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Neem eens een kind in gedachten waar je i.v.m. je werk mee te maken hebt.

Hoe heet het beste vriendje en/of vriendinnetje van dat kind

Wat doen die twee graag samen

En oh ja Is ie links- of rechtshandig

Wat kan je mij vertellen over de opa’s en oma’s van het kind

Hoe is het contact met de buren in de buurt

Wat is een leuke uitspraak die je je herinnert van dit kind?

Heeft het kind een liefste/belangrijkste familielid, oom of tante?

Is het kind deze zomer op vakantie geweest en waar naar toe?

Wat weet je van de broertjes en zusjes?

Welke eventuele belangrijke life events  zijn de laatste twee jaar in het gezin gepasseerd

Welk werk doet moeder en welk werk doet vader 

Oh ja en welke kleur ogen eigenlijk?

Hoe belangrijk vind je deze vragen als het over je eigen leven gaat: dus de rol van jouw ouders, 

of grootouders, jouw familie, jouw buren , jouw beste vrienden, eventueel je partners 

En weet je het kost je hooguit 20 minuten om hier achter te komen…..



Wat gaan we doen? 

Eerst maar eens een verhaaltje voorlezen, een verhaaltje waaruit blijkt dat

we kinderen minachten om wat ze NOG NIET zijn: volwassen. Wij, ideale

grote mensen gaan er voor zorgen dat ze dat zo gauw mogelijk worden. En

wel NORMALE volwassenen. En dat is hard nodig, want het stikt

tegenwoordig van de abnormale kinderen: adhd’rs, roodhaarders, pdd

nossers, buikgriepers, odd’rs, longontstekers, autisten en hoofdpijners! 

Kijken we bijvoorbeeld naar Yaimy: een typische buikpijner: “Ga nu maar 

lekker slapen kind dan gaat de pijn vanzelf weg”. “Waar gaat ie dan naar

toe, mama-3?” Tja en hoe praat je daar dan over met een kind?

Laten we eens kijken hoe Matthijs van Nieuwkerken dat doet en Abel en

Loes Luca en Dr Phil en Dr Panter. En dan daarna ook maar gelijk leren om 

tot tien te tellen en af te leren hoe het tien keer niet moet. En misschien krijgt

Koning Matthijsje dan wel het slotwoord!



Programma 1. Keesje

2. Volwassen imperialism en normalisme (ableïsme)

3. Video’s

4. Tien meest gemaakte fouten

5. Koning Matthijsje

6. Liefde/plezier, geduld, interesse, meedoen en beetje
techniek

7. Tips

8. Mogelijke intermezzo’s afhankelijk van de tijd/ wensen
Daan: Dr. Panter 1 en 2, Waar gaat de pijn naar toe? 
Paula Praat, Otto Oplos enzovoorts



1. Keesje
"Kinderen zijn, zoals iedereen weet, virtuoze vertederaars. Arme Keesje, die zijn neus platdrukt tegen een ruit. Hij 
staat buiten, in de kou, zijn handjes zijn verkleumd. Binnen is het warm. Het lijkt er wel een Feest van warmte en 
licht waar arme Keesje geen deel aan heeft. Er biggelen tranen uit zijn grote, onschuldige ogen, langs zijn dopneus-
je naar beneden. Maar dan wordt hij opgemerkt door de vrouw des huizes, mevrouw Lotte Hanebraaier-van
Ysselstein en zij is op slag door en door vertederd. Dat arme kind! En dan die prachtige ogen onder die armoedige 
pet! 'Bastiaan,' roept ze naar haar man. En de heer Hanebraaier, een stugge, maar eerlijke vent, laat zich op zijn 
beurt door háár vertederen, want haar gezicht glanst als de maan door de bomen. De heer Hanebraaier vindt zijn 
vrouw heel gevoelig, zo echt vrouwelijk. 'Johan,' blaft hij naar de butler, 'haal die kwajongen binnen.'Zo gaat dat met 
Keesjes. Maar als Keesje nu eens géén grote, onschuldige ogen had gehad en niet bij machte was geweest om 
decoratieve tranen te produceren? Als hij een lange, eigenwijze steekneus had gehad in plaats van dat 
ongevaarlijke dopje? Als hij een half verhongerd, skeletachtig kind was geweest, had hij dan vertederd, of had hij 
afschuw opgewekt. Ik denk het laatste. Het zielige, afhankelijke, moet kennelijk binnen bepaalde esthetische 
grenzen blijven, wil het nog vertederend werken.Maar alla, Keesje is binnen. Stel nu eens voor dat Keesje binnen-
stapt met de woorden: 'Zo rijke patser, had die trut van je niet eerder d'r scheur kenne opentrekken?' Dan weet ik 
niet of de vertedering van het echtpaar Hanebraaier daartegen bestand zou zijn.Nee, van Keesje wordt iets heel 
anders verwacht en als Keesje een béétje kind is, dan wéét hij dat. Hij blijft bedremmeld staan, pet in de hand, en 
kijkt beschaamd naar het glanzend parket. Een toonbeeld van hulpeloosheid. Het gevoelige hart van mevrouw 
Hanebraaier zwelt als een spons. De heer Hanebraaier constateert vergenoegd met welk een edele ziel hij zijn 
sponde deelt.Ja, dit is een goed begin. Maar Keesje mag natuurlijk niet als een zoutzak blijven staan. Het begin kan 
niet verlegen genoeg zijn, maar dan zal hij toch met zijn typisch kinderlijke spontaniteit op de proppen moeten 
komen.Keesje slaat zijn langbewimperde ogen op, kijkt het vertrek rond en zegt: 'Allemachtig, wat een wansmakelijk 
meubilair!'Spontaan nietwaar? Het is alleen niet de juiste spontaniteit. In de eerste plaats is de woordkeus veel te 
'volwassen'  en dat stáát niet voor een kind ('zo ouwelijk'), in de tweede plaats is de inhoud niet vleiend.Voor de 
instandhouding van de vertedering is een bepaald sóórt spontaniteit op zijn plaats en Keesje, ook niet gek, zegt dus: 
'Gossie mevrouw, wat is 't hier prachtig, 't lijkt bekant de hemel wel!'Mevrouw is nu geheel als boter en de heer 
Hanebraaier voelt zich eveneens zeer prettig zo in de buurt van zijn anus. Hij wist voorheen niet dat hij wat om 
kinderen gáf eigenlijk." (Kuijer, 1979)





2. Volwassen imperialisme en normalisme



3. Video’s communicatie

Bl3ndere Floriaan

Wemp, concert 

Eric Vloeimans

Matthijs van 

Nieuwekerken
LoeLucas

Bijdehandje

s

Taarten van 

Abel

Seksueel

misbruik



4. Tien niet erg handige vragen

1. Geen globale vragen: Wat vind je van je vader?

GEEF ZELF EEN ALTERNATIEF:

2. Geen abstracte vragen: Wat kan de school in deze voor jou betekenen?

GEEF ZELF EEN ALTERNATIEF:

3. Geen onmogelijke vragen: Hoe kan ik jou het beste helpen?

GEEF ZELF EEN ALTERNATIEF:

4. Geen dubbele vragen: Wat doe je het liefst bij je moeder en hoe ziet je 

kamertje er daar

uit?

GEEF ZELF EEN ALTERNATIEF:

5. Geen lange vragen: Als je vader dan zoals jij zei zo'n prikje neemt waar 

ie gek van gaat 

doen, hoe bedoel je dat dan precies? 

GEEF ZELF EEN ALTERNATIEF: 



Vervolg vragen

6. Geen dubbelontkennende vragen: Vind je ook niet dat je vader dat niet tegen je moe-

der had moeten zeggen? 

GEEF ZELF EEN ALTERNATIEF: 

7. Geen lussende vragen: Wat heb je dan tegen je vader gezegd dat ie tegen je zusje 

over

het speelgoed van haar bij mama moest zeggen? 

GEEF ZELF EEN ALTERNATIEF:

8. Geen zelfingevulde vragen: Wat heb jij dan ingepakt bij de verhuizing, je knuffels?

GEEF ZELF EEN ALTERNATIEF:

9. En dan kom je zondagavond weer terug thuis en dan denk je 'zoals het klokje thuis tikt, 

tikt het nergens of niet?

GEEF ZELF EEN ALTERNATIEF:

10.Geen procesvragen: Ik wou jou eens vragen, maar als je het een vervelende vraag

vindt, moet je het zeggen hoor. ..

GEEF ZELF EEN ALTERNATIEF:



5. Koning Matthijsje: Janusz Korczak , 1878 -
1942

Korczaks antropologische grondwet

1. Respect

2. Rechtvaardigheid

3. Participatie

4. Dialoog

5. Reflectie



6. Basisvoorwaarden voor goede
kindgesprekken

1.Liefde ofwel plezier voor en in kinderen

2.Geduld

3.Leefwereldinteresse

4.Meedoen

5.Techniek



7. Tips

Creatief

communice

ren met 

kinderen



eenentwintig

tweeëntwintig

drieentwintig

vierentwintig

vijfentwintig

zesentwintig

zevenentwintig

achtentwintig

negenentwintig



Kinderen als gesprekspartners, Karel J. Mulderij, m.m.v. Ben Baarda , @ KID, 

2016, zie ook Baarda, B. (2012) Creatief communiceren met kinderen en 

jongeren,Noordhoff Uitgevers 
http://www.creatiefcommuniceren.noordhoff.nl/sites/7735/index.htm

Gesprekstactiek (Deels gebaseerd op Zee van der, Tussen vraag en antwoord, 

Boom, Meppel, 1983, p.170 .e. v.)

1. Indirect vragen: er wordt niet rechtstreeks gevraagd "heeft je vader jou wel 

eens geslagen?"

a. kleine stapjes: er wordt in kleine stapjes naar die vraag toegewerkt. In welke 

plaats woont jouw vader/ Hoe ziet zijn huis eruit/ Welke leuke dingen kan je daar 

doen/ welke leuke dingen mag je niet doen/Krijg je straf als je dat toch doet/ Wat 

doet je vader als ie jouw straf geeft?

b. depersonaliserend vragen: ik sprak laatst met een kind en die vertelde dat zijn

vader hem een flinke tik in z'n gezicht had gegeven; wat zou jij dan doen?

c. projectief vragen: vragen m.b.v. projectieplaten, via knuffels, n.a.v. fotoboeken,

zelfgemaakte tekeningen, via een telefoonspelletje etc..

http://www.creatiefcommuniceren.noordhoff.nl/sites/7735/index.htm


2. Direct vragen: oplopend in directheid

a. eufemiserend vragen: grijpt je moeder jou wel eens stevig bij je 

arm?

b. prikkelend, sugg estief vragen: ik kan me niet voorstellen dat je 

moeder je nooitslaat! 

c. bagatelliserend vragen: elk kind wordt wel eens door z'n ouders 

geslagen, dat kan voorkomen, hoeveel keer per week slaat jouw 

vader je? / Elk kind pikt wel een iets inde supermarkt, wat heb jij de 

laatste keer gejat?

3. Onverwacht, creatief vragen: droom je wel eens hoe het verder 

gaat? / hallo, je bent nu op de t. v., vertel maar eens aan al die 

gescheiden vaders en moeders wat je van ze vindt! / en toen was jij 

politieagent, wat ga je dan doen? / als je een hele hoop centjes hebt, 

hoe ga je papa en mama dan helpen?



B. Ethnografische vragen (Bron: Spradley, J.P., The ethnographic interview, Holt, Rinehart and 

Winston, New York, 1979, p. 86 e.v.)

1. Grand Tour Questions

1.1 Typical: Hoe gaat dat nou zo'n weekend bij je oma, vertel eens helemaal van het

begin tot het eind.

1.2 Specific: Wat heb je afgelopen zondag bij papa thuis gedaan.

1.3 Guided: Mag ik een keer mee een weekend (ter wille van het voorbeeld, want niet

erg realistisch).

1.4 Task-reIated: Wil jij een tekening van het huis van papa voor mij maken?

2. Mini-Tour Questions

2.1 Typical: Hoe gaat dat dan, als je met je moeder gaat vliegeren, vertel eens.

2.2 Specific: Vertel eens over het vliegeren van gisteren.

2.3 Guided: Wanneer kan ik een keer mee vliegeren?

2.4 Task-related: Zullen we samen een vlieger maken?

3. Example Questions

Kan je een voorbeeld geven van zo'n driftbui van je broer.

4. Experience Questions

Geef eens een leuke vliegerervaring.

5. Native Language Questions

5.1 Direct Language Questions: Als je iets heel spannend en leuk vind, hoe noemen

jullie dat dan? (1970: tof; 1980: te gek; 1990: wreed joh; 2000: vet cool; 2010: tof)

5.2 Hypothetical-lnteraction Questions: Als jij daar nu met een ander vriendje over

praat, welke dingen zeg je dan?

5.3 Typical- Sentence Questions: Maak jij eens een paar zinnetjes voor mij waarin je ‘chillen’ 

gebruikt.



8. Toegiften uit eigen werk

Pijn in de buik

Dr. Panter

Paula Praat, Otto Oplos

enzovoorts


