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Momentje OOW – Effectief communiceren met kids. 

 

Het onderwerp “communiceren met kinderen” roept soms vragen op bij volwassenen, zeker als het om 

heel jonge kinderen gaat. Dit komt allereerst omdat volwassenen vaak niet weten wat ze kunnen 

verwachten van kinderen. Wat kun je bijvoorbeeld tegen een vierjarige wel en wat niet zeggen? Hoe 

moeilijk of makkelijk moet je praten? Moet je wel praten, is spelen niet beter? Moet je dan als volwassene 

zelf ook spelen? Voor kinderen is communiceren soms ook een vreemde of moeilijke situatie. Voor 

iedereen die wil ervaren hoe je effectief met kinderen communiceert is deze bijeenkomst een aanrader. 

 

Inhoud. 

Het kind praat vaak met bekende volwassen zoals de vader, moeder, opa, oma, vriendjes of de leerkracht. 

Die gesprekken zijn echter zelden met diepgang. De meeste gesprekken voeren kinderen met  hun 

(professionele) opvoeders tijdens het eten óf tijdens een activiteit. Als je als opvoeder zegt ‘Luister eens …, 

we moeten eens praten’, dan kan het kind schrikken. Hij denkt ‘Heb ik misschien iets verkeerds gedaan?’, 

of misschien nog erger ‘Is er iets met iemand aan de hand?’. Communiceren gebeurt de hele dag, dus het is 

ook niet zo vreemd dat dit soms vragen oproept. 

 

Een ander herkenbaar voorbeeld is dat volwassenen soms meerdere malen iets aan het kind moet vragen 

voordat je antwoord krijgt? Of dat je als volwassene het gevoel hebt dat je een politieagent bent door 

telkens gedrag te corrigeren? Je vraagt het kind hoe het is, óf vraagt of het kind iets voor je wil doen en 

hij/zij antwoordt alleen “goehoed”, “jaha”, “okee…”, “pfff” . Waarschijnlijk vind je het fijn als je middels 

communicatie tot samenwerking komt met het kind.  

 

Tijdens deze bijeenkomst ontvang je op een praktische wijze diverse tips die je direct in je thuis- of 

werksituatie kunt toepassen. 

 

Deze bijeenkomst is geschikt voor ouders en professionals met kinderen in de leeftijd 0 – 12 jaar. 

 

Kosten.  

Het deelnemen aan het Momentje OOW kost € 25,00 per persoon. Dit is inclusief:  

- BTW,  

- Koffie/thee/water met wat lekkers, 

- Hand-out met de besproken informatie en/of eventuele werkmaterialen die gebruikt worden 

tijdens deze bijeenkomst. 

 

Ervaringen. 

➢ “Praktische bijeenkomst met duidelijke voorbeelden die direct toepasbaar zijn.” 
 

➢ “Eigenlijk zou iedereen dit moeten weten, fijne bijeenkomst met verhelderende informatie.” 
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