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It takes a 
village to 
raise a 
child



Samenwerking

Kind

Leerkracht

Zorg
professional  

Ouder/verzorger



7 sleutels

• Ik ben oké jij bent oké
• Kijk door een systemische 

bril
• Kinderen zijn meer dan hun 

gedrag alleen
• Gedrag lokt emotie uit
• Mijn waarheid is niet de 

waarheid
• Luister met hoofd en hart
• Monkey see monkey do



Ik ben oké jij bent oké

Verleg de focus van ‘wat hebben kinderen’ naar ‘wat 
hebben kinderen nodig’

1. Ik hoor erbij
2. Ik hoor erbij zoals ik ben
3. Ik hoor erbij zoals ik ben en ben daarin nodig*

* Bron: Ivo Mijland



Kijken door een systemische bril:

“ Zie het gedrag als een onderdeel van het grote geheel. Het 
kind is niet de enige schuldige. Je kijkt naar ieders rol. Ook naar 
die van jou zelf. Nu wordt het gedrag gekaderd binnen een 
context. Er ontstaat aandacht voor de wisselwerking tussen 
het kind en zijn omgeving” . 

Uit: Communicatie zonder frustratie in het onderwijs.  



Boven de waterlijn

Waarneembare gedrag

----------------------------------------------------



Onder de waterlijn

---------------------------------------------
• Voelt zich onbegrepen
• Wil aandacht
• Ergens bij willen horen
• Onzeker en weinig zelfvertrouwen



Gevoel

Kwaliteiten

Identiteit

Wat voel ik?

Wat kan ik?

Wat wil ik?

Wie ben ik?

Kinderen zijn meer dan gedrag alleen



Gedrag lokt emotie uit

Onze reactie zit geworteld in het verleden



Spiegelmomentje

• Van welk gedrag heb jij last? 
• Wat wordt er dan bij jou getriggerd?



Mijn waarheid is niet de waarheid



Anders 
kijken: 



Luisteren met hart en hoofd
Ga op zoek naar gevoel achter de woorden. Heel vaak luisteren we met de intentie om te 
antwoorden, We zouden vaker mogen luisteren met de intentie om te begrijpen
en een gevoelsreflectie te geven. 



Groen-rood 
lampje

Rood/groen 
gedrag 

Voor kleine kinderen: Rood, groen lampje 
in de buik. Groen is prettig en rood is
onprettig. 

Voor grotere kinderen:
Rood is onacceptabel,
Onhandig gedrag en 
Groen is acceptabel, 
Handig gedrag. 



Monkey see, monkey do

“Children do not actually have problems, 
only skills they have not yet learned”

Citaat: Ben Furman
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Dank voor jullie aandacht!!!

Volg mij op Insta en linkedin

http://www.ingridvanessen.nl/

