regels en routines
aan.

Kinderen hebben tijd nodig om zich aan de regels te leren
houden.
Maak duidelijke afspraken en leg de regel goed uit. Leg ook uit
waarom. "Zie je hoeveel zand je aan je schoenen hebt zitten? ...
Al dat zand gaat met jou mee naar binnen. Overal waar je gelopen
hebt ligt zand. Zie je dat? ... Dat vind ik heel lastig, want iedere
keer als je zand knoeit moet ik de stofzuiger pakken. Snap je? ...
Wat zullen we daarvoor bedenken?"
Laat je kind bedenken hoe het beter kan, zodat je kind het zelf
kan leren.
"Nou, waar ga jij je schoenen en sokken uittrekken? Op de stoep
voor de deur! Heel goed. Nou, doe het maar eens, dan ga ik even
kijken ... Zie je hoeveel zand er op de stoep ligt? Dat komt nou
allemaal lekker niet binnen. "
Maak afspraken voor de volgende keer: "Dus wanneer moet je je
schoenen en sokken uittrekken?"

Bij overtreding van de regels

Als je kind de regel
overtreedt, benoem
je de regel en het
gedrag van je kind.

"We hebben afgesproken dat je je schoenen en sokken uit zou
doen. Dat heb je niet gedaan. Nu loop je allemaal zand de kamer
binnen." Als je je kind berispt, snapt je kind in ieder geval
waarom je dat doet.

Je kunt ook je kind
de regel laten
benoemen.

"Waar zou je ook al weer aan denken als je in de zandbak hebt
gespeeld?"

Geef pas straf als je
weet dat je kind
willens en wetens
de regel overtreedt.

Als je kind een pas ingestelde regel overtreedt, straf dan niet.
Je kind moet eerst hebben kunnen oefenen voordat hij zich de
regel heeft eigen gemaakt.
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Wees ook niet te star in het toepassen van de regels
Als je met goede reden een uitzondering maakt zullen kinderen des te meer geneigd zijn
zich de volgende keer aan de regel te houden. Ze ervaren dat regels 'maar' regels zijn,
maar wel belangrijk. "Mama, mag ik morgen een halfuurtje later thuiskomen? Ik ga naar de
verjaardag van Martijn. Dan kan ik niet met etenstijd thuis zijn." "Dat is goed hoor! Ik houd
wel wat voor je warm."
Als je kind zeurt en jou onder druk zet, kom dan onafhankelijk van het gezeur van je
kind tot een beslissing. Ofwel: Geef niet toe. Maar wees ruiterlijk als je aan het verzoek
van je kind besluit te voldoen.

Ga met je kind in gesprek over regels
Kinderen vragen bij het ouder worden altijd "waarom?" Wees daar blij mee. Kinderen zijn
geïnteresseerd in de achtergronden van de regels. Het is ook hun goed recht dat te
weten. Je kunt ook samen met je kind regels bedenken.
Ga ook in gesprek met je kind als hij regels ter discussie stelt. Kinderen kunnen het je
hierin soms lastig maken. Voorbeeld: "Mijn vriendin hoeft pas om ... naar bed en die is 's
morgens ook uitgeslapen. Waarom moet ik nou al om ... naar bed?" Antwoord eerlijk; ook als
je eigenlijk de laatste doorslaggevende reden schuldig moet blijven. Sommige regels zijn
daadwerkelijk willekeurig; maar evengoed nodig en ergens trek je een grens. Zeg dat
dan gewoon.
Stop het gesprek over regels als je kind naar de bekende weg vraagt.
Natuurlijk kan je kind "waarom" blijven vragen, puur om zo te proberen zijn zin te krijgen.
Als je weet dat het zover is, dan kun je het gesprek stoppen. "Ik heb nu het idee dat je
naar de bekende weg vraagt. Ik ben duidelijk voor je geweest. We stoppen dit gesprek en je
houd je gewoon aan de regel." Zo leert je kind zelfdiscipline.
Wees vriendelijk, duidelijk en beslist. Je kind wil er uit halen wat erin zit. Je kind zit dan
met hetzelfde probleem als volwassenen met bijvoorbeeld het stoppen met roken, op tijd
naar bed gaan en minder eten.
kind moet zelfdiscipline leren. Wees hierin als een steun voor je kind door
! Je
dan consequent te blijven.
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14. Als je kind regels overtreedt: duidelijk zijn en
grenzen stellen
Als kinderen verkeerde dingen doen wekt dat misschien je irritatie op. Vanuit je irritatie
ga je al snel over tot veroordelingen en straf. Misschien is de situatie op de korte termijn
snel opgelost.
Maar… kinderen leren over het algemeen weinig van veroordelingen en straf!
Vandaar de aanwijzingen hieronder.
Zorg ervoor dat het evenwicht van positieve en negatieve contacten met je kind niet
onder spanning komt te staan.
Tegenover twee negatieve contacten moeten acht positieve contacten
! Vuistregel:
staan!
Verondersteld wordt dat de regels voor je kind overduidelijk zijn. Zie hiervoor bijlage 13:
'Regels en routines binnen het gezinsleven'.



Ga na of je kind snapt wat de regel is die hij heeft overtreden en hoe hij zich dus
had moeten gedragen. Misschien heeft je kind wel nieuwe inzichten nodig.



Begin dus met het benoemen van de regel en het gedrag van je kind: "De regel is
dat je direct uit school thuis komt en nu is het kwart over vier!"



Luister naar het antwoord van je kind en trek je conclusie over zijn inzicht. Heeft
hij de regel willens en wetens overtreden?

Nee is nee!
Als je kind zeurt (bijvoorbeeld om een snoepje) en je kind weet de regel, zeg dan kort en
krachtig: "Nee, je weet de regel." Als je kind doorzeurt, zeg duidelijk "Nee!" en stop het
gesprek.
Wees consequent! Dit is heel basaal. Als je dit moeilijk vindt, zoek dan contact met
anderen om dat te leren.
Je moet dan leren om je innerlijke kracht en overtuiging ten opzichte van je kind te
vinden.

Negeren
Als je kind blijft zeuren of licht storend gedrag blijft vertonen (bijvoorbeeld demonstratief
onderuit hangen), dan wil hij daarmee zijn ongenoegen uiten en jou daarmee belasten.
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Negeer dit gedrag consequent. Je laat zien dat hij jou daarmee niet raakt; en ook de
overige gezinsleden niet.
Als je kind echt storend gedrag vertoont, stop dit dan en pas time-out toe.

Time-out
Als je kind bewust regels overtreedt:
Benoem zijn gedrag en de regel en zeg dat hij ergens anders moet zitten. "Jij krast op de
tekening van Klazien. Ga daar maar op die stoel zitten."
Na enkele minuten: "Zo, Janet, kom er maar weer bij zitten."
Dus: geen 'preek' achteraf; ze heeft haar time-out gehad.
Een variant: "Jij krast op de tekening van Klazien. Ga daar maar op de stoel zitten. Als je
denkt dat je Klazien niet meer stoort, kom dan maar weer terug."

Straf
Straf geef je altijd achteraf.



Benoem de regel en het gedrag van je kind en de straf. Doe dat kort en bondig.
"Dit is nu de derde keer dat je later dan vier uur thuis komt. Je hebt niet gebeld. Nu
blijf je morgenmiddag binnen!"





Wees consequent. Hierover wordt niet onderhandeld.
Veroordeel niet de persoon van je kind: "Jij komt altijd te laat."
Belast je kind niet met jouw irritatie, bijvoorbeeld: "Ik ben het spuugzat;
spúúgzat, hoor je!!" (Zie de bijlage "Kun je het probleem van je kind hebben?")



Geef geen overdreven straf (als dreiging of wraak). "Je blijft de hele week
binnen." Misschien krijg je er zelf wel spijt van dat je die straf gegeven hebt. Dan
kun je ook niet meer consequent zijn.




Geef na de straf geen 'preek'. De straf is gewoon voorbij.
Straf kun je vooraf aankondigen, zodat je kind weet waar hij aan toe is. "Als je
morgen weer te laat komt, dan blijf je twee middagen binnen. Duidelijk?" Verder geen
woorden aan spenderen. Merk op dat dit geen dreiging is, maar dat je kind zelf de
consequentie van zijn gedrag leert inzien.
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Laat de boel niet versloffen
Het kan zijn dat je er als ouder moeite mee hebt om altijd maar weer de alertheid op te
brengen om consequent te zijn.
Wees je er wel van bewust dat je kinderen op deze manier zelfdiscipline leren.
Dit betekent: Je kind leert goed te zijn voor zichzelf. Hij kan genot uitstellen, zodat hij in
later stadium des te meer tevreden kan zijn.
Als je het laat versloffen, dan kost dat in een later stadium weer des te meer moeite om
het weer “op te halen” en “de puntjes op de i” te zetten.
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15. Aandacht verdelen tussen verschillende kinderen
tijdens het voorlezen
Tijdens het voorlezen kunnen verschillende situaties voorkomen:
De ouder leest meer dan één kind tegelijk voor.
De kinderen hebben verschillende leeftijden; dus ook een verschillend
ontwikkelingsniveau.

Probleem

De ouder moet zijn aandacht verdelen wat betreft aantal kinderen en het niveau van de
kinderen.
Zo ontstaat er strijd: De kinderen praten door elkaar heen. Andere kinderen trekken zich
maar terug. Ze doen hun best niet meer om de aandacht te krijgen. De ouder overziet
het niet meer.
Voorbeeld:
Peter: "Marie zegt het altijd!" Johan: "Ik heb geen zin meer in voorlezen." Ouder: "Hou nou
eens op met dat gezeur steeds! Laten we nou leuk dat boekje lezen!"

Oplossingen

Vooraf: Er is geen echte oplossing. Je kunt de situatie wel verbeteren.

Oplossing 1: Je richt je tot alle kinderen tegelijk.
Je kiest een boek dat zo ongeveer het midden is van het verschil in leeftijden.
Oplossing 2: Je vraagt steeds aan één kind iets specifieks op zijn niveau
Noem eerst de naam van het kind, daarna pas de vraag. Let op een gepaste verdeling
van de aandacht.
Voorbeeld: "Mirjam, vertel jij eens wat er op dit plaatje gebeurt?" ... "Ja. Nou, dat is ook
wat hè! Jan, wijs jij de auto eens aan?"
Vraag respect van de andere kinderen als je jongste kind een gemakkelijke vraag
beantwoordt.
Geef zelf het voorbeeld: "Dat heb je goed aangewezen, Jan!" "Dat weet ik ook wel.
Makkelijk!" "Ja Mirjam, jij bent een grote meid; jij kon vertellen wat er op het plaatje
gebeurt. Jan is een grote jongen; hij kon het plaatje aanwijzen."
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Oplossing 3: Eén kind vervult een specifieke functie.
Ouder: "Jeroen, wijs jij de plaatjes aan, dan zal Marijke steeds zeggen wat het is."
Ouder: "Nu mag jij dit stukje voorlezen, Nick! Tot de open regel."
Oplossing 4: Je stelt een vraag aan alle kinderen. Eén kind antwoordt. Je maakt
het antwoord meer algemeen.
Ouder: "Kijken jullie eens naar het gezicht van de koster? Hoe vind je dat hij kijkt?"
Janine: "Boos."
Ouder: "Ja hè! Hij fronst helemaal zijn wenkbrauwen. Zien jullie wel?"..."Waar kun je nog
meer aan zien dat hij boos is?"
Janine: "Hij balt zijn vuisten."
Moeder: "Ja, kijk maar ... Zie jij het ook, Mathilde?"
Oplossing 5: Je bevordert het gesprek onderling.
Ouder: "Kijken jullie eens naar het gezicht van de koster? Hoe vind je dat hij kijkt?"
Janine: "Hij kijkt boos."
Ouder: "Oh ja?"
Freek: "Ja, want hij steekt zijn vuist omhoog en loopt de kinderen achterna."
Marloes: "De koster is boos omdat de kinderen niet in de kerk mochten."
Ouder: "Zijn jullie het daarmee eens?"

Wanneer dit alles niet haalbaar is, zeg je toe wanneer je wel contact hebt met
je kind. (perspectief bieden)
Voorbeeld: "Als Janine, Freek en Marloes op bed liggen, gaan wij samen dat boek over
vliegtuigen bekijken."
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16. Aandacht verdelen tussen verschillende kinderen
tijdens het dagelijks leven
Strijd om aandacht
In het dagelijks leven komen veel situaties voor waarin het gaat over aandacht hebben,
geven en verdelen.
Zo kan het regelmatig gebeuren dat meerdere kinderen tegelijk alle aandacht willen. Dat
lukt je als ouder niet. Daardoor ontstaat er tussen de kinderen een strijd om de
aandacht. Misschien trekt een kind zich wel terug uit de strijd. Je weet als ouder niet zo
gauw wat je moet doen.
Een 'bekend' voorbeeld: aan tafel tijdens de maaltijd.

Probleem
"Jullie praten allemaal door elkaar. Laten we het nou eens gezellig houden! Altijd dat
geroep door elkaar aan tafel!"

Oplossing 1: Je richt je tot alle kinderen tegelijk.
Ouder: "Ik ben net bij oma geweest; ze is erg ziek geworden!"
Oplossing 2: Je vraagt aan één kind iets specifieks op zijn niveau.
Ouder: "Marie, wat wil jij vertellen?"
Marie vertelt.
Ouder: "Leuk hoor! En Wim, was het leuk bij Gerard op zijn verjaardag?"
Wim vertelt.
Oplossing 3: Eén kind vervult een specifieke functie.
Ouder: "Kees, let jij erop wie er aan de beurt is om de Bijbel te pakken?"
Oplossing 4: Je stelt een vraag aan alle kinderen. Eén kind antwoordt. Je
maakt het antwoord meer algemeen.
Ouder: "Was er een brandweer bij school? Zo!" ... "Ho, wacht eens even! Zo kan ik jullie
niet verstaan.... Marije, vertel jij eerst maar"
Marije vertelt.
Ouder: "Da's ook wat zeg!!"
Kees: "En ik heb ook gezien dat ......"
Ouder: "Oh ja? ......."
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Oplossing 5: Je bevordert het gesprek onderling.
Ouder: "Was er een brandweer bij school? Marije, vertel jij eerst maar."
Marije vertelt.
Ouder: "Da's ook wat zeg!!"
Kees: "En ik heb ook gezien dat ......"
Ouder: "Oh ja? Hebben jullie dat ook gezien?”
Allen knikken ja.
Peter: "Dat is omdat ...."
Ouder: "Ja, dat denk ik ook. Ik zag dat Jannie nog wat wilde zeggen.”
Jannie vertelt.

Hulpzinnen
Het gesprek onderling bevorderen is best lastig. Zeker op drukke momenten of als
kinderen allemaal om de aandacht vragen. De kans bestaat dan dat er onenigheid
ontstaat: de kinderen willen allemaal tegelijk aandacht en gaan daar de strijd om aan.
Op die momenten is sturing heel belangrijk. Hier noemen we enkele handige
voorbeeldvragen en -opmerkingen die je kunt gebruiken.
Vinden jullie dat ook?
Wie heeft dat ook wel eens meegemaakt?
He, ik zie dat jij ook wat wilt zeggen.
He, ik zie dat jij het er niet mee eens bent.
Klaas, jij hebt nog niets gezegd.

Aandacht uitstellen
Als het je niet lukt alle kinderen de aandacht te geven waaraan ze behoefte hebben, kun
je dit aan je kind uitleggen. Zo laat je het kind merken dat je ziet dat het behoefte heeft
aan aandacht en dat je dat ook graag wil geven, maar dat dat nu even niet kan. Het kan
een hele geruststelling zijn voor je kind om af te spreken er op een later moment op
terug te komen. Als het niet om al te dringende zaken gaat, is je kind meestal wel in
staat om zijn behoefte tot het krijgen van aandacht uit te stellen tot het latere tijdstip
wat jullie samen afgesproken hebben.
Je zou bijvoorbeeld tegen je kind kunnen zeggen: "Ik wil er graag met je over praten. Dat
gaat nu een beetje moeilijk want ik moet eten koken. Zullen we het er vanavond tijdens de
koffie over hebben?"

april 2013

58

Bijlagen voor ouders

Samen regels bedenken
Je kunt ook samen met de kinderen regels bedenken om het gesprek goed te laten
verlopen. Je zegt niet hoe het moet, nee de kinderen bedenken zelf ook regels. In dit
onderstaande voorbeeld gaat dat als volgt:

Probleem
Kinderen praten allemaal door elkaar heen.

Leg beide handen op je oren en zeg: "Ik kan jullie niet verstaan!"
Wees stil.
Kinderen gaan weer door elkaar praten: "Dat komt omdat ..."
Leg weer je handen op je oren en zeg: "Nou gebeurt het weer! Zullen we eens
bedenken wat we er aan kunnen doen?"
Kinderen roepen weer en zeggen bij voorkeur dat dat komt door ...
"Nee, even luisteren. Wat zou het fijn zijn als we allemaal wat konden zeggen, maar
ook: als iemand wat zegt dat we er allemaal naar luisteren. Hoe zouden we dat nou
kunnen doen? Wie weet er een ideetje?"
Kinderen komen met ideeën.
Verzamel de ideeën, maar reageer er niet inhoudelijk op.
Noem als ouder zelf ook een ideetje als dat te pas komt.
Dan: "O.K., jullie hebben bedacht ... en ... Wat vinden jullie dat het beste kan?"
Neem gezamenlijk een besluit. "O.K., we hebben de volgende regels bedacht: Als
iemand praat luisteren we allemaal naar hem. Wie er daarna mag praten ...." "Goed,
dat zijn nu onze regels. Dat gaan we dus nu samen doen. Zal het lukken denk je?"
Eventueel kun je afspreken dat iemand er op let of het gesprek ordelijk gebeurt.
Koppel de resultaten terug en stel de regel bij.
Een mogelijke toevoeging: "er zijn mensen die moeten wel eens vergaderen. Dan hebben
ze hetzelfde probleem als wij. Eigenlijk wil iedereen wat zeggen. Weet je wat ze daarvoor
bedacht hebben? ... Ze benoemen een voorzitter. Dat zal vast helpen als wij dat ook zo
doen..."
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17. Kun je als ouder het probleem van je kind hebben?
Je eigen houding ten opzichte van de problemen van je kind.
Je kind gedraagt zich niet zoals je zou willen. Als je kind blijft zeuren, dan verlies je als
ouder op een gegeven moment ook wel eens je geduld. Wanneer je kind zijn kamer moet
opruimen blijft het maar treuzelen en daarom doe je het gauw zelf wel even.
Hoe kun je je in dergelijke situaties als ouders opstellen?

De kernboodschap van deze bijlage is: Ga na hoe jij persoonlijk tegenover het
probleem van je kind staat. Maak duidelijk een onderscheid tussen enerzijds het
probleem van je kind en anderzijds het probleem dat jij als ouder hebt vanwege
het probleem van je kind.
Met andere woorden: Wat doet het jou als ouder dat je kind problemen heeft? Kun je het
hebben dat je kind dat probleem heeft of ongewenst gedrag vertoont?

Voor alle duidelijkheid: Het is heel herkenbaar en vanzelfsprekend dat je het
moeilijk vindt het probleem van je kind te accepteren en te dragen.
Accepteer dat ook van jezelf en geef jezelf daarvoor begrip. Die
gevoelens mogen er zijn. Daardoor kun je sterker staan in je relatie tot je kind
en zo heb je ook meer ruimte om het probleem van je kind te zien en ervaren
(zie hoofdstuk 1: 'Je kind weet zich gezien').

Vier manieren
Het probleem van je kind kan voor jou op vier manieren gestalte krijgen.
Bepaal welke situatie voor jou van toepassing is en lees daar verder.
a. Je kunt het moeilijk verdragen dat je kind jouw manier van leven of je gezinsleven
verstoort.
b. Je kunt moeilijk verdragen dat je kind pijn en verdriet ondergaat.
c. Je kunt niets beginnen met de manier waarop je kind emoties uit.
d. Je zwicht als je kind een beroep op jou doet om onder zijn verantwoordelijkheid
uit te komen.
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a. Je kunt het moeilijk verdragen dat je kind jouw manier van leven of je
gezinsleven verstoort.
Het is voor jou lastig dat je kind zijn probleem heeft. Hij blijft drukte maken terwijl jij
hoofdpijn hebt. Of aan tafel gaat zijn gedrag ten koste van de sfeer in het hele gezin.
Iedereen heeft er last van. Hoe kun je hiermee omgaan?
Erken voor jezelf dat jij er persoonlijk moeite mee hebt. Het is ook moeilijk
voor je. De gevolgen zijn ook niet gering voor jou. Jouw moeite, verdriet,
ongeduld is er gewoon en mag er ook gewoon zijn!
Besef dat je het je kind niet kunt aanrekenen dat hij jou zoveel moeite
bezorgt. Je kind is namelijk nog kind en hij moet juist leren om goed met zijn
probleem om te gaan en zich anders te gedragen. Daarvoor ben jij als ouder juist
verantwoordelijk.
Reageer jouw probleem dus niet af op je kind, door bijvoorbeeld te zeggen:
"Door jouw gezeur is het altijd weer ongezellig!" Vraag jezelf af of je kind het
aankan om deze verantwoordelijkheid te dragen.
Evengoed kun je natuurlijk wel eigen grenzen trekken. Dit wordt aangetoond
met voorbeelden hierna.

Voorbeeld 1
Je kind van zes stoot een kopje thee om,
terwijl hij al heel druk was. Je stelt vast dat
je kind dit had kunnen voorkomen.

Je zegt: "Ik vind het wel erg, die thee over
het tafelkleedje". Zo leert je kind de
consequenties van zijn gedrag te
overzien.

Je zegt dus niet: "Nou, is het weer zover!?
Altijd jij weer. Moet je dat mooie kleedje eens
zien, die theevlekken krijg ik er nooit uit. Kun
je nu eindelijk eens normaal doen?"
Dit laatste maakt de volgende
indrukken op je kind: Ik doe niet verkeerd,
maar ikzelf ben verkeerd. Mijn moeder vindt
mij als persoon maar niets. Ik ben er de
oorzaak van dat mijn moeder 'met de
gebakken peren' zit. Je legt dus als ouder
jouw probleem op het bordje van je kind.
Verder: "Wat ik veroorzaak heb is wel heel
erg, want mama is er helemaal door van slag".
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Voorbeeld 2
Je kinderen zijn heel druk
hoofdpijn hebt.

terwijl

jij

Je zegt: "Jongens, jullie zijn wel erg druk.
Ik heb hoofdpijn en heb er last van zoals jullie
spelen. Willen jullie alsjeblieft boven spelen?"
Je stelt je eigen grenzen en je zegt het
op een manier waardoor je contact
houdt met je kinderen; je kinderen
blijven de situatie overzien en snappen wat
ze moeten doen. Ook hebben je kinderen
het idee dat ze je als ouder kunnen helpen.

Je zegt dus niet: "Nou, ik heb al een paar
keer gezegd dat je rustig moet doen. Je weet
toch dat ik hoofdpijn heb!"
Dit laatste maakt de volgende
indrukken op je kind: Die hoofdpijn van
papa is een ramp. En omdat het ons niet
lukt om rustig te zijn wordt die hoofdpijn
alleen maar erger. Je legt als ouder jouw
probleem op het bordje van je kind.
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b. Je kunt moeilijk verdragen dat je kind pijn en verdriet ondergaat
Het kost moeite om te zien dat je kind leed draagt. Als ouder wil je niet dat je kind pijn
of verdriet heeft. Toch kun je het niet voorkomen dat dit gebeurt. Hieronder twee
voorbeelden om duidelijk te maken dat je pijn en verdriet ondergaan niet kunt
voorkomen, maar je kunt je kind wel leren ermee om te gaan.

Voorbeeld 1
Jij of je echtgenoot heeft je kind straf gegeven (bijvoorbeeld 'niet buiten
spelen'); je kind heeft veel verdriet over die straf; hij zit stilletjes naar de
spelende kinderen buiten te kijken. Jij kunt het niet aanzien en je voelt je
schuldig.



Je zegt: “Ik zie aan je dat je verdrietig bent. Is dat omdat je niet naar buiten

mag?” Je kind zal antwoorden dat dat zo is. Sluit daar bij aan met: “Ik begrijp dat
je je daar verdrietig over voelt. Het is ook niet leuk. Je weet waarom je straf hebt.
Als je straf voorbij is, mag je weer naar buiten.”
Je helpt je kind door consequent te zijn en niet door maar toe te geven
omdat je anders last krijgt van je eigen schuldgevoel.



Je zegt dus niet: "Nou, vooruit dan maar, ga maar naar buiten!" Waarom zeg je

dat eigenlijk? Om je kind te helpen? Je zegt dit alleen maar omdat je je schuldig
voelt.
Dit maakt de volgende indrukken op je kind:
Als ik verdrietig ben kan mama niet verder leven (terwijl verdriet gewoon bij het
leven hoort).
Als ik verdriet laat zien neemt mama mijn verdriet zo maar van me af (terwijl
dat in het leven natuurlijk lang niet altijd kan).
Verdriet moet wel verschrikkelijk zijn, want mama kan er niet tegen.

april 2013

62

Bijlagen voor ouders

Voorbeeld 2
Je kind zegt dat hij is geplaagd.



Je zegt: “Tsjoh, vertel is…” Op een open manier nodig je je kunt uit tot

vertellen. Je kind zal zijn verhaal doen. Tijdens zijn verhaal laat je merken dat je
luistert (oogcontact, knikken enz.) en stel je tussendoor indien nodig
verhelderingsvragen als “Waarom plaagden ze jou?” “Waarom vond je het zo naar
dat…?” “Wat heb je toen gedaan?” enz. Zo komen jullie samen tot een beeld van
de situatie. Je vraagt je kind bijv. “Wat had je kunnen doen om…?” “Zullen we
samen bedenken hoe je kunt reageren als het nog een keer gebeurt?”
Je helpt je kind door te leren wat hij in dergelijke situaties moet doen.
Leer je kind te vertellen wat er allemaal is gebeurd. Zo leert je kind zijn
emoties te uiten. En zo is er meer wat je kind hiervan kan leren.



Jij reageert heftig: "Ik zal gelijk zijn moeder bellen! Dit is toch gewoon te gek!"

Je kunt het leed van je kind niet verdragen. Er moet direct wat aan gebeuren om
dat leed op te heffen. Dat leed mag er niet zijn want daar kan jij niet tegen!
Maar je kind heeft het leed al ondergaan. Natuurlijk, je kind heeft ook recht op
bescherming. Maar als je als ouder zo reageert als hierboven, krijgt je kind niet
eens de kans om te vertellen. Hij moet maar zo snel mogelijk zijn tranen drogen
omdat jij als ouder niet tegen de tranen van je kind kunt.
Dit maakt de volgende indrukken op je kind:
Tsjoh, mijn leed is niet te dragen; zelfs papa raakt ervan overstuur!
Het moet wel héél erg zijn wat er gebeurd is. Ik schrik ervan.
Als dit me overkomt kan ik er niets aan doen. Dan moet papa wat doen.
Nb. In situaties zoals in dit voorbeeld genoemd is het altijd zaak hier
met je kind over te praten zodat hij het gevoel krijgt er te mogen zijn. In
moeilijke situaties is alleen praten niet genoeg en is het direct
noodzakelijk om maatregelen te nemen zoals contact met school en/of
andere ouders opnemen!
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c. Je kunt niets beginnen met de manier waarop je kind emoties uit

Voorbeeld 1
Je kind van zes jaar reageert heel boos; mokken, hij wil niet eten, niet spelen;
hij wil gewoon niets. Ook wil hij niets vertellen en hij wil niet op schoot, maar hij
zegt ook niet wat er wel met hem aan de hand is. Je kind trekt zich terug en is
erg aan het mokken. Je voelt je machteloos.



Na herhaalde pogingen om contact te maken zeg je uiteindelijk: "Het lijkt

wel alsof je het niet naar je zin hebt. Kom even lekker op schoot joh! Nee? Liever
niet? Wat ga je dan doen?" Als je kind onaanvaardbaar gedrag toont, stel je
evengoed je grens. Maar je blijft begrip hebben voor je kind.

"Nou als je niet anders dan boos kunt zijn ga je maar naar de gang. Als het
over is kom je maar terug."
Dit
maakt
dat
je
kind
de
volgende
indrukken
krijgt:
Ik heb een raar gevoel; ik weet ook niet wat dat is. Dan ga ik me heel vervelend
gedragen en dat wil mama niet hebben. Ik kan maar beter proberen gewoon te
doen.
Voorbeeld 2
Je kind is stil en teruggetrokken. Je vermoedt dat er wat aan de hand is, maar je
weet niet wat. Je voelt je als ouder machteloos. Je zou het er wel uit willen
trekken.
Je helpt je kind juist door begrip te tonen voor de manier waarop je kind
emoties uit. En zo leer je je kind ook zijn emoties te uiten.



Je vraagt wat er aan de hand is. Je kind antwoordt niet en dat accepteer je

gewoon! Je blijft in de loop van de dag je kind waarnemen en je beschikbaarheid
aanbieden (belangstelling tonen; misschien ook samen wat doen). Je kijkt of je
kind spontaan begint te vertellen.
Zo leer je dus je kind zijn emoties op een goede manier te uiten.



Ten einde raad zeg je: "Nou als jij niet vertelt wat er aan de hand is, dan weet

ik het ook niet meer."
Dit
maakt
dat
je
kind
de
volgende
indrukken
krijgt:
Nou voel ik me naar en verdrietig en dan doe ik zo dom dat mama me niet kan
helpen. Dat is mijn schuld.
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d. Je zwicht als je kind een beroep
verantwoordelijkheid uit te komen.

op

jou

doet

om

onder

zijn

Voorbeeld 1
Je kind zeurt om onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen. Je kind treuzelt
bij het opruimen van zijn kamer, terwijl hij het wel zou moeten kunnen.



Je zegt tegen je kind: “We hebben samen afgesproken dat jij je kamer op gaat

ruimen. Laten we ook samen afspreken wanneer je dat doet, dan is voor ons allebei
duidelijk wat de bedoeling is.” Als je kind zich er niet aan houdt, kun je op deze
afspraak terugkomen: “Weet je nog, we hebben samen afgesproken dat je
vanmiddag uit school je kamer op zou ruimen. Ik wil graag dat je je aan de afspraak
houd.” Je kind moet leren doorzetten. En dat kost jou als ouder tijd. Maar het
gevolg is wel dat je kind zelfstandiger wordt.



Jij denkt: 'Nou, dan ruim ikzelf die kamer wel even op. Dat gaat veel sneller.'

Het is daadwerkelijk zo dat die kamer dan ten minste snel is opgeruimd, maar je
ontneemt je kind een leerkans.
Snel even de kamer van je kind opruimen maakt dat je kind de volgende
indrukken opdoet:
Het is voor mij wel een heel grote barrière om die kamer op te ruimen.
Ik ben gewoon te slap.
Dat moeten dan anderen maar voor me doen.
Mama kan er ook helemaal niet tegen dat het me niet lukt.
Slap zijn moet wel heel erg zijn.

april 2013

65

Bijlagen voor ouders

Samenvattend: Waarom al deze voorbeelden hierboven?
Om jou te laten zien en te laten ervaren dat hoe je vanwege de problemen van je
kind van jouw eigen emoties vervuld kunt zijn; het doet je wat dat je kind zijn
problemen heeft. Dat is vanzelfsprekend. Het gevaar daarbij is dat je zo vervuld bent
van je eigen emoties, dat je minder ervaart wat je kind zelf moet meemaken en wat
je kind moet leren.

Hoe kun je daarmee omgaan?
Voel wat het probleem van je kind met je doet en erken dat gevoel; boosheid
en machteloosheid en pijn.
Besteed aandacht aan het probleem zoals je kind dat ervaart.
Vraag jezelf af hoe je een ondersteunende houding voor je kind kunt
aannemen: Je kind met zijn problemen zien en ook laten merken dat je je
kind ziet.
Zo nodig evengoed grenzen stellen.
Maar (om weer terug te komen op het eerste) als je je kind wilt zien dan moet je je
eerst zelf wel bewust zijn van je eigen emoties en deze emoties accepteren.

Nb. In deze bijlage gaat het alleen over hoe je met jezelf omgaat; dus niet hoe je
met de problemen van je kind omgaat.
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18. Contact op gevoelsniveau
Contact met je kind op gevoelsniveau
Bij contact met je kind op gevoelsniveau denk
je misschien aan een baby die lekker in de
armen van moeder ligt of een kleuter die bij je
op schoot kruipt. Daar begint het daadwerkelijk.
Maar bij het ouder worden van kinderen wordt
het belang van gevoelscontact niet minder.

Johan komt stil en bedrukt
thuis. Moeder neemt dit waar
en zegt: “Ha Johan, fijn dat
je er weer bent. Hoe is het
met je?” “Best!” “Ik denk: Wat
komt Johan stilletjes binnen.
Zou er wat aan de hand zijn?”
“Die jongens doen zo flauw!”

Gevoelens in het mensenleven

!

Gevoelens zijn belangrijk in het leven van kinderen en volwassenen. Het gevoelsleven
geeft aan of je gelukkig bent of niet (welbevinden). Gevoelens vertellen je veel over hoe
jij in het leven staat.
Bewust zijn van gevoelens is niet “soft”, in tegendeel: juist als je je bewust
bent van je gevoelens kun je zelfdiscipline toepassen. Veel zelfdiscipline wordt
uitgeoefend op basis van het onderdrukken van gevoelens, maar zelfdiscipline begint met
het erkennen van gevoelens.
Gevoelens geven zin aan je leven: plezier in het uitvoeren van taken, het opbouwen
van spanning en de ontlading daarvan tijdens spel en vrije tijd, voldoening bij het geven
van aandacht en rust en tevredenheid bij het ontvangen van aandacht.
Het uiten van gevoelens geeft ook zin bij het aangaan van relaties: een juf is aardig; een
werkgever is enthousiast; je ervaart begrip, erkenning en meeleven.
Ook bij zakelijke relaties en trainingen spelen gevoelens een rol: contact maken met een
glimlach, meeleven betuigen, een winkelier die vriendelijk is e.d.
Bewust leven betekent bewust met je gevoelens omgaan: weten hoe het met je
welstand gesteld is en je bewust zijn wat de invloed van jou zelf en je omgeving op je
welstand heeft. Prettige gevoelens geven je intense voldoening, onprettige gevoelens
laat je toe en ervaar je bewust, daarna kijk je wat maakt dat je je onprettig voelt. Je
wordt je bewust van een minder prettige situatie (bijvoorbeeld ik heb het druk) en je
kijkt of je die situatie kunt verbeteren. Ook weet je heel goed waar dat minder prettige
gevoel door veroorzaakt wordt (bijv. je baan kwijt geraakt): Je ziet de pijn ervan onder
ogen, je ondergaat deze bewust. Dan kun je leren berusten en/of bezien wat gegeven de
situatie nog wel mogelijk is.
Als hiermee het volwassen leven in contact met het gevoel getekend is, dan is het dus
dat wat kinderen moeten leren.
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Gevoelens en V.A.T.-model
Je kind te leren met zijn gevoelens om te gaan, vraagt van jou als ouder een
grote inzet en gevoeligheid. Je moet als het ware voelsprieten hebben of ontwikkelen
voor het welbevinden van je kind. Hoe je kind zich voelt, kun je als ouder vaak uit allerlei
zaken afleiden. Je ziet al veel aan de houding van je kind als hij bijv. uit school komt.
Het V.A.T.-model kan hierheen ook handvatten bieden.
Voer de 3 activiteiten uit:
1. Neem je kind waar (volgen)
2. Ontvang de gevoelens van je kind
3. Leer je kind omgaan met zijn gevoelens.
Deze worden hieronder beschreven.

1. Neem je kind waar.
Als ouder kun je al veel aan je kind zien. Is hij gelukkig? Zit hij goed in zijn vel? Zie
onder “welbevinden.”
Besteed bewust aandacht aan het waarnemen van je kind. Bespreek dit ook met je
echtgenoot: “Wat voor beeld heb jij van Karin?”
2. Ontvang gevoelens van kinderen.
Dus niet:
negeren van gevoelens.
Voorbeeld 1
“Joanne is de laatste tijd wat wit en teruggetrokken. Als er wat is moet ze
het maar zeggen. Anders kan ik er ook niets aan doen.”
Voorbeeld 2
“Joanne is de laatste tijd levenslustiger en vrolijker.”
Ontkennen van gevoelens.
…..“Nee, je mag niet meer weg. Het is nu te laat’’.
Voorbeeld 3
Je kind huilt of wordt boos en laat dit duidelijk blijken. Hij stampt op de
vloer en zegt: “Dat vind ik geméén!”.
Voorbeeld 4
Je kind zegt: “Jammer”. Hij wendt zich af en gaat verder met zijn lego.
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van
! Ontvangen
beschouwen. Ze

gevoelens betekent: Deze gevoelens als een gegeven
zijn er nu eenmaal en ze zijn belangrijk. Als je gevoelens
ontvangt, kun je je kind ook leren bewust met zijn gevoelens om te gaan.
Zie uitwerking van dezelfde voorbeelden:
Voorbeeld 1
“Joanne, ik merk dat je wat wit ziet. Ik merk dat de laatste tijd wel vaker. Is er
soms iets?”
Voorbeeld 2
“Joanne, wat ben jij leuk aan het spelen zeg!” Je maakt Joanne bewust dat ze met
plezier aan het spelen is.
Voorbeeld 3
“Je vindt het wel heel erg, merk ik. Je bent echt bóós!”
(N.B. Het valt moeilijk om niet te beginnen met “Zo praat je niet met je ouders”.
Dat heeft wel zijn plaat, maar je kind kan dat moeilijk ontvangen als hij
“midden in zijn boosheid zit”. Als hij wat later rustig is, kun je volstaan met een
kote opmerking, die je kind dan gemakkelijker zal aanvaarden.)
Voorbeeld 4
”Ja, zeker jammer; ik vind het knap van je dat je zo weer rustig verder gaat met
Lego.” Je kind wendt zich af en gaat verder met zijn lego.

3. Leer kinderen omgaan met gevoelens.
Je kind moet de volgende 4 dingen leren:
a.
Ervaren van gevoelens
Kinderen ervaren hun gevoelens nog niet bewust. Ze zeggen dat ze pijn in hun buik
hebben. Ze snappen nog niet dat dit te maken heeft met het feit dat ze – op een of ander
manier - niet lekker in hun vel zitten. Ook kunnen ze gevoelens verdringen of verstoppen
en net doen net of er niets aan de hand is. (Zoals de ouden zongen ….?) Als ze dat met
negatieve gevoelens doen, is de kans groot dat ze hun positieve gevoelens ook niet
bewust ervaren.
Ondersteun je kind daarin door:
Benoem zelf het gevoel van je kind: “Dat vind jij vervelend.” “Dat was aardig van de
meester!?”
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Het gedrag van je kind benoemen “Wat ben jij leuk aan het spelen zeg!” “Ik zie je zo
weinig bezig zijn; is er soms iets wat je dwars zit?”
Het gevoel van je kind benoemen: Je kind roept hard en stampt op de grond: “Je
bent ècht boos!” Je kind schaterlacht: “Ja, dat is leuk he!”
Bevestigen wat je kind al zegt: ”Nou dat is zeker leuk!” … “En toen wilde hij weer
met me spelen” “Dat heb je goed gedaan zeg! Dat vond je zeker wel fijn!”
Vooral pijnlijke gevoelens kun je niet in één keer ervaren. Als een kind b.v. geplaagd
wordt of een onvoldoende heeft gehaald, vindt hij dat soms ook moeilijk om te vertellen.
Benoem dan rustig zijn gedrag; spreek eventueel je vermoeden uit over zijn
gevoelens en neem je kind goed waar. Blijf beschikbaar voor je kind; misschien
dat hij later wel wat makkelijker over zijn gevoelens kan praten.
b.
Communiceren over gevoelens
Je kind moet leren over gevoelens te praten. Het is heel belangrijk wanneer je gevoelens
kunt delen met anderen. (Overigens ook: weten met wie je welke gevoelens deelt).
Hierover zijn aanwijzingen overbodig; kinderen leren dit vanzelf wanneer je kinderen
ondersteunt bij het leren ervaren van zijn gevoelens. Dat staat hierboven beschreven.
c.
Nagaan waardoor gevoelens veroorzaakt worden
Je kind is zich nu bewust van zijn gevoelens. Als je met een bepaald gevoel rondloopt,
dan is het ook belangrijk om te weten waaraan je dat kunt toeschrijven.
Gevoelens kun je toeschrijven aan:
de omgeving (Ik word geplaagd)
mijn prestaties of vaardigheden (Dat kan ik niet; niemand wil met me spelen)
d.
Wat je met je gevoelens doet
Nu bekend is waardoor je gevoelens veroorzaakt worden, kun je er wat mee doen.
b. Bij een prettig gevoel: doorgaan en er van genieten
Als ouder: Bevestig je kind in wat zo prettig is
c. Bij een onprettig gevoel: kijken wat je eraan kunt doen.
(1) Leren aanvaarden;
(2) Iets veranderen in de omgeving;
(3) Mijn verwachtingen bijstellen.
Als ouder: denk met je kind mee in het doorlopen van de stappen.

Meer of minder uitdrukkelijk
Het (leren) omgaan met en praten over gevoelens kun je op een meer of minder
uitdrukkelijke manier doen.
Tussendoor
Je kunt, terwijl je je kind bezig ziet, zo terloops opmerkingen maken. “Fijn dat je
er weer bent; wat ben je leuk aan het spelen”.
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Gespreksonderwerp in het gewone leven
Er zijn altijd momenten op een dag waarop je normale, dagelijkse gesprekjes
voert. Hierin vind het leren omgaan met gevoelens op een natuurlijke,
vanzelfsprekende manier plaats. “Hoe was het op school?”
Meespelen
Met je kind meespelen is een natuurlijke manier om je kind te volgen in zijn
gevoelens (Hoe reageert je kind? Hoe uit hij zijn gevoel in het spel?). Bovendien
vinden kinderen het vaak heel leuk als je meespeelt.
N.a.v. incident
Als er iets voorgevallen is, heb je een directe aanleiding om met je kind in
gesprek te gaan over het gebeurde en over de gevoelens die dat oproept. Door er
samen over te praten, help je je kind inzicht te krijgen in zijn gevoelens. “Mam, ik
ben van het klimrek gevallen” “O ja, deed het erg pijn?”
Aandacht voor je kind
Het is niet nodig altijd te praten. Ook op andere manier kun je je kind je
‘beschikbaarheid’ laten voelen. Even op schoot nemen, samen een spelletje doen,
een verhaaltje vertellen of samen een boekje lezen zijn voor je kind prettige
manieren om jouw aanwezigheid (en daarmee veiligheid en geborgenheid) te
ervaren.

Als kinderen weinig gevoelens uiten
Het is voor kinderen vaak niet makkelijk om te leren omgaan met hun gevoelens. Met
vallen en opstaan leren de meeste kinderen dit vanzelf. Maar het gaat niet altijd zomaar
vanzelf. Sommige kinderen uiten weinig gevoelens. Het kan zijn dat je kind het lastig
vindt; niet weet hoe hij met z’n gevoelens om moet gaan. Je kind kan zijn gevoelens
verdringen of wegstoppen.
Je maakt je zorgen; je probeert je kind uit te lokken om gevoelens te uiten. Dit kan je
kind helpen, sommige kinderen hebben net dat ‘extra zetje’ nodig, maar het kan ook
averechts werken; je kind vind het niet prettig en trekt zich nog meer terug.
Als je merkt dat je kind het niet prettig vind om ‘gepusht’ te worden, is het beter je kind
de ruimte te geven.
Het belangrijkst zijn: rust, veiligheid, vertrouwen. Rust creëer je door je kind ruimte te
geven. Het voelt zich niet ‘gedwongen’. Dat geeft ook een gevoel van veiligheid: ik mag
zijn wie ik ben. Daardoor zal vertrouwen ontstaan en gaat je kind (door de rust en
veiligheid) de ruimte ervaren om wel over zijn gevoelens te praten.
Het is ook belangrijk aan te sluiten bij de leeftijd van je kind. Van jonge kinderen kun je
nog niet verwachten dat ze heel duidelijk over hun gevoelens praten. Zij zijn nog niet in
staat daar van een afstandje naar te kijken.
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19. Praten met school
Waarom een gesprek met school?
Soms vinden ouders het lastig om anderen over hun eigen kind benaderen. Zeker als je
je twijfels hebt over anderen in hun benadering van je kind. Toch zou je je kind te kort
doen als je dat niet deed. Sterker nog: je zou die ander ook te kort doen, want we gaan
ervan uit dat de ander evengoed als jijzelf het beste voor je kind zoekt. Alleen, de ander
ervaart problemen, zoals jijzelf ook wel eens problemen met je kind kunt ervaren. Dan
kan een gesprek juist helpend zijn.
zou je kind en de ander (bijv. de leerkracht) tekort doen als je niet in
! Je
gesprek gaat. Neem voor jezelf als uitgangspunt dat de ander, net als jij als
ouder, het beste met je kind voor heeft.
Een gesprek kan op drie manieren nuttig zijn:
Informatie-uitwisseling.
Jij komt meer te weten over je kind in de situatie aldaar en andersom: de ander hoort
van jou hoe je kind thuis reageert..
Voorbeeld 3
Jij vertelt de school dat je aandacht ook elders nodig is vanwege ziekte in de
familie. Je hoopt dat je kind er tegen kan dat hij wat minder aandacht krijgt.

Gesprek
Door samen met de ander krijg je beiden meer inzicht in de situatie van je kind.
Voorbeeld 3
De leerkracht geeft aan dat ze zich die vraag van moeder wel kan voorstellen,
want op school toont hij zich toch al behoorlijk afhankelijk van de leerkracht
De mate van zelfstandigheid van het kind wordt onderwerp van gesprek.

Samenwerking
In de aanpak van je kind werk je samen met de school.
Voorbeeld 3
De leerkracht zegt toe dat ze zal letten op het welbevinden van het kind op
school. In later stadium zullen ouder en leerkracht samenwerken op het gebied
van de zelfstandigheid van het kind.

april 2013

72

Bijlagen voor ouders

Hoe voer je een gesprek?
1. Voorbereiding
Bedenk vooraf goed wat je wil gaan zeggen. Neem er even rustig de tijd voor.
2. Zeg waarom je het gesprek wilt voeren
Geef aan wat je vragen en/of zorgen zijn. Beschrijf daarbij ook het gedrag van je
kind.
Voorbeeld
Als mijn kind uit school komt is hij de laatste tijd wat stilletjes. Als ik vraag
hoe het op school was zegt hij alleen maar “Oh, leuk!” en verder niets. Dat
valt me echt op, want vroeger vertelde hij altijd honderduit op school.
Ik vraag me af: Zou er wat aan de hand zijn op school waarom hij zo doet?
Eindig met: “Ik ben benieuwd wat u ervan vindt?”

3. Wacht hoe de ander hierop reageert
Geef de ander de ruimte om te reageren. Let op de lichaamstaal van de ander,
want daar is veel aan af te lezen. Laat zelf ook (mede door je lichaamstaal)
merken dat je luistert. Door iemand aan te kijken, nu en dan te knikken en
instemmend/begrijpend te ‘hummen’ laat je merken dat je luistert.
4. Het werkelijke gesprek kan beginnen
Houd tijdens het gesprek wel goed je eigen doel voor ogen: Ik wil weten wat er
precies met mijn kind aan de hand is en ik wil vragen aan de ander of hij dat kan
weten. Daarnaast wil ik dat we samen naar een oplossing zoeken.
5. Het eind van het gesprek
Besluit het gesprek met met het aangeven of je vraag goed aan de orde is
geweest en met jouw ideeën over de aanpak van je kind. Zoals gezamenlijk is
afgesproken.

Ook anderen dan de school?
Hierbij denken we aan bijvoorbeeld clubs van kerk, sportclubs of muziekles. De leiders
aldaar maken je kind in weer andere situaties mee. Hun informatie kan je beeld van je
kind verder verhelderen. Ook aldaar zullen medewerkers bereid zijn om binnen hun
mogelijkheden samen te werken in de aanpak van je kind. Ook al zijn het niet altijd
‘professionals’ in de opvoeding, evengoed hebben ze een positieve instelling op kinderen
en intuïtieve kennis van je kind.
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20. Zelfstandig worden en loslaten
Zelfstandigheid
We voeden het kind op naar zelfstandigheid. Je wilt graag bereiken dat je kind zich
zelfstandig kan redden in het leven.
We onderscheiden de volgende vormen van zelfstandigheid:
1. Vaardigheden.
Je kind kan zichzelf aankleden, zelf de weg oversteken en lezen.
2. Sociale en maatschappelijke relaties aangaan.
Je kind is in staat vriendschappen en werkrelaties aan te gaan en daarvoor ook
zijn verantwoordelijkheid te dragen.
3. Gewetensvorming
Je kind besluit zelf dat hij niet wil gaan roken, omdat hij weet dat het slecht is
voor zijn gezondheid.

De groei naar zelfstandigheid
Kinderen worden niet op één moment zelfstandig; ze groeien er langzamerhand naartoe.
Ze hebben een gedeelte van de zelfstandigheid gerealiseerd. Erken deze (gedeeltelijk
verworven) zelfstandigheid. En bouw daarop voort. Zo langzamerhand groeit je kind op
in het gebied van zelfstandigheid. Je laat steeds weer een stukje meer los: Dat kan je
kind al wel aan.
Ondersteuning van de groei tot zelfstandigheid komt op vier principes neer:
A. Erkennen
De verworven zelfstandigheid van je kind erkennen.
B. Uitdaging bieden
Als je kind een vaardigheid voldoende beheerst, moet je nieuwe uitdaging bieden.
C. Ruimte voor experimenteren
Je kind de gelegenheid bieden om te experimenteren, binnen de grenzen die jij als
ouder verantwoord vindt.
D. Corrigeren
Je corrigeert wat je kind al wel aan zal kunnen; je laat zitten waar je kind nog niet
aan toe is.
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Dit wordt hieronder toegelicht aan de hand van voorbeelden.

Voorbeeld 1
De vaardigheid: “Ik kan mezelf aankleden”
Als je kind zich eenmaal zelf kan aankleden en je zegt: “Kom maar, dan zal ik je
even aankleden”, dan komen kinderen in protest: “Dat kan ik zelf”. Ook al komt
het je beter uit om het zelf te doen (dat gaat veel sneller) erken dan toch de
vaardigheden van je kind om het zelf te doen. “Ja, dat is waar. Dat kun je. Maar
dit keer zijn we zo laat. Zal ik het nu maar even doen? Anders komen we echt te
laat”
Lastiger is, wanneer je kind de vaardigheid gedeeltelijk beheerst en het denkt
geheel te beheersen. Bijvoorbeeld: Je weet dat je kind de knoopjes nog scheef
vast maakt. “Mama, ik kleed mezelf aan hoor! Dat kan ik al.” Reageer dan:
“Prima, fijn dat je dat al kan. Knoopjes vastmaken vind je nog moeilijk hè! Kom je
dan bij me? Dan zal ik je daarmee even helpen.”
Kortom: Als je kind de vaardigheid nog niet volledig beheerst erken dan eerst
wat hij al wel kan. Geef eveneens heel duidelijk aan wat je niet aan je kind kan
overlaten en zeg dat je hem dat nog wel wilt leren.
Commentaar
Bij het leren van vaardigheden erken je eerst wat je kind al wel kan (A) en laat
je kind dit zelf doen. Daarna geef je aan wat je kind nog kan leren. (B)

Voorbeeld 2
De vaardigheid: De weg oversteken
Je laat je kind niet experimenteren met het oversteken van de weg. Je kind
moet het gewoonweg goed kunnen voordat hij zelfstandig oversteekt. Het zou
immers veel te gevaarlijk zijn als je je kind hiermee liet experimenteren.
Verbaal kun je je kind als het ware wel de ruimte geven om te experimenteren:
“Wat doe je eerst als je over gaat steken?” “Inderdaad, je kijkt naar de ene
kant….en dan naar de andere kant…komt er verkeer aan?” Zo begeleid je je kind
verbaal steeds verder naar zelfstandigheid. In de laatste fase hiervan kun je
enkel vragen: “Kunnen we?” Je kind kan dan bepalen of jullie over kunnen
steken. Je laat die verantwoording voor het gevoel van het kind bij hem, maar
je beslist uiteindelijk zelf of je kind het goed heeft ingeschat en of oversteken
echt verantwoord is.
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Voorbeeld 3
Sociale vaardigheid: Omgaan met een vriendje
Jaco kan heel goed met Siem spelen, maar dikwijls ontstaat er ruzie over wat
ze willen gaan doen.
“Mama, Siem wil nooit eens knikkeren. Hij wil altijd maar voetballen.” “Oh, dat is
lastig zeg. Jammer. Wat doe je, als zoiets gebeurt?” “Gisteren werd ik boos en zei:
‘Jij wilt altijd voetballen En nooit gaan we knikkeren’.” En toen ging ik weg.” “O.k.,
dat begrijp ik dat je boos was. Op den duur word je dat zat.” Je kind reageert.
Jijzelf zegt: “Heel goed dat je zo duidelijk zegt dat je wilt knikkeren. Dan weet
Siem dat ten minste.” Je kind reageert. Jij gaat verder: “Weet je, je zou samen
ook een afspraak kunnen maken. Zal ik het eens voordoen? “Siem, ik weet dat jij
heel graag voetbalt. Dan doe ik ook mee. Jij weet ook dat ik graag knikker. En als
ik dan met jou voetbal, dan wil ik dat jij ook een keer met mij knikkert. Zullen we
dat afspreken? Nou, Jaco, wat vind je daarvan?” Enz.
Commentaar
Bij het aanleren van het aangaan van relaties gaat dit precies zo: Je erkent wat
je kind al wel kan (A) en voegt wat toe om te leren (B). Je geeft je kind de
ruimte te experimenteren (C). Het kan natuurlijke wel eens misgaan, maar zo
wordt je kind groot. Van je fouten kun je leren. Gun je kind die ruimte. Daarbij
schat je wel in of die fouten geen te grote gevolgen hebben.

Voorbeeld 4
De vaardigheid: “Ik kan mezelf tekenen”
Je kind tekent een mensfiguur. Je weet van te voren dat het niet gaat kloppen
en je zegt: “Denk erom, aan de handen moeten vijf vingers; vergeet je de neus
ook niet?” Je kind krijgt geen ruimte om zelf te experimenteren; hij zou er
moedeloos van worden.
Commentaar
Geef je kind dus de ruimte die hij aankan, laat hem experimenteren en fouten
maken waar dat verantwoord is (C). Erken eerst wat hij al wel goed doet. (A)
Ga niet alle fouten verbeteren die jij kunt bedenken, maar geef die fouten aan
waar je kind al wel aan toe is (B). Laat zitten waar hij nog niet aan toe is (D).
De tekening van het voorbeeld past gewoon bij de ontwikkeling van je kind.
Dit principe geldt ook voor de morele ontwikkeling:
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Voorbeeld 5
(voorbeeld morele ontwikkeling)
De vaardigheid: Beslissen: “Is dit computerspel te gewelddadig?”
“Mama, is heb een nieuw computerspel.” “Zo,Vind je het een leuk spel?” “Nou, het
is een schietspel. Spannend hoor.” “Een schietspel?” “Nou .. en!?” “Vind jij het niet
te gewelddadig? Daar hebben we het laatst samen nog over gehad.” “Nou, zo
moeilijk moeten we niet doen.” “Weet je wat, ik wil dat spel graag zien. Ik wil graag
zien wat je leuk vindt. Dan kun je me ook vertellen waarom je dit niet te
gewelddadig vindt. Goed”
Commentaar
Je geeft duidelijk erkenning aan het vermogen van je kind om al wel een goede
beslissing te nemen. Je toont belangstelling voor de zelfstandigheid die je kind
al wel verworven heeft(A). Anderzijds wil je je kind niet aan zijn lot overlaten:
je wilt weten of hij dit ook toepast aan een nieuw en aantrekkelijk
computerspel. Indien nodig, kun je hem leren consequent te zijn, ook al is het
spel zo aantrekkelijk (B).
Bij de manier waarop je als ouder het gesprek voert over de zelfstandigheid
van je kind, kun je heel goed het principe van het V.A.T.-model gebruiken.
Daarom wordt verwezen naar bijlage 6.

!

Bij de manier waarop je als ouder het gesprek voert over de zelfstandigheid van je
kind, kun je heel goed het principe van het V.A.T.-model gebruiken. Daarom wordt
verwezen naar bijlage 6.
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