
LUISTER JE WEL NAAR MIJ?
Hoe nodig ook, er is eigenlijk nog maár be-

droevend wêinig onderzoek gedaan naaÍ com-

municatie tussen kindêren en volwássenen.
,'latine Delíos, n een arl kel over communLccíen

met kinderen I het tldschíift 'Pedagogiek n

Praltrlk : Hoewelco'nrnlniceren m€t kLndeíen

een be angflk aspect is van ons even en we er

allenaa! als ouders, fam lie of profess ofal mee

1c maken h€bben, bastaai er nauweliks torat!!f

over gespÍeksvoer ng met kinderen zeker nlet a s

hei om jonge klndefen gaat. Het lkt blna or we er

geen enkele moeile mee hebben en dal lret dls

niet Êeleerd hoeÍt t. worden. Het tegendee s ech

ler waar comnr!n ceren met knderen b !kt beslist

niet een\roudlg. En voor k nderen ook niel. om met

Genoeg reden voor De fos orn een boefi le scrrri

ven over gespreksvoenng mel kinleren van 4 toi

12laaÍ ,  get te ld Lu stef  jo  welnaaÍ  m!?.  DeÍos:
'De vraag is niêt oí kJrderen e€f mei ng hebben

oí over nformêtie beschikkcn, maar iroe lve met

k nderen k!nnen commun ceref om d e menrng te

welen te lioncn. of die nforínatie te \'erkr4gei .
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Bil How2talk2kids kirf je eên woÍkshop volgen die
je de pos tiêvê mpacl laat eÍvaren vên effect ei

commun ceren met kindeíên. Dê worksirop be-

staat uil zês avonden, waafopje met een p€klisclr

zesstappenplan ieeí1hoêje k!nt comm!n ceren

op een Íranier d e respectvol is naarje kind en
jezelf Volgêns de opÍichters stell het volgen vên

deze wofkshopje n staal je nomen en \À'aáÍdên

op te kind oveÍ te brcngen zonder gebruik van

Slper Nannys slraínatje en zoider dat lij dê boe

De flosoÍe van de methode is
. Accepteer alle gevoeens, aleen bêpaa d gedmg

, LeêÍ sitLrat€s bêsch{vên n paals van te

. Haal de persoonlrjke angel eíuit
' Sta mode vooÍ de maniê
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Ho€ is hêt gêsteld met de communicatie tus-
senjou enje kind? Vraag j !  te regemalg arofdie
twee flápjes aan de zijkanl van zÍn hoofd ervooÍ
de sref op zrjn genaaid? [,4oei ]e op je kop gaan
staan voofje eens wat iníormatie loskrjgt over hoe
hel vandaog was op school? ÍVorde.r ons.huldige
gesprekken urt rn geschreeuw, gêzeur, gehuil, dicht
gesagen deuÍen of zêlÍs Íondvliegende objecten?
Wanhoop niel, want je benl echl niet de en ge ouder
die hel moeilijk vindl om zjn knd le bereiken -.n te
begÍipen. CommuniceÍen rnet knderen is een stuk
moeiliikerdan vaak wordtgedachi. En daaÍbij is
lrel veel belangrijkeÍ dan le misschien b€seit Een
goede cornmunicale is de sleuteltot een succes-
volle opvoed ng en een stuk meer gezeligheid in
huis. l\,4aar niel getreurd, communlceren metje kind

hoe was het op school?
Kijk, als je dat nou écht graag wilt wêtên, is dat
precies waljê niet moet vragênlAs e i1Ío.matê
wit vanje kind, sleldan specifieke vÍagên. Hoe
was het op school is vee te algemêen. Daarcp
kÍijg jê faar ale waaÍschijn lkheid n et meeÍdan
e-an schoudêÍophalend en doodlopend 'goed terug,
waaÍna le kind weer verlreK En j I b rjfl alleen achteÍ
met je koekjestrommel en je b oedende en seneus
gelhteíesseerde moederhaÍt. I\,{rchaet Thompson,
auteuí van het boek Raising Cain', heeít e€n aanlal
stÉlegieèn opgesiêld voor beterc conrmun caiie mel
\ _de e1. fen daa.!à1 is stel e, hÍe v.ège, . Wdrr
allêen die leiden iot echte antwooÍden. De vraag is
dls niel: hoe was hel op schoo', maar'wal heb
je gedaan met gym vandaag?'oi: wat vnd je hêt
leukste oí stomsle? Thompson zegl: Probeefje in
le leven ln le kind ên bêwust te vragên naarzakên
d e hem op dit momenl bezighouden Atsle weet dai
hi moeite heefl met Spaans, pÍaat dan over hoê hel
gegaan is mei de Spaanse es.'
Mel echte v.agen bedoelt ThoÍnpson niel ateen
dat ze speciíek moeiên zln. Vogens hem s hel
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daaÍbijook goed oÍn rctoÍsche vragen te vermlden.
Dat zijn namelijk helemaa gêen echte v|agenije
benl niel gêïntercsseeÍd in wat je k nd vindt, maaf
bent ud op een bepaald anlwooÍd. Jê kind voelt dat
haarf i r  àan ê, ,a1 z i in  kor l legen oe l Í io  gooe-.

Gee'^ê11 eers ongeli.k. Fon €lolscl-ê vÍaaq as.
'wÍ 

le soÍry zêggen tegen le zusje omdat jê haar
hebl geschopt?' is toch eigênlijk een verkapi bevet?
En daaÍmee rcepje weeÍsland op, in plaais van dat
je de dia oog aanzwengell.
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Je klaagt misschien datje kind niet naarje turs-
tert, maar de vraag is: tuisterje zêtf wet goed?
Voor kindercn is het heelbelangdjk dalje de Ud
neeÍr l  o11 tê LsteÍenenoohdat je rat z ien oal je
dat doet Als ji verdergaat met aardappes schiten
lerwllje klnd iels pÍobeeít te vertelen, zathijniêt
lret gevoel kíijgen dat lLrllie echl contact maken Ga
ervoor zttên kntel en maak oogcontact. DaaÍÍnee
rnaak je duidêlilk dat je er echt voor hem bênt. Err
als het even niet uitkomt omdatje ergens mee
bezig bênt dan kunle gerustzeggen: tkbennu
even dÍuk, maaroveÍ vjfmfulên ben ik ktaar Dan
kufnen we even praien '

Echt luistêÍen belekenl ook openstaan vooíje knd.
Anna lize Dekkerc, creal eí the€peute en rnoeder
van Bjorn (6): Oude6 luisleren vaak hetemaat niel
met e€n open mind'. Ze schieten meleen in de
veÍdedrging of staan al kaar mei hun antwooÍd, nog
vooí hel kind is uiigesproken Ats BjoÍn moppeir dat
iets niet êerlilk is - blvoorbeeld dat zrjn vrendje taler
naaÍ bed mag dan hij- daf probeeÍ ik opên le staan
voorwat hijzegt. lk zeg dan niet meleen dat hêtwe
eerlijk is, omdat Sam nu êênmaatouder is. In ptaats
daaÍvan v|aag ik hem waaíom hij dat vindl

doe niet zo raar zegt
Hel is soed om te beseffên ho€jiije voêtt ats j.
niet serieus gênomen wordt. Wanl - s hêt niet
wondeóêadijk? - voorje kind voell dat nametilk pÍe-
cies hetzelfde. Nêêm seÍieus walje kind zegt - ook
as je dê neging hebt om heÍn meiêen tegên te
spreken ên le hebt êên veel gezeltiger gespÍek. Jil
beni er loch ook niet van ged end ats te baas ofj€
vÍendin tegen je zegt Dat is be achetilk ? Of ats ze
blivên aand ngen dat els hêêtteuk is, teMij jidat
he emaal niet vindt?', opperl DekkeÍs
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"oudets besetren vaak
niet hoe gevoelig .kiryderen
Kunnen zlln vq)r oe tq)n _

H$ffirufêt 
gesorck woÍdt

\'. 
./ \ /---'Waarcm zou je kind dan positief ÍeageÍen êls

\! -7' \,-/ jij hem toevoegt: 'Doe niel zo raar zeg, j€ vindt
paro,ês lo(h leukt. leMiilhijnÊi ieefl aanqegêvê1
dat hij hei haat?
Je kind seÍieus nemen, betekent echi niet datje
hem oveíal ge[jk in hoen te geven. MaaÍje opent
welde dialoog als je niet meteen op de kast spÍingl,
maar vedeÍvraagt. WaaÍom haat hiiziin pianoles

zo? tn in plaals van boos le worder. kJn ie ool je

sympathie tonen met 'Goh dal vind ik echt rol vooÍ
je. Wat vindje ef zo vervelend aan?'

gtomme rotmoeder
Laat je kind af €n toe lekker razen,liêren, mop'

pêrên en ktieÍen, Negatieve gevoelens holen er

gêwoon bí. Nlichael Thompson zegt 'Het is nor-

maal vooÍ kinderen om gróte gevoelens te hebben.

Klnderen eÍvaÍen hun emoties volledig en uiten

die luid en duidêlijk. Zê beseffen nog niêt dal een

bepaald probleem niet vooí eeuwig zal duren Vaax

hebben /e nret meer nodig dd^ een sy'npathP\ luis

têÍend ooren een paariÍoostende wooíden.

[4akkelijkeí gezegd dan gedaan! Je bent tenslotte

Moed€rThe'esa nrel. Aleel een heJige blijfr seÍe€n

bij de spe(tal'e|s die jouw Krno opvo€Ít loch hoeÍ je

echt niet heilig verklaard te zrjn om rustig te bhjven.

Bedenk dat hel norÍnaal is en dat hel niel aan jou

ligt.Alle kindeiljes oveÉ1, weÍeldwijd,liggen ooit in

hun beslaal op de supeÍmaÍlrvloeÍ tê kijsen tegê'l

hun stomme rohoeder Goed om tê weten toch?

Bedenk veíder dalje het echt niel peÍsoonltik hoen

tê nemen. Dat scheelt. En je mag eÍ natuudilk wêl

wat van zéggen. Hel is juisl goed om eÍoveÍ te

pÍaten. I\laar onthoud dal je dan de actie veÍootdeelt

if vou can't beat them.
join them
Hêb je oen kêer gêên zin om de strrjd aan te
gaan? Wilje gêen êindeloze discussie voeíen
mel dê kids ovêr al hun onmogeliike wensen?
Helemaalniel eÍ9.'Stap in de weÍêld vanie kin_
derên en doe met zê mee', zegt Joan Visser,
psychologe en moedêÍ van SeÍÍ, SaÍa en Sanne
'De kinderen beslookten me voÍige zomerom de

havedÁlêp met mogen we een hondje, pler

En we kÍegên daaÍ vooÍtdurend ruze en b
gezichten door, omdat ik nietwllde. Op ee
moment heb lk - uil wanhoop eetltk geze(

andêre stralegie vezonnên. lk heb het lrisl
anti-hond-argumenten dat ik vooddurcnd z

weggelegd, en ben Ínel ze mee gaan fanti
We p€atten oveÍ hoe we hem zouden no€
waaÍ wê hêm moesten uitlaten, waar hijzc
enzovoolr. Uile ndeliik beseften ze zêlf dat
in onze situatie heLemaal niet mogêlijk is (

diehoog wonen midden in dê stadl

relaxl
J€ hoeft het allemaal nietzo bloedseriel
nêmen, dat opvoedên. SoÍns is hei bêteÍ
speels te rêageren dan om meteen kiliscl^
Een klein gmpje ofeen luchtige opmeÍkrng
voldoende om de spanning oÍ een verveler

stand ie doorbreken. ft,4ichael Thompson: ,
juisle toon vindt, kan hlmoÍ een ongelooflrj
tievê manier zin om ouders en kindêÍên a
dooÍ moeilijkê s tualies heen tê loodsen.'lv
Vries is moedervan Dana, Dewien SjoeÍd

lk heb eÍeen pesthekeiaan als k de knd(
b€d bÍeng en dan qeconÍronteeÍd wordt m,

kameÍ die eruil ziêt als een vaÍkensslal. l\,41
ik dan mo€ en begin ik le moppeÍen op de

Ivijn viênd pakt dat elqenlijk veel beter aaÍ
ben ik weljaloeís op hem. HijwoÍdt nooii t

maaÍ maaktgewoon een grapje Hlivraagt
orkaan door het huis heeft geraasd en ofz
schien de brokstukken kunnen ÍalsoeneÍer

muziek in de oren
Een grote valkuil bij de communicatie Í

kindêren is dat oud€rs vaak niet b€seffe

gêvoolig kids zin vooí de loon waarop I

gosprek wordt gevoerd. VooÍ kindercn m

vaak niet zozeer uit \i/al je zegl, mêar hoe l
zegt. Ze levên meeÍvanuii hun gevoeldan

senen. MaÍl ne Delios, psychologe/thempe

KindeÍen'voelen vooral:ze zin sensitief ir

op hun omgêving en begnjpen situaties vat

voordal ze erwoofden voor hebben.'Thor

iegl het als volgl uitr 'Als iêmand naar muzl

le.l, kan hjj zich concênlreren op de mêlodi

alLêen op dê teksl Kinderen luisteren ailÍcl

melodle (of\del de toon) van hun ouders st'

cle ouders zichjuist meeríocussen op dê s

Het is dan ook beg jpeliik datle kind er me

doorheen pÍikl als je iets zegl watJe niet m

Thompson:'Alsje toon €n ie wooÍden nlet

eenstenrming zijn, seêÍjê geen heldeÍ sign

kind laakl daarvan in vê&aÍÍing en zal zicl

sef watje nu eigênlrjk echt bedoêlt
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