
Communica)e,	  houding,	  
samenwerking	  

Wees	  vriendelijk	  
Laat	  gevoelens	  zien	  

Glimlach	  vaak	  
Toon/stem	  

Geen	  neutraal	  gezicht,	  frons	  of	  
nadenken	  

	  



voorspelbaarheid	  

•  Vertel	  wat	  je	  samen	  gaat	  doen	  
•  Doe	  het	  eerst	  voor	  of	  doe	  het	  samen	  
•  Oefen	  
•  Herhaal	  
•  Evalueer:	  is	  terugspiegelen	  wat	  is	  geleerd	  
zodat	  het	  zin	  krijgt,	  betekenis	  krijgt	  



Feedback	  

•  Voeding	  geven	  zodat	  de	  ander	  iets	  wil	  
veranderen	  

•  Voeding	  geven	  zodat	  de	  ander	  iets	  wil	  leren	  
•  Voeding	  geven	  zodat	  de	  ander	  zichzelf	  gaat	  
begrijpen	  

•  Is	  geen	  kri)ek,	  maar	  wordt	  wel	  heel	  vaak	  als	  
zodanig	  opgevat.	  	  



Posi)eve	  feedback	  

•  Ik	  merkte	  dat	  
•  Ik	  zag	  dat	  
•  Ik	  voelde	  dat	  
•  Ik	  hoorde	  dat	  je	  

•  Feedback	  is	  geen	  oordeel	  geven	  maar	  
vertellen	  wat	  je	  hebt	  waargenomen	  



Luisteren	  

•  Oogcontact	  wisselend	  toepassen	  
•  Toon	  dat	  je	  aandacht	  hebt	  
•  Wees	  zelf	  goed	  gegrond	  en	  gecentreerd	  
•  Adem	  rus)g	  
•  Gasgevers,	  beves)gen	  dat	  je	  luistert	  
•  Hmmm,	  ik	  snap	  het…	  Oké!	  	  
•  Vertel	  eens?	  Het	  maakt	  me	  nieuwsgierig	  



SamenvaQen	  

•  Je	  checkt	  of	  je	  iets	  hebt	  begrepen	  
•  Je	  ordent	  het	  betoog	  van	  het	  kind	  
•  Je	  bewijst	  dat	  je	  goed	  hebt	  geluisterd	  
•  Je	  s)muleert	  het	  kind	  en	  vergroot	  de	  
woordenschat	  

•  4	  seconden	  regel:	  niet	  direct	  reageren,	  het	  
kind	  kan	  zelf	  nog	  iets	  toevoegen,	  verbeteren	  
in	  het	  eigen	  betoog.	  Zelf	  denk	  je	  meer	  na	  over	  
je	  reac)e	  



Interrumpeer	  niet!	  

•  Een	  visueel	  ruimtelijk	  kind	  zal	  worden	  
onderbroken	  in	  het	  betoog	  en	  willen	  
onthouden	  wat	  het	  wilde	  vertellen,	  terwijl	  een	  
antwoord	  moet	  worden	  gevonden	  op	  de	  
nieuwe	  vraag.	  Het	  krijgt	  veel	  losse	  eindjes	  in	  
het	  hoofd.	  

•  Aan	  de	  ogen	  kun	  je	  zien	  of	  het	  kind	  klaar	  is	  
met	  formuleren.	  Het	  kijkt	  je	  aan.	  	  



Beeldtaal	  

•  Veel	  kinderen	  nemen	  taal	  leQerlijk	  
•  Of	  zoeken	  beeld	  bij	  de	  taal	  
•  Ze	  maken	  een	  dubbele	  vertaalslag:	  van	  onze	  
woorden	  naar	  eigen	  innerlijke	  beelden	  die	  ze	  
ook	  weer	  moeten	  vertalen	  naar	  taal	  om	  zich	  
uit	  te	  drukken.	  	  

•  Laat	  samenvaQen	  in	  de	  eigen	  taal,	  zo	  geven	  
kinderen	  meer	  betekenis	  aan	  het	  geleerde	  of	  
de	  ervaring	  



Communica)e	  

•  Verbaal,	  woorden	  delen	  iets	  mee	  
•  non-‐verbaal,	  toon,	  gezicht,	  houding	  
•  Energe)sch,	  zenden	  en	  ontvangen,	  uitstraling,	  
sfeer	  

•  HSK’s	  zijn	  vaak	  gevoelig	  voor	  energe)sche	  
communica)e,	  dit	  heeY	  m.i.	  te	  maken	  met	  
visueel	  ruimtelijke	  ervaringen,	  hun	  eigen	  sfeer	  
en	  tac)ele	  gevoeligheid	  



Valkuilen	  

•  “Mama,	  ik	  heb	  het	  koud!”	  
•  “Hoe	  kom	  je	  daar	  nu	  bij,	  het	  is	  helemaal	  niet	  
koud!”	  

•  Invullen;	  iets	  te	  snel	  reageren.	  
•  “Je	  bedoelt	  zeker…?”	  
•  Het	  kind	  niet	  laten	  uitpraten	  omdat	  je	  wel	  
weet	  waar	  het	  betoog	  naar	  toe	  gaat	  

•  Je	  kind	  als	  te	  bekwaam	  zien.	  



Valkuilen	  

•  “Mama,	  ik	  heb	  het	  koud!”	  
•  “Ik	  heb	  het	  niet	  koud.	  Maar	  ik	  pak	  een	  trui	  
voor	  je.”	  	  

•  Erken	  de	  gevoelens	  van	  je	  kind	  al)jd!	  



Opdachten	  geven	  in	  vragende	  vorm	  

•  Wil	  je	  je	  jas	  ophangen?	  
•  Ga	  je	  mee?	  
•  Kom	  je	  aan	  tafel?	  

•  Mama	  wil	  dat	  Natalie	  nu	  haar	  jas	  ophangt	  
•  Papa	  wil	  dat	  Thomas	  nu	  komt	  
•  Papa	  en	  mama	  willen	  dat	  Mar)jn	  nu	  komt	  
eten.	  



Specifiek	  maken	  van	  wat	  je	  bedoelt	  of	  
wilt	  weten	  

•  Ik	  voel	  me	  boos	  in	  plaats	  van	  Ik	  ben	  boos	  
•  Wat	  voel	  je	  als	  je	  je	  boos	  voelt?	  
•  Waar	  voel	  je	  dat	  in	  je	  lijf?	  
•  In	  welke	  situa)es	  voel	  je	  dat?	  
•  Wanneer	  niet?	  
•  Welke	  O	  jee	  gedachten	  denk	  je	  dan?	  
•  Welke	  Oké	  gedachte	  wil	  je	  liever	  denken?	  
•  Wat	  wil	  je	  voelen?	  	  


