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Nawoord 
 
 
 
Voorwoord. 
 
Bij “De Zon” heb ik een vierjarige opleiding gevolgd voor holistisch kinderbegeleidster. 
 
Mijn afstudeeropdracht en presentatie heb ik vorm gegeven middels dit boekje. Het 
onderwerp is “Ouderbegeleiding” op de Karbonkel, de speelzaal die ik in 1995 opgericht heb. 
Naast het werken met kinderen is Ouderbegeleiding een thema dat me boeit.  
 
Omdat ik als peuterleidster werk en niet als “ouderbegeleidster” is mijn taak om ouders te 
begeleiden beperkt.  
Het afgelopen jaar heb ik daarom “ouderbegeleiding” vorm gegeven door middel van het  
organiseren van een aantal ouderavonden rondom verschillende thema’s. Enkele thema’s heb 
ik kort uitgewerkt in dit boekwerk. Daarmee ben ik zeker niet volledig, daarvan ben ik me 
bewust. Ik heb gekozen voor die onderwerpen, waarvan ik vond en inschatte dat ze nu, op dit 
moment en in deze tijd, belangrijk zijn voor ouders van peuters. 
 



Naast de informatie die ik, tijdens de ouderavonden aan ouders gegeven heb 
(theorie/zienswijze), heb ik ook voortdurend praktische handvatten/suggesties aangereikt. 
Daarbij heb ik mijn verhaal voortdurend ondersteund met eigen voorbeelden en ervaringen uit 
de praktijk.  
 
Ik hoop dat dit boekje elke lezer (vooral de ouder) wat meer inzicht geeft in de visie op, de 
benadering van en de werkwijze met kinderen, binnen de Karbonkel. In de hoop ook dat dit 
boekwerk bijdraagt tot (nieuwe) inzichten en bewustwording. 
 
Voor het gemak heb ik, als ik het over een kind heb “hij” geschreven. Uiteraard is dit zowel 
voor jongens, als voor meisjes bedoeld.  
 
 
Wat is de Karbonkel? 
 
De Karbonkel is een antroposofische getint peutercentrum dat opgericht is in 1995. 
Sinds 2003 vallen we onder de vlag van de SPA (Stichting Peutercentra Arnhem) 
 
 
Wat hebben we te bieden? 
 
Kinderen tussen 2 en 4 jaar zijn van harte welkom. 
De Karbonkel biedt hen een plek om te spelen, een plek waar ze andere kinderen kunnen 
ontmoeten en waar ze zich in vrijheid kunnen en mogen ontwikkelen. De peuter zet zijn/haar 
eerste stapjes naar bewustwording van zichzelf; het kind gaat “ik” zeggen en is 
langzamerhand in staat om relaties aan te gaan met andere kinderen. 
De Karbonkel biedt de kinderen een rustige en veilige omgeving waar hun een ruime 
“oefensituatie” aangeboden wordt met veel regelmaat, rust, ritme maar toch ook afwisseling. 
 
Ritme is een belangrijk element voor ons, omdat de kinderen er zekerheid en vertrouwen aan 
ontlenen. 
Door een duidelijke structuur (vaste indeling van de ochtend) weten de kinderen er steeds wat 
er gaat komen. Het dagritme op de speelzaal is een afwisseling van in- en uitademen, van in- 
en ontspannen. De verschillende activiteiten van de dag vloeien in elkaar over door middel 
van liedjes, vingerversjes, spelletjes e.d. Zo krijgt het kind daadwerkelijk de tijd om de 
opgedane ervaringen te verwerken. 
 
Ook besteden we veel aandacht aan het vieren van de jaarfeesten. We leven op deze manier 
mee met wat er in de natuur gebeurt. Elk feest vraagt een andere voorbereiding en vraagt ook 
van ons telkens weer iets anders. Hierover hebben we een speciale bundel gemaakt die U 
ontvangt als uw kind de speelzaal bezoekt. 
               
Om de overgang naar de Karbonkel zo soepel mogelijk te laten verlopen proberen we een zo 
gezellig mogelijke warme sfeer te scheppen waarin de kinderen zich meteen thuis voelen  
 
Uiteraard is er een speelplaats waar de kinderen heerlijk buiten kunnen spelen. 
 
 
 
 



Werkwijze 
 
Op een zo veelzijdig  mogelijke wijze willen we mogelijkheden scheppen die het zich 
ontwikkelende kind kan benutten. Wij willen het kind niet iets aanleren, maar de 
mogelijkheden aanspreken die het kind zelf meebrengt. 
 
Binnen de noodzakelijke grenzen moet een kind zich vrij kunnen ontplooien, trouw aan de 
individuele kern die het in zich draagt. 
Kernvraag van onze werkwijze is dan ook: “wat vraagt dit kind van mij?” in plaats van :”wat 
vragen/eisen wij van dit kind?” 
 
Uiteraard komen we ouders tegemoet door het aanbieden van ouderavonden en 
oudergesprekken. 
 
 
Inleiding 
 
Wanneer een kind geboren wordt, wordt het binnengeleid door de hoogste machten en 
krachten van de kosmische wereld en dat vervult me telkens weer met ontzag, verwondering 
en ontroering. 
 

 
 
Het opvoeden van kinderen vraagt inzicht in wie je kind is, inzicht in je zelf; vertrouwen in je 
eigen intuïtieve gevoelens, kennis en ervaring. Dit is iets wat je gaandeweg ontwikkeld. Gun 
jezelf hier voor ook de tijd en de ruimte. Ieder kind is uniek, iedere situatie is uniek en vraagt 
bij “problemen” ook unieke oplossingen en antwoorden. Deze antwoorden zijn alleen in jezelf 
en in je kind te vinden. De weg daar naar toe kan lastig zijn, pijnlijk, maar zeer leerzaam. 
Iedereen maakt vergissingen. De meeste kinderen zijn sterk genoeg om hier mee om te gaan; 
ze kunnen best tegen een stootje en ze zijn niet voor niks bij jóu gekomen! 
Als ze maar het gevoel hebben dat jij, als ouder, handelt vanuit een oprechte betrokkenheid bij 
hun welzijn. De intentie waarmee je de dingen doet, telt uiteindelijk zwaarder dan jouw 
eventuele “tekortkomingen” of  “onvolkomenheden”. 
 



Elk mens kijkt vanuit zijn eigen bril naar de wereld, naar kinderen. Je geeft de wereld je eigen 
kleur. Om kinderen te kunnen zien zoals ze zijn is het noodzakelijk om eerst deze kleur te 
bekennen.  
Je moet eerst weten wie je zelf bent, anders kun je het kind door al je behoeften, eigen 
verwachtingen en projecties niet zien zoals het is. 
Je eigen perceptie van de werkelijkheid blijkt soms een behoorlijke hobbel. 
 
Als een kind bij ons op de Karbonkel komt is het rond de 2  jaar oud. Ik blijf me verwonderen 
over hoe veel en hoe snel kinderen leren en ontwikkelen in korte tijd. En dit gaat maar door. 
Ze komen als een peutertje bij ons binnen en verlaten de Karbonkel als kleuter. 
In die anderhalf-twee jaar tijd dat ze bij ons zijn gebeurt er op allerlei gebied ontzettend veel; 
zowel bij het kind als bij de ouders. De peutertijd is een prachtige, maar soms ook heftige tijd. 
De Karbonkel heeft een antroposofische basis. Dat wil zeggen dat we een aantal dingen 
vanuit de antroposofische visie bekijken en peuters ook zo benaderen 
 
 
 
1. De vier wezensdelen van de mens 
 
De antroposofie gaat uit van vier wezensdelen 
 
Het fysieke lichaam 
Dit is je lijf, je lichaam; dát wat bij de geboorte zichtbaar wordt. Je kunt het zien, je kunt het 
voelen.  
Het kind is de eerste zeven jaar bezig met dit fysieke lichaam; het moet het ontdekken en het  
zich eigen maken; het moet als het ware in dit lichaam gaan wonen. De organen worden nog 
verder gevormd. Als een kind hier niet genoeg ruimte voor krijgt en te vroeg aangesproken 
wordt op bijvoorbeeld het denken kunnen hier van allerlei problemen ontstaan.  
 
Het etherlichaam  
Dit wordt ook wel het levenskrachten-lichaam genoemd; dát wat als het ware dóór en óm het 
fysieke lichaam stroomt en de mens in leven houdt. Dit lichaam zie je niet. Dit lichaam 
verzorgt alle levensprocessen zoals, waken, slapen, verteren van voeding, genezen van 
wondjes etc. Als het etherlichaam niet zo krachtig is dan word je moe en ziek. De een heeft 
veel meer levenskracht dan de ander. Een kind is de eerste jaren nog heel erg met de 
etherkrachten van (meestal) de moeder verbonden en pas rond het zevende jaar wordt het 
etherlichaam van het kind geboren; dan is het ook schoolrijp.  
  
Het astrale lichaam 
Dit is de drager van de zielenroerselen en je kwaliteiten. Het is de binnenwereld waar emoties, 
driften en verlangens zich afspelen. Dit “lichaam” wordt rond het veertiende geboren. 
Dit astrale lichaam kan ook van persoon tot persoon verschillen; het kan diepvoelend zijn of 
oppervlakkig. Het temperament, dit astrale straalt nog ver om de mens heen.  
 
Het ik 
Dit is de ziel, je kern, de eeuwige vonk; het bestaat al voor de geboorte en blijft bestaan na de 
dood. Met dit ik schrijven we onze eigen biografie. 
 
 
 



 
 
Welke kwaliteit je ook hebt, of die fysiek, verbaal, intellectueel, kunstzinnig is, of wát dan 
ook: je lichaam dient als instrument om die kwaliteiten zichtbaar te maken! Daarom zijn die 
eerste jaren onder andere zo belangrijk om goed in dat lichaam te komen. 
 
Steeds meer kinderen zijn zich niet of nauwelijks bewust van hun lichaam; ze voelen zich er 
vaak niet goed mee verbonden. Dit kan zijn omdat ze al te veel “in hun hoofd zitten”. Soms 
zijn ze ook nog zo verbonden met de geestelijke wereld dat ze liever niet in hun lichaam 
willen zijn; ze willen liever niet aan tijd en ruimte gebonden zijn. Een andere reden kan zijn 
dat er te weinig veiligheid is of dat ze niet willen voelen. 
 
Hoe meer kinderen fysiek bewegen, hoe beter ze zich op alle gebied ook ontwikkelen.  
Je lichaam vormt de brug tussen de energetische en materiële wereld. Intuïtieve indrukken 
maken zich via je lichaam kenbaar.  
 

 
 
 
Je lichaam is je tempel, de woning van je ziel. Het is een huis dat kan aanvoelen als een 
knellende jas, maar het kan ook voelen als een prachtig gewaad waarvan je kunt genieten. 
Je lichaam is de basis van waaruit je leeft. Als je er stevig mee verbonden bent voel je je 
krachtig en kun je optimaal van al je mogelijkheden gebruik maken. 
 
 
 



 
De eerste jaren is het kind bezig met het opbouwen van zijn  fysieke lichaam. Vandaar dat wij 
op de Karbonkel ook veel aandacht hieraan schenken.  
 
Wij geven veel gelegenheid tot bewegen. We hebben een duidelijk dagritme en we doen veel 
lichaamsgerichte spelletjes en liedjes met de peuters. Klap- en stampspelletjes, vingerversjes 
komen veel aan bod. We werken niet met methodes om het kind al allerlei dingen aan te leren, 
maar laten de kinderen zo vrij mogelijk in hun spel. Eigenlijk is alles wat we aanbieden op de 
Karbonkel bevorderend voor de ontwikkeling van het fysieke lichaam. Of het nu de kring is, 
het vrije spel, de materialen die we aanbieden, de verhalen die we vertellen; álles werkt door 
op de volgende zintuigontwikkeling. 
 
Als opvoeder dragen wij zorg voor een goede zintuigontwikkeling; in deze tijd is dit niet altijd 
eenvoudig, we leven in een drukke maatschappij, met een overdaad aan prikkels. 
. 
 
2. Vier belangrijke zintuigen. 
 
Het is belangrijk dat er in de baby- en peutertijd  een aantal zintuigen goed ontwikkeld 
worden. Vanuit de antroposofie zijn er twaalf zintuigen waarvan er vier voor het jonge kind 
zeer belangrijk zijn. Ontwikkelen deze zintuigen zich niet goed dan ontstaan er vaak in het 
latere leven problemen.  
 
De tastzin 
Huidcontact is een eerste levensbehoefte, zonder aanraking sterft een zuigeling, zelfs als aan 
alle andere levensbehoeften is voldaan. 
Een pasgeboren baby begint meteen met tasten. Met de tastzin ontdekt een kind zijn lichaam 
en zijn omgeving. Via aanraken, tasten, grijpen komt een kind tot be-grijpen. En vooral ook 
tot het begrip: “Ik woon in dit lichaam”. 
Het kind beleeft zich zelf en wordt zich bewust van zich zelf. 
Een goede ontwikkeling van de tastzin geeft op latere leeftijd vertrouwen in de wereld; het 
er “zich thuis voelen”. Het geeft geborgenheid. Het is als het ware de oergrond van het 
bestaan en is dus heel belangrijk voor het hele verdere leven. 
 
 
 
De levenszin 
We zoeken van nature naar een innerlijke behaaglijkheid. Waarmee kunnen we dit 
waarnemen? 
Met de levenszin ervaart een kind of het zich goed voelt of niet. Of het honger of dorst heeft; 
of het zich ziek of behaaglijk voelt. De levenszin ontwikkelt het vermogen om harmonie of 
disharmonie waar te nemen in het lichaam (en uiteraard ook later om “gezonde” of “zieke” 
situaties te leren herkennen).  
Dankzij de levenszin ervaart men zichzelf, wat het lichaam betreft, als een eenheid. Dit is de 
basisoriëntatie waarop alle verdere oriëntaties gebouwd worden.  
Kinderen en volwassenen bij wie de levenszin niet zo goed ontwikkelt is, zitten meestal niet 
zo lekker in hun vel. 
Als de tastzin en de levenszin goed ontwikkeld zijn ervaart men het gevoel omhuld en 
begrensd, geborgen en ín zichzelf, veilig te zijn. 
 



 
De bewegingszin 
De bewegingszin stelt kinderen in staat om van binnen uit eigen bewegingen waar te nemen 
door de spanningsvelden in de spieren. Het kind ervaart zichzelf in de ruimte. 
Een goede bewegingszin geeft vrijheid; het geeft ook een mee kunnen bewegen met wat er in 
de buitenwereld gebeurd; zolang je kunt meebewegen, ben je, je indrukken “de baas”.  
Het geeft ook het vermogen om innerlijk mee te bewegen met iets, innerlijk bewogen te 
raken, het meevoelen met anderen, het contact met je eigen ziel. 
Ritmische bewegingen werken ook zeer goed op de bewegingszin.  
 
Ontwikkelt zich de bewegingszin zich niet goed dan kan er een gevoel van machteloosheid, 
en moedeloosheid ontstaan , een “gebonden zijn”, een gevoel er niet bij te horen.  
 
Geef het kind tijd en ruimte. 
 
De evenwichtszin 
Dit is het zich oprichten, het leren lopen, het evenwicht vinden (in jezelf en met de 
buitenwereld), het vermogen tot ruimtelijke oriëntatie. 
Hierdoor ontstaat ook mede de IK-ervaring. 
Het geeft een rustpunt van waaruit je alles kunt overzien. De evenwichtszin legt de basis 
voor innerlijke rust en evenwicht in je leven. 
 
 
Als het goed is en een kind voldoende tijd en ruimte, liefde en aandacht krijgt dan 
ontwikkelen deze zintuigen zich als het ware van zelf.  
 
Ook  

-         Een goede lichamelijke verzorging 
-         Een warme liefdevolle omgeving 
-         Goede gezonde voeding (het liefst biologisch) 
-         Goede kleding  (het liefst natuurlijke materialen) 
-         Rust en ritme 
-         Massages, knuffelen, veel aanraken (als het kind dit fijn vindt) 
-         Duidelijke grenzen geven (waarbinnen weer voldoende vrijheid) 
-         Liefdevolle aandacht, warmte, geborgenheid 
-         Bewegingsvrijheid 
-         Liedjes, versjes…ritmische dingen aanbieden 
-         Eerlijke materialen 
-         Spelen met zand, water, modder, klei, verf en deeg, veel buiten zijn. 
-     Vertrouwen geven en ruimte laten 
-     Zelf een goed voorbeeld zijn 
 
 

Dit alles draagt ertoe bij dat deze zintuigen zich goed ontwikkelen.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Al deze zintuigen staan in verband met de ontwikkeling van het fysieke lichaam 
Als een kind geboren wordt, wordt letterlijk zijn fysieke lichaam geboren. En het is belangrijk 
dat een kind zijn lichaam leert kennen. Eigenlijk zou een kind de eerste zes/zeven jaar de 
mogelijkheid moeten krijgen om met dit fysieke lichaam bezig te mogen zijn; om het zich 
eigen te maken, om als het ware in het lichaam te gaan wonen.  
Helaas zien we dat kinderen steeds meer en steeds vroeger in hun hoofd worden 
aangesproken; de eisen worden steeds hoger en de verwachtingen waaraan ze moeten voldoen 
worden steeds groter.  
 
Op de Karbonkel proberen we zulke voorwaarden te scheppen, dat de kinderen al spelend 
deze vier zintuigen kunnen ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld  het spelen met zand en water, verf, klei, deeg, boontjes en allerlei natuurlijke 
materialen. De liedjes, vingerversjes en kringspelen die we doen. De mogelijkheden die er 
buiten zijn om te klimmen, klauteren en fietsen, de structuur die we bieden. Dit alles werkt 
bevorderend op de ontwikkeling van het kind. 
 
Het bijzondere van de eerste zeven jaren is de kiemkracht ervan. Alles wat een kind in deze 
fase leert en ontwikkelt, behoudt het karakter van voorlopigheid. Het leert denken, maar 
alleen als vermogen, nog niet om het echt toe te hoeven passen. Het leert lopen, maar louter 
uit plezier, om later te kunnen gaan waar het lot hem brengt. Het leert spelen, maar omwille 
van het spel, zodat het later kan inspelen op de wisselvalligheden van het leven. 
 
De kindertijd is uniek en kostbaar. Laat dat duidelijk wezen! 
 



 
3. De constitutiebeelden 
 
Vaak in de wieg al, maar zeker nadat een kind is gaan lopen, laat een kind steeds meer van 
zich zelf zien. Als ik ouders iets vertel over de constitutiebeelden dan is er meestal veel 
herkenning. Het is een leuke manier om naar je kind te kijken, vaak begrijpen ouders opeens 
waarom hun kind “zo” doet en waarom iets net wel of net niet werkt. 
Wat ik er altijd bij vertel, en dit vind ik heel belangrijk, is dat ze hun kind niet “in een hokje 
moeten stoppen”. Meestal is het zo dat er meerdere constitutiebeelden te zien zijn bij een 
kind. Het kind is twee, drie jaar oud en ontwikkelt zich nog volop. Naarmate het kind ouder 
wordt, wordt ook het temperament en het sterrenbeeld, de invloed van de planeten steeds 
meer zichtbaar. Niks staat nog vast op deze leeftijd, het kan nog alle kanten op. 
Blijf dus open kijken naar je kind! 
 
Het musculaire of “het kind, verbonden met het element vuur” 
Dit kind is een echt bewegingskind. Het heeft een goed geproportioneerd, stevig lijfje, staat 
als een beeld op de grond, maar wel met een bepaalde lichtheid. Het is in de breedte gebouwd, 
heeft een kort, stevig lichaam, en heeft vaak een “dikke” nek. Dit kind loopt op z’n hakken, 
vaak met het hoofd een beetje naar voren: het wil gaan, gaan, gaan, gaan.  Dit kind beleeft 
veel plezier aan klimmen, klauteren; het móét bewegen! 
Het is een enthousiast kind dat kordaat zijn eigen weg gaat en zich niet laat afleiden van wat 
er om hem heen gebeurt. Het speelt en ravot tot de zweetdruppels op zijn voorhoofd staan. 
Dit kind “ontbrandt” snel en wordt snel boos. Als je een probleem hebt met deze wildebras 
probeer hem dan niet met een opgeheven vinger terecht te wijzen en met argumenten weer tot 
bedaren te krijgen, want dan voorzie je zijn vuur van extra brandstof. Houd wat afstand, laat 
hem uitrazen (geef lucht/ruimte) dan brandt het vuur vanzelf snel op en is de boosheid 
verdwenen.  
 
Dwing een vuurkind ook niet om rustig op een stoel te zitten; het kan dit gewoon niet. Dit 
kind heeft het nodig om veel te bewegen. Het zijn de zogenoemde “rouwdouwers”. 
Dit kind woont in zijn spieren. Het lijkt alsof het zichzelf van binnenuit opbrandt. 
Dit kind spreekt korte zinnen; ze praten vaak erg snel en ongenuanceerd en pikken meteen 
alle scheldwoorden op die ze maar horen; je hoeft het maar een maal te zeggen en ze nemen 
deze meteen over. 
Dit kind slaapt meestal goed, hij heeft overdag zoveel energie verbruikt dat hij ’s avonds 
hondsmoe is. Zelfs ’s nachts kunnen onrustig zijn in hun slaap en veel “woelen”. 
Het musculaire kind kan goed eten, maar heeft eigenlijk geen tijd. Biedt dan meerdere malen 
per dag kleine beetjes aan. 
Als het een snoepje vraagt, dan eist het dit als het ware. 
Als je dit kind aanspreekt mag dit ook duidelijk en direct zijn. 
Dit kind haalt de warmte uit de beweging, de onderkant van zijn lijfje is vaak warm. Als ‘t 
kind stil zit koelt het snel af met name via zijn hoofd. Voor dit kind is het goed een mutsje te 
dragen en verder niet al te warm te kleden. 
Dit zijn de kinderen van: Kiezen, Kracht, Conflict”. 
 
Dit kind is altijd enthousiast en voor alles te porren. De leiders in het spel. In de klas zijn het 
de enthousiastelingen die overal voor te vinden zijn en een hele klas “mee kunnen trekken”. 
Een minder positieve leerkracht zal deze kinderen druk en lastig vinden. 
Dit kind vindt het heerlijk om flinke uitdagingen aangeboden te krijgen waar het zich in vast 
kan bijten. 



 
Dit kind vraagt: “Leer me mezelf kennen”. Je moet zelf stevig in je schoenen staan om dit 
kind goed te begeleiden! Het leert jou om in je eigen kracht te gaan staan! Leer dit kind vooral 
ook momenten van rust te nemen, anders razen ze maar door. 
 
Het digestieve kind of “het  kind verbonden met het element water” 
Dit kind heeft bolle wangetjes, een zacht mollig lijfje, en vooral een bol buikje. 
Zijn manier van lopen is heel anders: het hangt een beetje door de knieën, armen hangen een 
beetje, buikje naar voren en het loopt een beetje krom met de voetjes naar binnen  
Het is een tevreden kind dat gemoedelijk en een beetje traag achter zijn bolle buikje aanloopt. 
Het is een dromertje dat van lekker eten houdt. Als klein kind al stak het van alles in zijn 
mond. Liefst eet het een beetje zoete en makkelijke dingen (pasta’s, bananen, meelproducten). 
Dit kind is een stofwisselingskind; het leeft in en vanuit zijn buik. 
Niet alleen het eten verteert hij maar ook de gebeurtenissen in zijn omgeving proeft hij en 
verteert hij. Ze kunnen lang en veel observeren. 
Deze kinderen zitten bijvoorbeeld veel aan tafel op de speelzaal en kijken naar ’t spel van de 
andere peuters; als je vraagt wat ze gedaan hebben, hebben ze hele verhalen over wat, en met 
wie ze gespeeld hebben. Van binnen heeft dit kind alles mee beleefd. 
Dit zijn de “gezellige” kinderen; ze houden van knus en warm, knuffelen, samen op de bank 
“kneuter-de-teuteren” 
 
 
Als hij een snoepje wil dan blijft hij hier maar naar vragen, hij kan lang “doorzeuren” over 
iets. 
Dit kind loopt traag en is weinig gemotiveerd om te bewegen 
Over het algemeen is dit een makkelijk kind. Net zoals de gemoedelijk kabbelende beek kan 
aanzwellen tot een alles overspoelende vloedgolf, zo kan bij dit kind de kracht van het water 
ook gestaag toenemen en tot een dijkdoorbraak leiden. Wanneer het eenmaal in die 
aanzwellende stroom terecht komt (zeuren) is het niet meer te stoppen. Het kan dan ook lang 
in emoties blijven hangen. 
Het digestieve kind vraagt erom dat je hem in een vroeg stadium afremt, zodat hij geen kans 
krijgt een vloedgolf van drift op te bouwen. 
Wanneer je een duidelijke grens trekt is dat als het ware de dijk waarachter het water niet kan 
komen. Als hij teveel buiten zijn bedding treedt, kan het waterkind wat ongeremd en 
oeverloos in zijn bewegingen worden. 
Het spel van het “waterkind” komt langzaam op gang. Zoals gezegd kijkt het veel en beleeft ‘t 
de dingen innerlijk mee. Hij is niet snel te verleiden tot wilde stoeipartijtjes en atletische 
toeren.  
Ze slapen lang, goed en veel. 
Dit kind leeft in zijn heelheid, als het bijvoorbeeld pijn heeft kan het niet benoemen 
waar…”overal gewoon.” 
Dit kind praat laat en een beetje ongevormd. 
Dit kind is gelijkmatig warm, hoef je dus niet te warm te kleden. 
 
Dit kind vraagt om wakker gemaakt te worden; dit is ook de taak van de opvoeder, maar doe 
dit langzaam, liefdevol en met begrip voor het kind. 
Voor dit kind is het goed om veel te bewegen; wandelen is al voldoende. 
 
 
 



Het cerebrale kind of “het kind verbonden met het element aarde” 
Dit kind is lang en mager, het zwaartepunt ligt bovenin terwijl het toch maar een klein hoofdje 
heeft. Het is eigenlijk een hoofd waar het lichaam nog een beetje achteraan komt. Het 
beweegt een beetje houterig, een beetje slungelig. Het heeft uitstekende schouderbladen die 
wel vleugeltjes lijken; het is soms net een vogeltje. Het loopt aftastend met de voetjes alsof 
het vraagt: “mag ik er zijn”? 
Hij gebruikt het liefst niet zijn lijf, maar hij hoort scherp en de ogen zien alles. Dit kind leeft 
echt vanuit de zintuigen. 
Als het pijn heeft weet het ook haarfijn aan te geven waar precies. 
Kijken en spreken neemt bij deze kinderen (de denkertjes) vaak de plaats in van bewegen. 
Als je dit kind optilt voelt het loodzwaar aan. 
 
Wat het eten betreft is het belangrijk voor dit kind dat het eten kleurrijk en smaakvol is en het 
liefst nog pittig gekruid. 
Als dit kind een snoepje wil zou het bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ik mag zeker geen 
snoepje, hé?” 
Als het boos is trekt het zich terug; of wordt het negatief: ”Altijd ik, iedereen is tegen mij” 
 
Dit kindje moet je warm kleden, het is al een beetje kouwelijk van zichzelf. 
Prikkels komen diep binnen bij dit kind. Wees je hier bewust van en houd in de gaten of het 
kind dit aankan. Dit kind is zeer gevoelig en het weet precies wat jij denkt en voelt.  
Inslapen is dan ook vaak lastig omdat ze nog van alles moeten verwerken.  
Spreek ook altijd de waarheid tegen deze kinderen (dat hoor je tegen elk kind te doen); ze 
weten precies hoe het zit. Als je iets anders aan ze vertelt raken ze verward en kunnen deze 
kinderen aan zichzelf gaan twijfelen!! Vaak weet het van tevoren wat gaat gebeuren en dat 
kan dit kind een beetje angstig maken. 
Dit kind spreekt vroeg en zeer genuanceerd. Het heeft vaak hele verhalen: “en toen…..en 
toen….en toen” waar je wel eens moe van wordt, maar ze moeten hun verhaal kwijt. 
 
Dit kind lijdt aan het leven en wil dit ook!! Door met gepaste distantie met hem mee te lijden 
en vooral door zijn lijden voor hem te benoemen, kan hij het verwerken. 
Vertel het aardekind niet dat het niet zo moet zeuren en dat het leven leuk is, want dan voelt 
het zich niet begrepen en zal het zich steeds eenzamer gaan voelen.  
Wanneer je even met het aardekind meelijdt ( bijvoorbeeld “ach meiske, wat verschrikkelijk, 
wat een pechdag”) zal het sneller uit zijn getob loskomen en weer welgemoed gaan spelen. 
Dit lijden heeft dit kind nodig om zo mededogen te ontwikkelen en daardoor weer anderen te 
helpen het lijden te verlichten. 
 
Dit kind wil niet zo geknuffeld worden; vaak is een hand op de rug, een knipoog, een warm 
dekentje al voldoende voor dit kind. Zo voelen ze zich toch gezien. 
Dit kind vindt het bijvoorbeeld fijn om fotoboeken te bekijken: “Weet je nog, toen we bij oma 
waren?” Zo kun je dit kind helpen de dingen te verwerken. 
 
Het respiratoire kind of “het kind verbonden met het element lucht 
Dit kind is ook tenger, net als de denkertjes maar wat geproportioneerd en zacht; een mooi 
rond hoofdje, vaak krulletjes.  Deze kinderen zijn veelal op zichzelf gericht, wat 
individualistisch. Een vrolijk kind dat helemaal op kan gaan in zijn fladderende kinderspel. 
Het is snel afgeleid en “vlindert” overal en nergens naar toe. Het is licht als een veertje als je 
hem optilt.  Het loopt een beetje op zijn teentjes en heeft vooral oog voor wat boven hem in 



de lucht is. Het luchtkind is als de wind die door de bomen waait en zich nergens mee 
verbindt.  
Deze kinderen zie je vaak van het ene spel naar het andere spel gaan. Als ze bijvoorbeeld naar 
de zandbak willen gaan, komen ze daar niet aan omdat ze onderweg wel tien andere dingen 
zijn tegengekomen die ook aantrekkelijk zijn. 
Het zijn vooral de kinderen “waar je geen kind aan hebt”. Maar door die onnadrukkelijke 
aanwezigheid wordt het luchtkind vaak letterlijk een beetje vergeten. En eigenlijk heeft dit 
kind je net nodig om hem te helpen een verbinding aan te gaan. Verbinding met zichzelf, 
verbinding met de mensen en dingen om hem heen!! Zodat hij zich niet helemaal hoeft te 
verliezen in zijn luchtig gefladder. 
 
Deze kinderen gaan niks aan, geen conflict, ze zijn niet lastig of dwars. Ze vallen eigenlijk 
niet op. Zelfs niet in de “peuterpuberteit”. 
Dit kind wil zichzelf vaak uitkleden (ook om zichzelf niet meer te voelen) Goed is dan 
bijvoorbeeld te verkleden zodat ze zich zelf wel gaan voelen. Kriebelspelletjes en massages 
(als ze dit willen) zijn ook goed voor hen, om de verbinding met hun eigen lijf aan te gaan. 
Dit kind knuffelt wel, maar ook hier geeft het eigenlijk zijn lijf weg. Het gevoel van echt 
contact te hebben is er vaak niet. 
Dit kindje eet weinig, als er gekookt wordt en het kind ruikt eten dan heeft het eigenlijk al 
genoeg gegeten en gedronken. Toch groeit het goed. 
 
Dit kind vraagt:” Help mij de wereld te ontmoeten, help mij me te verbinden!!!” 
 
Je kunt ze helpen door een duidelijke structuur te geven, een goede begrenzing, niet te veel 
speelgoed tegelijk, en soms de ruimte een beetje afbakenen. 
Massages, verkleden, dingen over de lucht zoals bijtjes, bloemetjes, vlindertjes (want dit 
interesseert ze vaak) kun je met hen tekenen, knutselen. 
Bewegingspelletjes, kriebelspelletjes zijn ook goed om met hen te doen. 
Ook deze kinderen hebben soms moeite met het verteren van alle indrukken. Help hun hierbij; 
na de speelzaal even alleen op hun eigen kamer. 
Dit kind lijkt het minst nodig te hebben, maar vraagt het meest van ons! 
Humor werkt ook goed bij deze kinderen; het geeft dan even meer ruimte en lucht. 
 
 
4. De openheid van het kind 
 
Een jong kind is nog een en al zintuig; één en al gevoel; het staat nog helemaal open voor de 
buitenwereld. Zonder weerstand neemt een kind alles in zich op. Het kan nog niet schiften van 
wat het wel of niet binnenlaat. 
Het jonge kind is nog één met de omringende wereld. 
Langzaam aan ontwikkelt zich als het ware een “zielenhuid”; langzaam aan kan het kind 
onderscheid gaan maken tussen zichzelf en de wereld. Maar de eerste kinderjaren stroomt nog 
alles zo de kinderziel in. Daarom is het belangrijk dat je waakt over wat er wel of net niet naar 
binnen gaat bij je kind. Wees je bewust dat je kind alles waarneemt: geuren, kleuren, 
geluiden, energieën, alles gaat naar binnen. 
Het jonge kind wordt nog gedragen en gevoed vanuit grote kosmische beelden. De werking 
hiervan vloeit door naar de open ziel van het kind en kan hem voeden en versterken. Juist 
daarom is de openheid van het jonge kind zo belangrijk. Juist daarom heeft het bij de geboorte 
nog geen zielenhuid. Liefde en harmonie uit andere sferen kunnen nog vrijelijk door het kind 
heen stromen en helpen zich echt goed te verbinden met het leven hier op aarde. Hoe langer 



het kind open blijft voor deze werkingen, des te meer bescherming en voeding krijgt de ziel. 
Hoe minder verstoringen vanuit de omgeving des te langer geniet het kind van deze 
invloeden.  
 
Wanneer het kind verstoord wordt door nare ervaringen, “schrikt” het kind als het ware 
wakker uit zijn dromende verbindingen vol beelden en sluit zich eerder af. 
 
Als een kind te veel of te heftige ervaringen meemaakt dan kan de zielenhuid zich al vroeg 
verharden of zich helemaal afsluiten. De zielenhuid is de grens tussen het eigen zielenleven en 
dat van een ander. 
Wie luistert naar het eigen gevoel, ervaart vaak hoe een ander hetzij die grens respecteert, 
hetzij die grens overschrijdt.  Of men ervaart hoe het eigen gevoel niet meer naar buiten kan, 
maar gevangen blijft binnen de zielenhuid. 
Pijnlijk ervaren we soms ook hoe de ander ons buiten zichzelf houdt en we niet in staat zijn 
tot de ander door te dringen.  
Onze wijsheid is als het ware “ingegrift” in onze zielsindrukken. Onze ziel is gedrenkt in 
wijsheden en in ieder mens ligt die wijsheid verborgen die voor het leven nodig is.  
Bij een mens met een gezonde zielenhuid kunnen de inzichten en wijsheden van binnen naar 
buiten stromen en omgekeerd.  
 
5.  Nabootsen 
 
Vanuit innerlijke activiteit komt een kind tot nabootsing. Dit is een drang die het kind voelt. 
en dat is maar goed ook want hierdoor ontdekt een kind alles en leert het lopen, praten, 
omgangsvormen en dergelijke. 
 
Als ouder zijnde, en voor iedereen die met kinderen werkt, heb je een grote 
verantwoordelijkheid voor wat er naar binnen gaat en wat je kind als voorbeeld mee krijgt. 
Eigenlijk zou je alles wat je doet en zegt het nabootsen waard moeten zijn. 
Kinderen spelen en handelen. In het spel van het kind zie je de ouders vaak terug.  
 

 
 
 
 



Het is dus heel belangrijk wat je doet, wat je zegt, maar uiteindelijk gaat het erom wie je bent. 
Een kind neemt jouw zielsinhoud waar. Een kind leert door ónze eerbiedvolle gebaren en 
onze eerbiedvolle gedachten; een kind leert door ónze liefdevolle aandacht die we aan alles en 
iedereen schenken. Een kind ziet de intentie die achter de dingen zit die we doen. Wees je 
bewust daarvan. Je kind opvoeden is jezelf opvoeden; als jij niet wil dat je kind bepaald 
gedrag vertoont, doe het dan zelf ook niet. Leef goed voor! 
 
 
 
6. Taalontwikkeling 
 
Niet alleen wat men doet wordt nagebootst, ook wat en hoe men iets zegt. De hele 
taalontwikkeling van kinderen kan niet tot stand komen als er in hun omgeving niet gesproken 
wordt. De manier waarop iets gezegd wordt, de intonatie, de stemhoogte: alles heeft invloed 
op de taalontwikkeling. 
Kinderen bereik je heel gemakkelijk door te zingen; al heel jong luisteren kinderen naar 
liedjes die voor hen gezongen worden en al snel zullen kinderen de bewegingen kennen en 
meedoen. De beweging voedt dus ook de taalontwikkeling; vandaar dat we veel liedjes en 
versjes met de kinderen doen. Het gebaar, het doen en de intentie waarmee we dit doen is 
voor jonge kinderen essentieel. Het uiterlijke bewegen zorgt voor een innerlijke 
beweeglijkheid.  
 
Het is heel verschillend op welke leeftijd kinderen gaan praten. Binnen de Karbonkel zijn er 
kinderen die op 2 ½ jarige leeftijd al uitstekend praten; er zijn ook kinderen die pas tegen hun 
vierde duidelijk gaan praten. Meestal grijpen we niet in voor het vierde jaar; alleen als we 
denken dat er echt iets aan de hand is. Ik heb meegemaakt dat ouders zich zo druk maakten 
over de taalontwikkeling van hun kind dat hun kind op een gegeven moment weigerde om nog 
iets te zeggen. Ook hier heeft een kind tijd en ruimte nodig om zich op zijn eigen wijze de taal 
eigen te mogen maken. 
Wij zijn niet bewust bezig met taalstimulering, maar gezien de vele liedjes, versjes, 
kringspelen, verhaaltjes en prentenboeken die we aanbieden wordt de taalontwikkeling van 
nature aangesproken en gestimuleerd bij het kind. 
 
 
7. Magisch denken 
 
Tot aan hun vijfde/zesde jaar denken kinderen magisch: ALLES KAN! Het is een tijd van 
wonderen, maar ook van angsten en gevechten met spoken en draken. Die krokodil ligt echt 
onder het bed. Rationele argumenten werken niet bij een peuter.  
 
Het innerlijke leven van een kind is best moeilijk toegankelijk voor een volwassenen.  
 
Een peuter denkt animistisch: alles heeft gevoel; een stoel kan praten, een boom heeft pijn. 
Alles voelt en handelt als hijzelf: een steen leeft, kabouters, elfen bestaan, zij zien ze. Dit is 
het kinderlijke wereldbeeld. Wij volwassenen grijpen hier in en wijzen hen terecht: “Ah joh, 
bestaat niet, praat geen onzin, het is niet echt!”  Maak dit beeld van een kind niet kapot. Ga 
met ze mee, verwonder je. Er gaat een wereld voor je open. Vertel ze verhalen; op 
kleuterleeftijd de sprookjes. Je mag dit de kinderen eigenlijk niet onthouden; het zijn de 
sprookjes die verhalen van innerlijke waarheden. Ze werken helend op psyche en gemoed. 
Het zijn de oerbeelden die we herkennen, de levenservaringen en wijsheden. 



De beeldentaal van de ziel. 
Het jonge kind beleeft een wirwar van belevingen in de eigen open ziel. Het kind kan al die 
ervaringen nog niet begrijpen, zelfs niet benoemen. Daarvoor is het nodig dat gelijksoortige 
ervaringen gebundeld worden tot een groep, tot verwante ervaringen. 
De ervaringen van kleine kinderen zijn nog niet gebundeld en innerlijk opgeborgen. Zij 
beleven alles steeds weer als nieuw. Elk babybadje is aanleiding tot dezelfde vreugde, elke 
voeding een open beleving van geborgenheid. Wij verbazen ons er vaak over dat jonge 
kinderen eindeloos plezier kunnen beleven aan hetzelfde. Dit is omdat ze nog niet sorteren, 
ordenen en etiketteren. 
Kinderen kunnen als ze jong zijn ook nog niet over hun ervaringen praten. Daarvoor moet je 
er als het ware een beetje naast staan, ze uit het sorteervakje naar buiten halen als je dat zelf 
wil of iemand je dit vraagt. Als je kinderen vraagt waar ze net geweest zijn of wat ze gedaan 
hebben weten ze dit niet meer. Ze kunnen wel letterlijk verslag doen van een ervaring die 
spontaan naar boven welt. Ze beleven het dan gewoon opnieuw, het is weer echt. Ze praten 
niet over een ervaring, ze ervaren het een tweede keer, maar dan van binnenuit. 
Daarom helpt al dat gepraat vaak niet tegen jonge kinderen; het kind luistert wel naar de 
goedbedoelde uitleg, maar ervaart datgene wat de persoon tegenover hem uitstraalt. De 
volwassenen gaat er meestal vanuit dat het kind weet waarover hij spreekt, omdat het kind de 
betreffende ervaring kent. Maar de woorden, los van de concrete ervaring, zijn ”Chinees” 
voor het kind. Dat het vaak toch helpt als ouders met hun kind praten, komt omdat ze dan 
aandacht, warmte en geruststelling uitstralen. Dat ervaren kinderen en kunnen ze opnemen. Al 
met al ligt de kracht niet in het gesprekje, maar eronder. 
 
Een beeld is een ervaring in de ziel van het kind die diepe indruk heeft gemaakt en daar een 
blijvende afdruk achterlaat. Deze beeldervaring trekt andere gelijksoortige ervaringen als een 
magneet naar zich toe. Die andere ervaringen worden hierdoor gebundeld. 
Een voorbeeld van positieve beeldervaring: een kind groeit op in een warm liefdevol gezin. 
Vele fijne ervaringen heeft het al gehad. Op een dag is het kind jarig en iedereen staat rond 
zijn bedje te zingen. Een grote golf van warmte gaat door het kind. En dit heeft tot gevolg dat 
er een blijvende afdruk gevormd wordt in de ziel. Nu hebben alle losse ervaringen die in de 
ziel leefden een magneet gevonden; de ervaringen worden gebundeld. Het warme beeld van 
de zingende mensen om het kind heen blijft innerlijk als een levende herinnering opgeslagen.  
Vele goede ervaringen vullen het beeld, de herinnering. Dit beeld wordt heel waardevol voor 
het kind. Wanneer het zich later bijvoorbeeld angstig of alleen voelt, kan dit beeld in hem 
opkomen en een rijk gevoel van warmte, liefde en geborgenheid stroomt door het kind heen. 
Rustig en getroost kan het dan wachten tot er iemand komt. Het angstige gevoel is verdwenen 
door de innerlijke kracht van het beeld. 
 
Een minder prettig voorbeeld. 
Een kind groeit op in een gezin waar veel geweld en agressie heerst. Er wordt gescholden en 
ruzie gemaakt. Dit alles golft door de ziel van het jonge kind. Het weet zich geen raad met 
deze gevoelens. Dan ziet het kind op tv een film waarin een woedende hond voorkomt die 
achter iemand aan zit. De grauwende hond maakt diepe indruk op het kind. Innerlijk resoneert 
dit beeld met de gevoelens van het kind. Vanaf die dag roepen honden een onverklaarbare 
heftige reacties in het kind op.  
 
Een beeld vertegenwoordigt meestal niet die ene ervaring, maar een groot aantal verwante 
ervaringen die gebundeld zijn. 



Als je de taal van de ziel een beetje verstaat, weet je dat de oorzaak van een probleem onder 
het beeld zit, onder het verhaal…achter het beeld van de hond. Het beeld geeft het kind de 
mogelijkheid zijn angst uit te drukken. En dat is bevrijdend 
 
 

 
 
 
Zo kun je een kind ook helpen door beelden aan te reiken; verhalen worden soms echt 
“geadopteerd” door een kind. Vertel de sprookjes, verhalen, fabels. Mooie prenten kunnen 
ook veel doen. Een kindje dat niet zo’n positief zelfbeeld had “adopteerde” het sprookje van 
het lelijke jonge eendje. 
 
Ook bij jonge kinderen werkt dit heel goed. Veel dingen kunnen verwerkt worden door het 
vertellen van verhalen. De ziel denkt en onthoudt in de vorm van beelden. 
“Helende” verhalen kunnen wonderen doen. Veel prentenboeken zitten vol prachtige beelden. 
Kijk kritisch en bewust naar de boeken die je je kind voorleest. Je kunt ook zelf een verhaal 
maken. 
    
 
 
 
 



Positieve ervaringen die een goed beeld vinden versterken de ziel. 
Wanneer een kind veel positieve ervaringen heeft in de tijd dat het nog geen eigen zielenhuid 
bezit (of in de tijd dat deze nog erg open staat) is dit heel waardevol voor zijn verdere leven. 
De ziel wordt rijk aan inhouden en vormen. Als het kind ouder wordt voegt het er de juiste 
beelden aan toe. Dan heeft het innerlijke bronnen, die het zijn hele verdere leven in staat zal 
stellen zichzelf te kunnen helpen wanneer het problemen ontmoet. 
 
De ziel zegt hetgeen er gezegd moet worden in beeldvorm. 
Het kind kan ons nog niet via zijn ik vertellen hoe en wat; dit doet het kind in beelden. 
Het is soms lastig te ontdekken wat een kind wil aangeven en van ons vraagt. 
 
8. Spel van de peuter 
 
Spelen is voor de kinderen een manier van leven, het is van levensbelang!!! 
Een kind leert letterlijk de wereld spelenderwijs kennen. Het is zeer belangrijk om aandacht te 
besteden aan het spel van het kind en dit ook echt serieus te nemen. Spel is geen tijdverdrijf; 
het is noodzakelijk! Een kind dat niet speelt, daar is iets mee.  
Spelen is leren omgaan met gevoelens zoals blijdschap, verdriet, boosheid, vreugde, angst en 
woede. Spelen is je zelf onderzoeken, jezelf ervaren en de wereld ontdekken. Met al je 
zintuigen verkennen. Bij spel gaat het om het zijnsproces, niet om het resultaat! 
 
Daarom is bij ons het “Vrije spel” zo belangrijk. We zijn niet bezig met hun van alles aan te 
leren, lesjes hoe ze moeten plakken, hoe ze moeten schilderen, wanneer ze met welk materiaal 
mogen (moeten) spelen om bepaalde dingen te ontwikkelen. In deze periode is het ontdekken 
nog zo allerbelangrijkst en dat staat voorop bij ons. Zo leren ze spelend. Wat wij eigenlijk 
doen op de Karbonkel is voorwaarden scheppen; voorwaarden dat kinderen zich gezond en 
op hun eigen wijze, in hun eigen tempo, kunnen en mogen ontwikkelen 
 
We vertrouwen erop dat kinderen op hun eigen moment een 
volgende stap in hun ontwikkeling nemen. Uiteraard dagen we hen 
wel uit om nieuwe dingen te proberen, hun grenzen te verleggen en 
nieuwe gebieden te verwerven.  
We hebben respect voor het tempo waarin het kind zich diverse 
lichaamsfuncties eigen maakt en de manier waarop het dit doet. 
Het is belangrijk dat het kind ZELF initiatief neemt om tot een 
bepaalde beweging te komen. Als wij het kind dingen willen 
aanleren waar het nog niet aan toe is, dan ontwikkelt het kind niet 
zijn eigen wil, zijn innerlijke kracht en/of zelfvertrouwen. 
 
 
 
Wij proberen zoveel en zo goed mogelijke voorwaarden te scheppen zodat de kinderen lekker 
kunnen spelen. We grijpen zo min mogelijk in, willen kinderen niet storen in hun spel. 
Natuurlijk zijn er regels, grenzen. Uiteraard. Het moet veilig zijn voor de kinderen. maar we 
laten ze het liefst zoveel mogelijk in hun spel. 
In hun spel verwerken de kinderen hun ervaringen en indrukken. Alles wordt uitgespeeld! Als 
een kind een prikje heeft gehad, wordt dit uitgespeeld. Als ze op vakantie zijn geweest worden 



er tenten en caravans gebouwd. Als ze een tochtje met een boot hebben gemaakt hebben 
draaien we gewoon een tafel om, een bezem en een doek en we hebben een prachtig bootje. 
 
Helaas krijgen kinderen niet altijd voldoende tijd om te mogen spelen. Ze moeten al zoveel 
andere dingen. Wij, volwassenen moeten en willen zoveel. En in die drukte, in die energie 
moet een kind mee. Dat is nogal wat! 
Wij bemoeien ons constant met een kind, zitten er continue bovenop. Breken constant in, in 
het spel van het kind. Geef een kind de ruimte, geef het tijd! Geef hem veiligheid, duidelijke 
grenzen waarbinnen het veel vrijheid heeft om te experimenteren. Respecteer de drang van je 
kind om zichzelf te ervaren. Beperk je kind zo weinig mogelijk. Uiteraard zijn er grenzen 
nodig. Onderzoek wat jouw grenzen zijn en waarom. Kijk naar wat jouw kind nodig heeft. 
 
Als kinderen binnen komen op de speelzaal spelen ze nog niet samen met andere kinderen.  
Tegen het vierde jaar gaan ze mét andere kinderen spelen in plaats van náást andere 
kinderen. In het begin zijn ze nog van alles aan het ontdekken of zitten nog veel (veilig) aan de 
grote tafel. Het is fantastisch om naar een spelend kind te kijken. Ze verstoppen en verkleden 
zich, mensen en dieren worden nagebootst, maar ook machines en voertuigen. 
 

 
 
De jongste  peuters kijken vaak dingen af van de oudste; soms worden ze al in hun spel 
meegenomen. 
 
De eerste tijd dat de peuters bij ons zijn, hebben de meeste kinderen nog veel behoefte aan het 
sensopatische spel waarbij de tastzin nog een grote rol speelt. Hier gaat het nog vooral om de 
ervaring. Dit proberen we ouders ook altijd duidelijk te maken, als kinderen plakken of 
schilderen gaat het niet om het resultaat; het gaat puur om de beleving. De kans is dan ook 
groot dat een kind honderd maal een zelfde soort plakwerkje mee naar huis brengt omdat het 
hier ging om het bezig zijn (“knoeien”/beleven) met de plaksel of verf. 
 
 
 
 



Deze  speelfase gaat geleidelijk over in het spelen met voorwerpen. Hier is het spelend bezig 
met iets en gaat het nog meer om de bedrijvigheid. Daarna zie je dat het kind echt tot spel 
gaat komen; rollenspel, samen met anderen, met een doel, de fantasie begint een grote rol te 
spelen. Ook dit spel zien kinderen van elkaar en zo leren ze van elkaar. 
 
Er zijn veel kinderen die moeten léren spelen; het gaat niet altijd vanzelf. Dan heeft een kind 
stimulans nodig en is het goed om het kind bepaalde ideeën aan te reiken en met hem te gaan 
spelen. Soms is het ook nodig dat we het spel van de kinderen een andere kant op sturen. 
 
Een peuter wil bezig zijn met reële dingen om hem heen. Hij wil graag werk “van de grote 
mensen” doen. Door een kind mee te laten helpen kan het ervaring opdoen.  
Alles wat een kind ziet, is interessant voor hem. Hij vindt het fijn om iets aan den lijve te 
ondervinden. Iedere dag opnieuw kun je zien hoe een kind probeert met zijn omgeving 
vertrouwd te raken. Het wil de dingen beetpakken, van alle kanten bekijken en veranderen. 
Het is voor kinderen belangrijk om naast diverse werkzaamheden die hun ouders verrichten, 
ook ander mensen te zien bij hun werk. Wat ze daaraan beleven kunnen ze in hun spel 
betrekken. Grote indruk maakt het op ze als ze een meubelmaker, schoenmaker, bakker of 
smid aan het werk zien; een tochtje naar het station, naar een haven, wordt zeer gewaardeerd. 
Vele beroepen zijn voor een kind zo aantrekkelijk omdat de verrichte werkzaamheden zo 
concreet zijn en stimulerend zijn om het spelend na te bootsen. 
 
 
Ben je zelf in staat om je te verwonderen over de wereld? Kun je nog kijken op de manier 
waarop je kind kijkt? 
Het is mooi als je weer kind met je kind kunt worden. Ben je in staat je te vereenzelvigen met 
je kind en deel je zijn vreugde over de dingen van alledag. Ben je in staat om zelf te spelen? 
Leuk om eens te kijken hoe dit bij je zelf is. 
 
 
9. Het geweten van de peuter 
 
“Je wéét toch dat je dat niet mag! Waarom doe je het dan?” 
Jonge kinderen hebben nog geen geweten en kunnen zich ook niet schuldig voelen. Het 
geweten ontwikkelt zich in de loop der tijd. Het geweten omvat de waarden en normen van de 
ouders over wat goed en fout is. 
Een klein kind reageert meestal nog vanuit zijn behoefte. Vader en moeder of juf is zijn 
geweten. Als die niet in de buurt zijn dan wil het wel eens gebeuren dat. De impuls is sterker 
dan het beheersen. Pas tegen het zesde of zevende levensjaar heeft een kind een intern 
geweten. 
 
Dus heel veel uitleg helpt niet echt. Een kind snapt er meestal niets van. Het gaat het ene oor 
in en het andere oor weer uit. Wij reageren zo vanuit ons denken op kinderen en op deze 
leeftijd kunnen ze daar nog eigenlijk niets mee. 
 
Het woordje niet kun je het beste weglaten; draai het om. Zeg de dingen op een positieve 
manier. Bijvoorbeeld  “je mag niet slaan met de schep!” wordt  “Kijk eens, je kunt er mee 
scheppen!” En doe het voor. Als je bijvoorbeeld zegt “je mag niet slaan”, dan blijft het 
woordje “slaan” hangen bij het kind en doet het ’t vaak nog een keer. Waarop de ouder weer 
boos wordt. Het woordje “moeten” kun je proberen te vervangen door “mogen”.  
 



Op de Karbonkel proberen we een kind zo positief mogelijk te benaderen; wij gaan er van uit 
dat de intentie van een kind altijd goed is.  
 
 
 
10. Het verwerken van indrukken. 
  
Een kind doet ontzettend veel indrukken op in de eerste jaren. Zeker in de maatschappij 
waarin we nu leven. Soms is het moeilijk ze af te schermen, maar probeer het toch. Veel 
kinderen zijn ook steeds gevoeliger voor allerlei indrukken en reageren daar ook op. Of door 
zelf ontzettend druk te worden, of zich naar binnen keren. 
 
Je hoort wel es zeggen: “Ah joh, je moet de kinderen een beetje hard maken. Ze komen zo die 
harde maatschappij in en je kunt ze maar beter tijdig voorbereiden”. 
 
Binnen de Karbonkel pleiten wij ervoor om die wereld van hardheid, gejaagdheid, geweld, 
liefdeloosheid zo ver mogelijk bij die kinderen vandaan te houden. Als een kind hiermee te 
vroeg in aanraking komt kan het zelf verharden van binnen en dat brengt problemen met zich 
mee.  
Wij pleiten er ook voor om een kind zo lang mogelijk te omhullen met warmte liefde en 
geborgenheid. Daarin gedijt een kind het beste en daarmee leg je een veilige basis. Die basis 
leg je de eerste 7 jaren. Wat ze dan niet meegekregen hebben of teveel of te weinig, dat buig je 
niet zo maar weer om. 
 
Een kind zou, aansluitend op welke gebeurtenis dan ook, de kans moeten krijgen om daar 
meteen adequaat op te mogen reageren. Om alles wat verstorend werkt direct op zijn eigen 
wijze te mogen uiten, en wel zo lang als nodig is! 
Zodra deze uitingen teveel worden afgekeurd of onderdrukt dan kunnen er verstoringen 
ontstaan zoals obstipatie, spugen, opeenhopingen, spanningen, ziekte, narigheidjes en 
ongelukjes. 
Elke overmaat aan energie zoekt meteen een uitweg naar buiten door bijvoorbeeld niezen, 
hoesten, spugen en meestal: huilen! 
De verstoring naar buiten werken is het allerbelangrijkste. Het lichaam geeft iets aan, het 
lichaam gaat aan het werk, en wel om deze verstoring eruit te werken. Prima! Laat dit 
gebeuren!! 
 
Kinderen zijn alleen maar bezig met weer zichzelf te worden, met zichzelf weer schoon te 
maken: lichamelijk, geestelijk, energetisch. Dit is veel makkelijker (en beter) dan alles te 
onderdrukken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. De drie “machtsmiddelen” van kinderen: eten, slapen, zindelijkheid 
 
Zindelijk worden 
Waarom willen ouders zo graag dat hun kind zindelijk is 

-         er wordt van veel kanten naar gevraagd 
-         als ouder wil je op een gegeven moment ook af van de poepluiers en het is natuurlijk 

kostenbesparend 
 
Kun je als ouder veel doen om je kind zindelijk te maken? Nee! 
Een kind kan pas vanaf  ongeveer 2 ½  jaar controle krijgen over de sluitspieren én het moet 
snappen waar het om gaat. 
Je maakt je kind niet zindelijk, je helpt hem/haar om zindelijk te worden. Zet een potje klaar, 
vaak willen ze er vanzelf op. Doet je kind een eerste plas of poep op de wc, prijs hem de 
hemel in! 
Een kind kan zijn ontlasting erg interessant vinden; je bent niet de eerste ouder die merkt dat 
je een kunstzinnig kind hebt die zijn ontlasting overal op uitgesmeerd heeft. 
Als je kind zelf aankondigt dat hij naar de wc wil/potje dan voelt hij het aankomen en dan is 
hij bijna zover. Dan is het een kleine stap tussen zeggen en doen. 
Maak er niks spannends van. Als een kind jouw spanning voelt, je teleurstelling, je boosheid, 
je irritatie dan wordt dit alles erg spannend en duurt het alleen maar langer. Of komt het    
helemaal niet. 
 
Zindelijk worden is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het kind. ‘t Leert erdoor dat je 
controle hebt over een deel van  lichaam. Hij kan het bepalen; niemand anders. 
 

 



 
Slapen 
Slaapproblemen komen vaak voor bij peuters. Slapen is een noodzaak en hoort een prettige, 
normale, vanzelfsprekende aangelegenheid te zijn. Maak er een gezellig  ritueel van wat 
dagelijks terugkomt en sluit zo de dag af. 
Als een kind slaapproblemen heeft zorg in ieder geval dat er duidelijkheid is. 
Maak er een vast ritueel van en neem de tijd hiervoor. Doe het met 100 % aandacht; een kind 
voelt meteen als je er “niet bij bent” en reageert hier meteen op. 
Als een kind problemen heeft met slapen kijk dan ook naar hoe het overdag gegaan is. Soms 
is het te druk geweest; zijn er conflictjes geweest. Zijn er voldoende grenzen? 
Een voetenbadje, bad of massage werkt ook prima om lekker in te slapen. Samen terugkijken 
op de dag is ook goed. 
Soms hebben kinderen last van een “monster” onder het bed, zijn angstig omdat ze allerlei 
fantasieën hebben. Soms zien ze ook echt dingen (entiteiten). Neem de angst van je kind 
serieus maar ga er niet in mee. 
 
Wat kan helpen is: 
      -    daadwerkelijk de krokodil wegjagen  

-        een “moedsteentje” onder het kussen, dat het kind beschermt 
-        samen met het kind vragen of zijn engeltje/gids hem beschermt; of een 

kaboutertje/elfje of dergelijke 
-        een bol (ei) van licht om het kind/bed heen visualiseren 
-        een helend verhaaltje vertellen (prentenboeken) 

 
De slaapkamer zou niet gebruikt mogen worden als ruimte waar ze voor straf even 
moeten afkoelen! Dit moet een veilig, knus plekje zijn en blijven. 
 
Eten 
Ook dit is iets wat het kind “tegen” je kan gebruiken. Maak van het eten iets gezelligs, een 
fijn samenzijn en probeer conflicten te vermijden. 
Als een kind niet wil eten: dwing niet want: hij wint!  
Door te kijken naar het constitutiebeeld kan je ook duidelijker worden hoe, wat en waarom je 
kind net wel of niet eet. 
 
 
 
 
12. Bijten 
 
Het komt nog wel eens voor dat een peuter bijt. Meestal is dit rond 2 ½ jaar. Het bijten is 
meestal een impulsieve reactie. Een peuter bijt vrijwel altijd uit frustratie, angst, onmacht of 
boosheid. Het is een reflex. 
Dit zie je vaker gebeuren bij kinderen die nog niet zo goed kunnen praten. Ze kunnen met 
woorden niet duidelijk maken wat ze bedoelen en smijten, gooien, slaan, schoppen of bijten: 
frustratie. 
Een peuter heeft ook nog geen controle over zijn gevoelens. Een kind realiseert zich niet wat 
het de ander aandoet. Is nog niet in staat zich te verplaatsen in anderen. 
Wat je kunt doen is zelf benoemen wat je denkt dat er aan de hand is. Jij kunt woorden geven 
aan de gevoelens van het kind. Schenk er niet te veel aandacht aan. Het gaat meestal vanzelf 
over. Hoe meer aandacht je aan iets schenkt, hoe groter het wordt. 



 
13. Peuterpuberteit: ik-bewustzijn 
 
Een peuter is zich al van een aantal dingen bewust, maar nog niet van zijn IK. Het kind is nog 
één met de wereld. Zo tegen het derde jaar begint dit te ontwaken. Ik is iets anders dan de 
wereld. Het kind plaatst zich tegenover de wereld. Zegt dan ook niet meer zijn eigen naam 
maar zegt IK. En vooral: “IK WIL en NEE”!! De scheiding IK-WERELD vindt plaats. En dat 
is een enorme ontdekking. Het kind wordt zich bewust van zichzelf. Hier ligt ook vaak de 
eerste herinnering. 
 
Door zich af te zetten, door weerstand te voelen ontwikkelt en ontdekt het kind zijn eigen ik 
bewustzijn. Dit is nodig en een heel natuurlijk proces. Het IK gevoel moet gewoon 
ontwikkeld worden. 
We noemen deze fase de peuterpuberteit of de koppigheidsperiode. Er kunnen dan veel 
botsingen ontstaan tussen de ouders en het kind. Maar in deze botsingen ontdekt de peuter wat 
hij wil, wat zijn ouders willen, wat kan en niet kan, hoe ver hij zijn eigen gang kan gaan, tot 
hoe ver zijn wil en onafhankelijkheid reiken en waar de grenzen liggen. 
Het verschilt per kind hoe heftig dit gaat (kan echt heel heftig zijn hoor) en ouders schrikken 
hier wel eens van. Je schrikt van je eigen kind, zo ken je hem niet. Je begrijpt soms niet wat er 
aan de hand is, vind je kind opeens onhandelbaar. Ook het kind kan hier heel erg van 
schrikken; het roept onzekerheid op; al die conflicten, papa en mama die boos zijn, ze zijn 
nog zo afhankelijk. Het liefdevolle, het knusse is even weg. 
Driftbuien komen regelmatig voor in deze periode. Je kunt het zien als een ontlading van 
opgekropte gevoelens die te maken kunnen hebben met frustratie, onbegrip en ongeduld. 
 
Suggesties om te gaan met deze fase van je peuter zijn de volgende: 

-         Allereerst weten dat dit een periode is die voorbij gaat; zie er het positieve van. Je 
kunt nu al zien wat voor een kracht er in een kind zit 

-         Blijf zelf zo rustig mogelijk, kijk wat het met jou doet, waar komen jouw emoties 
vandaan 

-         Breek niet de wil van je kind; probeer het in juiste banen te leiden 
-         Kondig veranderingen tijdig aan 
-         Wees zuinig met geboden en verboden. Wees je eens bewust hoe vaak je dit doet 
-         Als je iets verbiedt laat het dan zinvol zijn 
-         Vermijd discussies; een kind reageert vanuit zijn gevoel; je trekt hem naar het 

denkniveau. Beargumenteren heeft eigenlijk geen zin 
-         Gebruik de power van het kind om bijvoorbeeld mee te laten helpen met iets 
-         Let op ritme; geef duidelijke grenzen 
-         Vermijd conflicten wanneer je zelf moe bent 
-         Probeer ergernis, boosheid of medelijden te voorkomen 
-         Gebruik humor, leidt het kind af 
-         Soms moet je ze gewoon laten uitrazen 
-         Kijk naar welke constitutie je kind heeft; een musculair kind zal heel anders reageren 

als een digestief kind 
-         Lach ze niet uit; blijf respect houden voor je kind 
-         Kijk naar jezelf; spiegelt het kind iets van jou? 
-         Straffen heeft meestal weinig zin; als je dit niet kunt voorkomen doe het dan niet met 

eten of bed; dit horen veilige en fijne dingen te zijn; geen nevenfunctie van straf 
-         Dwing niet, een kind dat gedwongen wordt komt in verzet 
-         Zorg voor zorg en geruststelling 



-         Ook hier weer: kinderen leren meer van jouw onbewuste uitstraling dan van de dingen 
die je zegt 

-         Ga niet overál de strijd over aan; vaak gaat het over dingen die best wel kunnen. Kies 
je eigen strijd; dat wat jij persé niet wil gebeurt ook niet.  

-         Een goede vraag kan zijn: “word ik in mijn, wordt mijn kind in zijn vrijheid 
aangetast?” 

-         Luister écht naar je kind; vaak is er een goede reden om iets te willen/niet te willen. 
-         Soms kun je iets beter mededelen dan vragen. Jij wil zo meteen naar de winkel; vraag 

dan niet: “Ga je zo mee naar de winkel?” dan geef je een kind ruimte en een 
keuzemogelijkheid terwijl die er eigenlijk niet is. Zeg bijvoorbeeld: “we gaan zo 
meteen even naar de winkel broodjes halen; kom maar, dan gaan we je jas aandoen.” 

 
Het ik bewustzijn komt op het moment dat het kind er aan toe is om jou een stukje los te laten 
en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Hij zal steeds meer zijn eigen gang gaan en dat vraagt van 
jou duidelijke grenzen. 
 
Blijf veiligheid geven: emotioneel en fysiek! 
 
 
14. Veiligheid. 
 
In de eerste levensjaren vinden er twee belangrijke ontwikkelingen plaats namelijk  veiligheid 
en verbinding. Het kind wil en moet zich veilig voelen in zijn lichaam en in zijn omgeving. 
Van daaruit kan het ook een verbinding aangaan met een ander. 
 
Het lichaam hoort een veilige omhulling te zijn/worden. Doe daarom veel dingen die de 
tastzin bevorderen die veiligheid/basis geven. 
Warme badjes, een kind goed en letterlijk dragen, knuffelen, masseren, veel lichamelijk 
contact, eerlijke materialen. Hierdoor ervaart een kind zichzelf en de wereld. Het leert zich 
thuis te voelen. In zichzelf en in de wereld. 
 
Veiligheid op de speelzaal 
Ook hier komt een kind in een nieuwe situatie waarin het zich veiligheid en verbinding moet 
zoeken. Breng je kind niet eerder naar de speelzaal dat dan jij weet dat het goed voelt voor 
jou. Alleen dan kun je ook je kind geruststellen en hem de kracht geven die nodig is om zich 
veilig te voelen in zijn nieuwe omgeving. 
Vaak zie ik dat kinderen er in feite niet zo’n moeite mee hebben, maar de ouder. Dit voelt het 
kind aan en het kind krijgt het ook moeilijk. 
Een kind heeft geruststelling nodig. Vertel over je eigen ervaring, het kind ziet jou nu en weet  
dat ook jij al die onzekerheden en angsten hebt gekend. En het ziet wie je nu bent 
 
 
Het idee dat je bang bent en er alleen voor staat is nog erger dan de angst zelf! Door 
ervaringen en gevoelens te delen neem je de angst al voor een deel weg. 
 
Binnen de Karbonkel zeggen wij het dan ook te begrijpen dat het kind het eng vindt, maar dat 
ook wij willen en kunnen zorgen voor het kind. Het kind mag de ruimte en de kans krijgen om 
bang/boos/verdrietig te zijn, als je zijn gevoelens erkent, benoemt en begrijpt dan is dat vaak 
al genoeg en zijn ze er snel overheen. 
Het ís ook een spannend avontuur. Leuk maar best eng! 



Zo knap hoe al die kinderen dit doen. Dit verbaast me steeds weer! Een kind hecht zich snel 
aan ons en wij aan het kind.  
 
Enkele andere basisbehoeften die een kind nodig heeft zijn acceptatie, zorg, geruststelling, 
bewondering, vertrouwen, tijd, ruimte, respect, rust, regelmaat, duidelijke grenzen, 
individualiteit, ruimte voor ontdekkingstochten, onbelemmerd emotioneel kunnen uiten, 
duidelijkheid en echtheid. De kernbegrippen zijn echtheid, respect en oprechtheid.  
 
Creëer een veilige basis voor je kind van waaruit je kind zijn IK- krachten kan opbouwen 
Als ouders zijnde moet je duidelijke grenzen aan durven geven. Wanneer je voor jezelf 
onduidelijke grenzen hebt, dan kun je ook niet duidelijk zijn naar een ander. Grenzen van 
elastiek vragen om problemen. Grenzen geven veiligheid. 
Je hebt als ouder macht; positieve macht. Dit mag je gebruiken. Als jij vanuit jouw kracht de 
dingen doet, dan gaat een kind zo met je mee; een kind gaat mee met jouw energie. 
Wees de rots in de branding voor je kind; dit betekent vooral: werken aan jezelf!! 
 
 
15. Duidelijkheid, begrenzing en structuur 
 
Dit is wat kinderen van deze tijd zeker nodig hebben: grenzen. Die geven veiligheid en 
vertrouwen. Het geeft helderheid. 
Het leren omgaan met grenzen, dat wil zeggen grenzen durven stellen en leren accepteren dat 
er grenzen zijn is heel belangrijk in de opvoeding. 
Grenzen zijn denkbeeldige lijnen die de ouders trekken en worden bepaald door de waarden 
en normen van de ouders. Binnen die grenzen worden regels gehanteerd. Grenzen en regels 
vormen samen de structuur, de gezinsstructuur.  
Grenzen zijn de buitenste lijnen van het voetbalveld, daarbinnen wordt het spel gespeeld. 
Door ervaring en uitproberen worden de regels bekend voor het kind en kan het zich daar naar 
gaan gedragen. 
 
Voor veel ouders is het moeilijk om grenzen te stellen. Ze willen confrontaties vermijden. Ze 
willen hun kind niets ontzeggen en krijgen dan in alles hun zin. Laat duidelijk wezen dat veel 
kinderen op enig moment helemaal geen vorm van begrenzing meer accepteren. 
Anderzijds zijn er ook ouders die te vaak nee zeggen omdat ze alles onder controle willen 
houden. Kinderen voelen zich zo beperkt dat ze uiteindelijk van niemand meer iets aannemen. 
 
Ouders gaan er ook van uit dat kinderen weten wat goed voor hen is; voor een deel zal dit 
zeker gelden, maar voor een deel kan een kind de consequenties niet overzien van bepaalde 
dingen die hij doet of wil. 
 
Duidelijkheid in het stellen van grenzen is zeer belangrijk. Ook duidelijkheid over de positie 
van de gezinsleden zoals bijvoorbeeld het oudere kind, dat een half uur later naar bed mag. 
Een kind wil duidelijkheid, duidelijkheid over je gevoelens; als je verdrietig of boos bent zeg 
dit dan ook. Je hoeft je kind niet op te zadelen met van alles, maar zeg duidelijk hoe en wat. 
Anders kan het kind in verwarring raken als het ziet dat er iets met je is en jij zegt van niet. 
dan denkt het al gauw dat het aan hem ligt. Als je je eigen gevoelens respecteert en ernaar 
luistert, ben je daarin een voorbeeld voor je kind. 
 
Kinderen die grenzen krijgen leren ook grenzen te trekken (en dit is iets wat ze hard nodig 
hebben om zich binnen relaties en de samenleving staande te houden) 



Kinderen die geen weerstand ondervinden worden kwetsbaarder. 
Leer je kind in zijn/haar eigen kracht te gaan staan (en vooral: leer dit zelf ook!) 
 
 
16.” Nieuwetijdskinderen” 
 
Kinderen van deze tijd. Zijn ze anders?  
 
Ik werk al zo’n 35 jaar met kinderen en ik heb ze inderdaad zien veranderen. 
Kinderen van nu passen niet meer in het beeld van hoe wij denken/dachten dat een kind hoort 
te zijn. waarschijnlijk is dit bij jullie, huidige ouders al anders. 
Een hele tijd geleden was het nog mogelijk om een kind te “vormen naar hoe wij het hebben 
wilden” Een beetje duwen hier en daar, een beetje kneden Maar deze generatie kinderen pikt 
dat ook niet meer. Deze kinderen proberen ons wakker te schudden. De normen en waarden 
die wij hebben passen niet meer zo goed bij deze kinderen. Wij voeden nog veel op vanuit 
onze eigen normen en waarden zoals we die mee hebben gekregen vanuit onze opvoeding, ons 
geloof, de maatschappij en de politiek. We zullen nu een andere bron moeten vinden van waar 
uit wij kinderen op gaan voeden en die bron is het kind zelf! 
 
Een kind komt met zijn eigen bewustzijn, met zijn eigen zielsherinneringen, met zijn eigen 
arsenaal aan talenten en mogelijkheden op aarde. Vanuit interactie met het kind kun je een 
kind begeleiden. Samen op weg gaan. Dit vraagt een andere manier van begeleiden. Niet erin 
stoppen wat wij willen, maar eruit halen wat er in zit; een vuur ontsteken. 
Elk kind ontwikkelt zich weer op zijn eigen manier. Kijk naar je kind, neem het waar, 
ontmoet je kind. Probeer te zien wie het in zijn diepste wezen is. Want dat is wat een kind aan 
ons vraagt: “zie wie ik ben, zie wie ik wil worden en help me daarbij!” 
 
 
Kinderen leven vanuit hun gevoel. Vanuit dit gevoel communiceert een kind met jou en dan 
vooral met wat jij uitstraalt. Niet met wat je zegt of denkt. Wij volwassenen vinden vaak 
belangrijker wat we denken dan wat we voelen. Wij gebruiken de taal van het hoofd; kinderen 
de taal van het gevoel! 
Als je vanuit je gevoel leeft, leef je een leven op basis van gelijkwaardigheid. Voor kinderen 
bestaat er dan ook geen onderscheid. Wanneer je vanuit je gevoel leeft heb je een sterke band 
met je kern, met je intuïtie. 
 
Kinderen van deze tijd houden bijzonder sterk vast aan hun eigen wijsheid. Ze weten wat wel 
en niet goed voor hen is.  
Kinderen zien wat wij uitstralen, als wij ons anders voordoen dan is dit verwarrend voor hen. 
Laat gewoon ook je eigen gevoelens zien. 
 
 
Kinderen hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Kinderen voelen zich ook nog één 
met alles en iedereen. Maar dan op een andere manier als voor de peuterpuberteit. Alles is 
één, alles heeft ook verband met elkaar en kinderen voelen/weten dit nog. 
 
 
 
 
 



Op de Karbonkel komen steeds meer “gevoelige” kinderen (en ouders ���� ) 
Deze gevoeligheid kan dan betrekking hebben op het fysieke, emotionele, mentale of 
spirituele. 
 
Kinderen van deze tijd zijn veel wakkerder, hebben een intuïtief weten, hebben een bepaalde 
wijsheid en leven van daaruit. 
 
Het mensbeeld is heel snel aan het veranderen. Tegenwoordig is er veel sprake van 
hooggevoeligheid. Hooggevoeligheid bij kinderen is vanzelfsprekend. Hoe meer bewust je 
bent, hoe gevoeliger, hoe kwetsbaarder ook vaak. Het ene kind kan dit allemaal redelijk 
‘handelen’ in zijn leven, een ander kind loopt tegen verschillende dingen aan en vraagt ons 
hulp. 
 
Kinderen hebben een zeer rijke innerlijke wereld. Ze zijn daar nog zo sterk mee verbonden 
dat ze volkomen vanzelfsprekend uitdrukking geven aan wat zich daarbinnen afspeelt.  
Ze praten voor hun beurt, rennen steeds van de stoel af. 
Op het moment dat ze emotioneel of gevoelsmatig geraakt worden komen kinderen 
onmiddellijk in beweging. Dit gedrag kan storend zijn, maar dat zien ze niet.  
De behoefte om uitdrukking te geven aan wat zich in hen afspeelt is soms zo overweldigend 
dat er geen ruimte is voor iets anders. Het moet gewoon. 
 
Kinderen met impulsief gedrag maken meteen zichtbaar wat in hen leeft. Dit kan ook te 
maken hebben met een teveel aan prikkels. Soms is het zoveel dat het er uit moet! En maar 
goed ook. Zo blijven ze op alle gebieden schoon; lichamelijk, emotioneel en energetisch. 
Dit uiten kost minder energie dan alles onderdrukken! 
 
Er is een sterke tendens gaande om al deze gedragsuitingen als ziekte te labelen. Helaas is het 
bijna vanzelfsprekend dat medicatie volgt. 
 
Kinderen vragen hun omgeving met klem om zichzelf te mogen zijn; dit begint bij erkenning 
en herkenning. Spiritualiteit is voor kinderen: heel aards jezelf zijn! 
Jezelf zijn geeft innerlijke rust die nodig is om in contact te blijven met de bron van het 
bestaan. Kinderen hebben dit al. Wij, volwassenen zijn naarstig op zoek naar. 
 
Spiritualiteit betekent voor ons het zoeken naar antwoorden op vragen zoals: wie ben ik, 
waarom ben ik op aarde, wat heeft het leven voor zin? Zo proberen we weer in contact te 
komen met onszelf, met wie we in wezen zijn. 
Bij velen van ons is dit contact verloren gegaan. We hebben geleerd om van buiten naar 
binnen te leven. En nu is de tijd om innerlijk weer actief te worden; we willen gehoor geven 
aan het alsmaar sterker wordende gevoel dat er naast de materiele werkelijkheid  een andere 
werkelijkheid bestaat. We mediteren ons helemaal suf, volgen cursussen en opleidingen; zijn 
zoekende. 
 
Kinderen doen dit zo anders; hun spiritualiteit is vanzelfsprekend. Zij hoeven niet innerlijk 
actief te worden; ze zijn het al. Kinderen leven van binnen naar buiten. Weten intuïtief wie ze 
zijn en wat ze hier komen doen. Woorden daaraan geven is soms nog moeilijk. 
Kinderen ervaren hun kern, hun goddelijke vonk als kracht ín en om zich heen die ze constant 
aanspoort uitdrukking te geven aan wie ze zijn. Voor hen is het een beweging naar buiten 
Spiritualiteit is voor hen: gewoon zichzelf zijn! 



Daarom volgen ze het liefst hun eigen innerlijke route en kiezen ze vaak voor datgene wat bij 
hun past. 
 
Wie je bent en wat je komt doen op aarde kun je immers alleen zelf bepalen. Daar hebben de 
kinderen ons eigenlijk niet voor nodig. Wat ze nodig hebben is ondersteuning. Lichamelijke 
ondersteuning. Met name om in hun lijf te komen, zich te verbinden met hun lichaam 
(voeding, kleding, warmte, liefde, geborgenheid). 
Zo ook hebben ze emotionele ondersteuning nodig, veiligheid, grenzen stellen en 
duidelijkheid. 
 
Ieder kind heeft zijn/haar eigen unieke kwaliteiten. Ze bepalen de eigenheid. Deze zijn 
bij de geboorte al aanwezig. En of dit naar buiten kan komen; of deze kwaliteiten zich 
kunnen ontwikkelen hangt van ons af. 
Kinderen zijn zo sterk van ons afhankelijk; wij bepalen of bepaald gedrag storend is, 
een probleem is, of een kwaliteit is.  
Er zijn vele oorzaken voor het gedrag van een kind. Pas op met labelen. Ieder kind is 
anders en heeft ook andere begeleiding nodig. Wij kunnen hen helpen hun talenten tot 
bloei te laten komen, of we kunnen ze in de kiem smoren! 
 
 
Op de Karbonkel staan we open voor alle kinderen. Elk kind is uniek en vraagt iets anders 
van ons. Wij proberen elk kind, samen met de ouders zo goed mogelijk te begeleiden. We 
kijken samen naar wát, wáár nodig is; voor elk kind individueel, maar ook voor de groep. 
 
Op de Karbonkel staat een boekenkast met veel boeken over allerlei onderwerpen; deze 
boeken kunnen ouders lenen. 
 
 
 
17. Hoogsensitieve kinderen 
 
Hoogsensitiviteit kan op verschillende niveaus plaatsvinden 

-         Lichamelijk; het fysieke lichaam, inclusief de zintuigen 
-         Emotioneel; gevoelens, omgang met anderen 
-         Mentaal; denken, leren, informatieverwerking 
-         Spiritueel; besef van een zingevende context, eventueel vallend buiten de grenzen van 

het direct waarneembare 
 
Kenmerken op lichamelijk gebied zijn o.a: 

-         veel zien, kleine veranderingen waarnemen 
-         graag “langs de kant staan” om te observeren 
-         scherp horen (geluiden snel “hard” noemen en daarvan schrikken) 
-         geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals bijvoorbeeld een natte mouw, labeltjes 

in kleding 
-         subtiele geur en smaakverschillen onderscheiden 
-         gevoelige ogen bijvoorbeeld licht snel “fel’ noemen 
-         gevoelig voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën, inentingsstoffen 
 
 

 



 
Kenmerken op emotioneel gebied 

-         aanvoelen van stemmingen en emoties, sferen 
-         zich snel zorgen maken 
-         toetrekken naar kinderen die enigszins “buiten de groep vallen” 
-         behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet teveel mensen 
-         moeite hebben met veranderende omstandigheden 
-         de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen 
-         tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen 
-         inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen 
-         op jonge leeftijd al in staat tot zelfreflectie 
-         niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan 
-         sterke behoefte aan structuur 
-     moeite hebben met macht en autoritair gedrag van volwassenen 
-     een diep verlangen hebben naar intens contact en verbondenheid 

 
Kenmerken op mentaal gebied 

-         een goed geheugen hebben 
-         voor de leeftijd beschikken over een grote woordenschat 
-         snel van de ene gedachte naar de andere associëren 
-         diepzinnige vragen stellen 
-         eindeloos willen weten “waarom” 
-         een goed gevoel voor vreemde talen hebben  
-         moeite hebben met structureren en organiseren 
-         een hekel hebben aan oefenen en herhalen 
-         dichtklappen bij gesloten vragen 
-     denken in geuren, kleuren, beelden en gevoelens; veel minder in woorden 

 
Kenmerken op spiritueel gebied 

-         eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen 
-         vol levenslust, blij en enthousiast kunnen zijn 
-         zeer hechtend aan de waarheid 
-         gericht zijn op liefde en vrede 
-         diep nadenkend over levensvragen 
-         sterke binding met de natuur 
-         blijk geven van het respect voor het leven en voor andere mensen 
-         wat tegenover elkaar staat tot harmonie willen brengen 
-     zich één voelen met 

 
Sommige kinderen geven ook blijk van paranormale/spirituele kenmerken 

-         geesten of entiteiten ervaren 
-         communiceren met…. 
-         telepathische vermogens bezitten 
-         gebeurtenissen voorzien 
-         licht en kleuren (aura’s) waarnemen 
-         herinneringen aan vorige levens hebben 

 
 
 



Hooggevoelige kinderen merken veel op; op allerlei gebied. Wat ze opnemen verwerken ze 
intenser. Vaak zo intens dat ze “overprikkeld” raken.  
 
Dit uit zich vaak in druk gedrag, huilen, boosheid, maar kan zich ook uiten in het zich terug 
trekken in zichzelf. Dergelijke reacties zijn natuurlijke en spontaan genezende mechanismen 
om met indrukken om te gaan. Ze proberen zo de wereld even buiten te sluiten. Door het 
tempo tijdelijk aan te passen en nieuwe prikkels zo veel mogelijk te vermijden zal het kind het 
contact met zichzelf hervinden. Huilen en boosheid lucht op. ‘t Werkt herstellend en spoelen 
een kind schoon van alles wat bij hem binnenkwam. Ontneem een kind deze “genezing” niet 
en vermijd dat je zijn emoties afkeurt, bestraft of belachelijk maakt. 
 
 
 
Op de Karbonkel komen ook steeds meer kinderen die (hoog)gevoelig zijn. 
Omdat ze zo jong zijn is het nog moeilijk te ontdekken hoe en wat precies. Door te kijken naar 
wat elk kind nodig heeft en van ons vraagt, door hen de ruimte en de tijd te geven, gedijen de 
meeste kinderen goed bij ons. We proberen het kind de tijd te geven om te zien hoe het zich 
verder ontwikkelt; zonder er meteen een etiket op te plakken.  
 
 
18. Spiegeltje…spiegeltje… 
 
Als we ons aan de buitenkant willen bekijken, zoeken we een spiegel, we gaan ervoor staan, 
kijken erin en zien onszelf. Soms bevalt het ons wat we zien maar vaak ook zien we dingen 
waar we minder tevreden mee zijn. Sommige mensen kijken graag in de spiegel, anderen 
minder graag. Het is de kunst om het geheel te zien, de mooie en de minder mooie delen en 
dit te accepteren. Dit is wie wij op dit moment aan de buitenkant zijn. 
 
Maar hoe werkt het als we onze binnenkant willen bekijken en begrijpen? Ook hiervoor zijn 
spiegels! Dit zijn geen letterlijke spiegels maar spiegels in verschillende gedaantes. 
Ons lichaam, maar ook mensen om ons heen, vooral onze partner en kinderen zijn prachtige 
spiegels. Ieder mens heeft “blinde vlekken”. Een blinde vlek is een gedeelte van jezelf waar 
je, je nog niet bewust van bent. 
Soms zijn dit mooie eigenschappen en gevoelens, soms minder mooie. Het is mens eigen om 
te willen blijven zijn wie we op het moment zijn. 
Veranderingen zijn vaak eng omdat ze het onbekende met zich meebrengen. Vaak horen we 
mensen zeggen: tja, zo ben ik nu eenmaal” en het is vaak om die reden dat we soms 
(onbewust) confronterende, moeilijke en zelfs pijnlijke spiegels in ons leven roepen, voordat 
we een stapje naar het onbekende durven zetten. 
 
Het lichaam als spiegel 
Het lichaam kan een bruikbare spiegel zijn voor onze binnenwereld. Lichamelijke 
ongemakken en ziektes ontstaan niet zomaar. Ze zijn een boodschap van binnenuit. Een 
boodschap die ons iets vertelt over onze gevoelens, gedachten en/of gedragspatronen die 
zichtbaar en voelbaar wordt in ons lichaam. 
 
Onze relatie als spiegel 
Partnerrelaties kunnen ook zeer confronterend zijn als het gaat om onze blinde vlekken. 
Intieme omgang met deze partner zal vroeg of laat onze blinde vlek zichtbaar en voelbaar 
maken. Datgene wat we bewonderen of benijden, wat ons irriteert en ergert, leidt ons direct 



naar bruikbare informatie over onze binnenwereld. Vooropgesteld dat we in deze spiegel 
willen kijken. De relatie met juist deze andere persoon kan een enorme winst geven in het 
leren kennen van de eigen binnenwereld. Zoals bij het lichaam het verlangen naar gezondheid 
en welzijn speelt, zo is bij partnerrelaties het verlangen naar het delen van liefde de drijfveer. 
 
 
 
Ons kind als spiegel 
Diezelfde liefde, vaak nog dieper door de onvoorwaardelijkheid, is ook de drijvende kracht bij 
ouders en kinderen om de stap naar het ongekende deel van zichzelf te maken. Ook 
problemen van kinderen bevatten namelijk verborgen boodschappen. 
Niet alleen ouders willen dat hun kinderen gezond en gelukkig opgroeien; kinderen hebben 
hetzelfde voor met hun ouders. 
 
Vanuit liefde zijn kinderen maar al te graag bereid om te spiegelen wat tot nu toe “ongeleefd” 
is gebleven. Kinderen verstaan de kunst van het spiegelen nagenoeg perfect. Ze hebben echter 
nog beperkte middelen om dit te doen. Vaak laten zij daarom onze blinde vlekken metaforisch 
aan ons zien, in “probleemgedrag” en soms ook in ziekte. 
 
Problemen of klachten van kinderen blijken soms zeer nauwkeurig overeen te stemmen met 
iets wat onbewust in het leven van een van de ouders speelt, herkend wil worden en om een 
volgende stap vraagt. 
 
Als de ouder begrijpt welke boodschap achter het gedrag van het kind zit en daar mee aan de 
slag gaat verandert het gedrag van het kind bijna als vanzelf. Uiteraard is het ook nodig het 
kind te ondersteunen als dit nodig is. 
 
Bij het opvoeden/begeleiden van kinderen wordt je steeds weer geconfronteerd met je eigen 
menszijn; opvoeden neemt “de gehele mens” in beslag. Niets van je eigen gedachten en 
gevoelens blijft onaangeraakt. 
Ook wij zijn nog zo lerende en het is pijnlijk om met je eigen onvolkomenheden, je eigen pijn 
en verdriet geconfronteerd te worden. 
 
Kinderen worden geboren zonder bewuste levenservaring, hoe we met elkaar omgaan, hoe de 
regels zijn. Het kind moet dit allemaal nog leren. Jij bent hierin hun grote voorbeeld. De wijze 
waarop JIJ omgaat met de wereld is bepaald door jouw ervaring, jouw vreugde en verdriet, 
jouw pijn uit jouw verleden. De levensvisie die JIJ opgebouwd hebt is bepalend voor de 
levensvisie van jouw kind. 
Jouw kind neemt veel, heel veel over vanuit jouw onbewuste. En hierdoor confronteert je kind 
je met jouw onbewuste.  
Daarnaast weten kinderen feilloos wie je bent. Als je ontrouw bent aan je eigen gevoelens 
kunnen ze je gaan spiegelen, of zeer confronterend gedrag gaan vertonen. 
 
Door hun intuïtieve verbinding met zichzelf en met anderen weten kinderen op een heel diep 
niveau naar binnen te dringen. Ze weten welke richting ze zelf moeten gaan om te groeien. Ze 
zijn zich ook bewust van de groeimogelijkheden van andere mensen en maken dit duidelijk 
door je te spiegelen. Ze laten je precies zien wie je bent en ze bieden je mogelijkheden om 
hier iets mee te doen. 
 
 



Veelal bestaat de opvatting nog dat er een verdeling is tussen  
-         een rationeel ingestelde ouder, die alwetend en kundig is 
-         een gevoelsmatig levend kind dat nog veel moet leren 

 
 
 
In de eerste jaren van zijn leven zal een kind deze rolverdeling op de ouder projecteren en de 
ouder vult die verdeling in. Het kind is klein en onwetend, en afhankelijk van de ouders. 
In de loop van de opvoeding zal er een wisselwerking in rolverdeling moeten gaan 
plaatsvinden. Want ook in de ouder zit een gevoelsmatig kind verborgen dat behoefte heeft 
om te leren. En in het kind bevindt zich een ouder die een deel kennis en wijsheid bezit waar 
anderen van kunnen leren. 
 
Alles wat wij als ouder verdringen bevindt zich in onze schaduw. We hebben allemaal een 
schaduwkant waarbij we dingen tegenkomen die we nog niet geaccepteerd hebben van ons 
zelf. Alles wat we verdingen en in onze schaduw zit, roept irritatie en afkeuring op wanneer 
we het in onze omgeving tegenkomen.  
Als we bijvoorbeeld heel plichtsbewust zijn en niet mogen doen wat we leuk vinden, dan 
keuren we het af als we iemand in onze omgeving zien die alleen maar doet wat hij leuk 
vindt; als je van jezelf niet kwetsbaar mag zijn dan zul je “oordelen” over de kwetsbaarheid 
van anderen en vind je misschien dat ze wat flinker moeten zijn. Dit zijn dingen die vaak nog 
onbewust plaatsvinden en vaak neem je zo’n afkeuring niet eens waar bij jezelf. 
 
Kinderen leven nog zo naar hun innerlijke natuur en daarbij horen emoties, gevoelens, pijn, 
kwetsbaarheid. Kinderen durven te laten zien wat ze voelen en vinden, omdat het denken nog 
niet sterk genoeg ontwikkeld is om het voelen te controleren. Kinderen hebben vanuit hun 
authenticiteit behoefte aan relaties die gebaseerd zijn op echtheid. Ze hebben moeite met 
mensen die “maskers” dragen, die zich beroepen of verschuilen achter een rol of autoriteit. 
Kinderen kunnen een wond blootleggen bij moreel en rationeel ingestelde mensen 
Zij reflecteren de schaduw van hen; hun gevoelsmatige kant. Wat volwassenen verdringen 
laten kinderen zien; vaak in extreme mate. En de volwassene wordt geconfronteerd met 
eigenschappen die hij in zich zelf heeft.  
Kinderen worden vaak overstelpt met logische, rationele en morele kennis, maar kunnen daar 
weinig mee. Een kind groeit met name van relaties waar sprake is van zingeving en echtheid. 
Een kind wil zich gespiegeld zien, hij wil dat de ander zijn intuïtieve weten, zijn emoties en 
kwetsbaarheid herkent en er expressie aan geeft. 
 
Hierdoor laten kinderen vaak “probleemgedrag” zien. Het heeft in feite niks te maken met wie 
het kind in wezen is. Het is bedoeld om anderen bewust te laten worden van hun zelf.  
Maar als dit gedrag te lang gaat duren en er wordt “verkeerd” naar gekeken dan is de kans 
groot dat dit gedrag zo “eigen” gaat worden; als het ware “in gaat slijpen” en dan komt een 
kind hier niet zo makkelijk meer van los. 
 
Ouders kunnen via hun kind leren naar zichzelf te kijken; naar hun eigen functioneren. Zie en 
herken je eigen angsten, je tekortkomingen, je pijn en verdriet. 
Jouw kind raakt jouw innerlijke kind. Dat is de reden waarom wij soms zo boos en fel op 
kinderen reageren. Leer jezelf kennen; hoe beter jij jezelf kent, hoe duidelijker jij kunt zijn 
naar de buitenwereld, des te makkelijker het allemaal wordt. 
 



Wij volwassenen zitten erg veel in ons hoofd. Wij praten via taal. Een jong kind drukt zich uit 
in “soul”; in zijn gevoel. Een kind laat alles zien in zijn gedrag, in emoties, en soms ook in 
lichamelijke klachten. 
 
 
 
 
Kijk eens naar deze 5 vragen: 

1. Wat willen wij voor onze kinderen?  
2. Merk je aan je kind of het wel/niet goed gaat?  
3. Hoe zie je dat?  
4. Hoe voelt het als het niet goed gaat met je kind?  
5. Kan een kind altijd overzien wat het beste is voor hem/haar?  
6. Beantwoord deze vragen eens en kijk dan naar onderstaande vragen: 

1. Wat willen kinderen voor ons, ouders?  
2. Merkt een kind aan je als het niet goed met je gaat?  
3. Hoe ziet je kind dit?  
4. Hoe voelt het voor je kind als het met jou niet goed gaat?  
5. Kan een ouder altijd overzien wat het beste voor hem/haar is?  

Kinderen willen hetzelfde voor ons. 
Ze willen dat we weer voluit gaan leven; vanuit heelheid! 
 
Kinderen confronteren ons met onze schaduwkant; hoe werkt dit? 
 
Als je geboren wordt ben je als het ware heel; je bent een en al licht. 
Vaak bij de geboorte al, maar zeker daarna kom je dingen tegen in je leven die niet fijn zijn.  
Door opvoeding kom je grenzen tegen; het zijn vaak pijnlijke gebeurtenissen. Ouders willen 
toch een bepaald gedrag van kinderen en als kind zijnde, pas je, je aan. 
Bijvoorbeeld: “ als ik niet meer boos ben krijg ik de aandacht die ik wil”, dus pas je je aan. En 
“boosheid” verdwijnt naar je schaduwkant. Of: Je mag niet te veel aan jezelf denken…liefst 
zoveel mogelijk voor anderen klaar staan, dan word je “beloond en goedgekeurd”. Het voor 
jezelf zorgen, assertief zijn komt in je schaduwkant. 
 
Schaduwkant ontstaat meestal door pijn en verdriet. Het zijn vaak onafgemaakte ervaringen. 
Dit wordt ook wel je innerlijke kind genoemd. Het zijn als het ware overlevingsstrategieën en 
die hebben je beschermd in je jeugd. Overleven betekent ook vrijheid inleveren. Enerzijds is 
dit okay en kan het ook niet anders. Je groeit van de weerstanden die je ondervonden hebt, 
maar ook overwonnen. Anderzijds is het zo dat je steeds minder heel wordt. 
Je past je aan, aan vele onplezierige situaties en je bedenkt truckjes om die onaangename 
gevoelens te vermijden. Na verloop van tijd vereenzelvig je je daarmee. 
Dit waren dingen die je vroeger geholpen hebben, maar nu zijn ze niet meer nodig en worden 
ze zelfs lastig. 
 
Dan kom je een partner tegen in je leven. Soms ontmoet je iemand die de schaduw net “aan de 
ander kant heeft” en dan lijk je elkaar heel goed aan te vullen. Samen ben je heel. 
Toch is het de bedoeling in een relatie om beiden heel te worden. En dit gaat nooit via ruzie; 
dit gaat alleen via liefde en dat is een pittige opdracht. 



In je relatie is het belangrijk om naar de mogelijkheden te kijken die je met elkaar hebt. Veel 
komt aan ’t licht in een relatie. Steeds zal de ander, door zijn gedrag, je iets laten zien dat diep 
in jou ligt. En je merkt vaak niet dat alle strijd die je voert te maken heeft met het niet 
accepteren van een deel van jezelf, waardoor je zult proberen dat deel in de ander te 
veranderen. 
 
Maar: dan komt er een kindje. Helemaal héél, helemaal licht.  
Het kindje leeft nog helemaal in symbiose met zijn ouders. En door de heelheid van het kind 
word je als ouder opeens in die vergeten helft (je schaduwkant) geduwd. Het licht van het 
kind schijnt op jou, op je lichtkant, maar ook op je schaduwkant. Alles resoneert met elkaar, 
naar elkaar. En dan is jouw kind als een spiegel. Al de thema’s die bij je kind spelen, spelen 
waarschijnlijk ook bij jou. 
Op het moment dat je het als ouder heel vervelend vindt dat je kind bijvoorbeeld “zo 
moeilijk” doet, kun je, je nauwelijks voorstellen dat je kind op dat moment bezig is om jou 
iets te leren. 
 
Kinderen kunnen bepaalde eigenschappen van de ouders versterkt spiegelen. Maar soms is het 
ook zoeken naar de boodschap die een kind wil geven. Als ouders een deel van de boodschap 
hebben begrepen en hiermee aan het werk gaan, zie je vaak het gedrag van het kind vanzelf 
veranderen. 
 
Enkele voorbeelden:   
Je hebt het gevoel dat je kind geen respect voor je heeft; het is lastig, ongehoorzaam en 
brutaal. Dit kan meer zeggen over jezelf dan over het kind. Als jij zelfrespect hebt, dan breng 
je op een heel natuurlijke, vanzelfsprekende wijze naar buiten wat wel of niet goed voor je 
voelt. Een kind zal hier net zo natuurlijk op reageren en zijn gedrag loslaten.  
Een kindje wat onzeker is, kan de onzekerheid van de ouder laten zien (die vaak diep van 
binnen zit); in eerste instantie is dit niet herkenbaar omdat de ouder stevig, streng en duidelijk 
lijkt. 
Een kind wat onrustig is spiegelt vaak de innerlijke onrust van de ouder, terwijl deze heel 
rustig en bedachtzaam lijkt. Vaak is de ouder zich niet bewust van deze innerlijke onrust en 
heeft zich aangeleerd een uiterlijke rust uit te stralen. De onrust van het kind zal de uiterlijke 
rust van de ouder steeds meer openbreken en deze wordt gestimuleerd om contact te maken 
met de gevoelens die aan die onrust ten grondslag liggen. 
 
Doordat je als ouder zoveel liefde kunt voelen voor je kind, ben je makkelijker in staat om 
zélf te veranderen, wanneer je ziet dat dit je kind goed doet. 
 
Het lijkt erop alsof kinderen alleen maar “de negatieve” dingen spiegelen; als het goed gaat 
laat een kind dit ook zien! Een kind spiegelt ook je levensvreugde, speelsheid, blijheid en 
dergelijke dingen. 
 
Probeer te ontdekken wat je kind je laat zien. Ga zelf aan de slag met boosheid, verdriet, 
kwetsbaarheid, angst of wat dan ook. Kijk waar het vandaan komt; laat het er zijn en 
accepteer het. 
We leven in een dualistische wereld; we kunnen vreugdevol zijn omdat we weten wat verdriet 
is, we kunnen boos zijn omdat we weten wat blijheid is, we kunnen open zijn omdat we weten 
wat het is om gesloten te zijn. 
 



Meestal willen we maar één kant zien. Als je vanuit twee kanten kunt leven kun je ook 
kiezen: ik ben blij, maar soms ben ik boos. Ik ben vreugdevol, dan eens heb ik verdriet.  
 
Dit is leven vanuit volheid; vanuit heelheid. 
Zo kun je in vrijheid kiezen! 
 
 
 
Uit de Tao Te King voor Ouders van Wiliam Martin 
 
Wat we onze kinderen het liefste willen leren 
Is hetgeen we zelf nog niet onder de knie hebben. 
Daardoor proberen we hen voortdurend dingen bij te brengen  
die we zelf eigenlijk niet begrijpen. 
 
Het is vergeefse moeite. 
Probeer in plaats daarvan 
Je mond eens dicht te houden. 
Kijk goed naar de situatie. 
Luister aandachtig. 
Stel je open voor nieuwe inzichten. 
Alles wat je leren moet 
Zal op je weg komen. 
Op deze manier zul je kinderen helpen 
Hun eigen les te leren. 
 
Niets is leerzamer voor een kind 
Dan een ouder die bereid is te leren. 
Aan welk gedrag van je kind erger je je? 
Wat zegt dat over jezelf? 
 
 
19.  Positief Ouderschap 
 
Veel kinderen beschikken over eigenschappen die vragen om een nieuwe, specifieke 
begeleiding, zowel in de opvoeding als in het onderwijs. 
Deze kinderen lijken deel uit te maken van collectieve veranderingsprocessen. Lange tijd 
heeft de mens slechts zijn rationele verstand ontwikkeld en was er weinig ruimte voor intuïtie 
en gevoel. Gevoeligheid en sensitiviteit zijn weliswaar van alle tijden, maar werden tot nu toe 
in een maatschappij gericht op presteren, efficiëntie, hard werken en rationaliteit naar de 
achtergrond gedrongen. Nu er steeds meer intuïtieve en gevoelige kinderen zijn/komen lijkt 
het leven een balans te zoeken. Veel ouders, opvoeders, leerkrachten zien dat er 
veranderingen nodig zijn, via hun kinderen ervaren zij dat het anders moet en kan. 
Verandering heeft tijd nodig. 
 
 
 
 
 
 



Waar is je plaats als opvoeder van je kind? 
 
Figuurlijk gesproken kun je vóór het kind, achter het kind of naast het kind staan. Ouders die 
de strijd met de wereld aangaan staan voor hun kind. Ouders die zich terugtrekken van de 
problematiek die ze tegenkomen in de opvoeding staan als het ware achter hun kind. Dit kan 
veel druk veroorzaken voor een kind (het is dan net of hij vooruit geduwd wordt en meer 
verantwoordelijkheid moet nemen als dat hij aankan). In beide gevallen zijn de ouders meer 
gericht op de relatie tussen henzelf en de omgeving. 
Je kunt ook als ouder naast je kind gaan staan. Bij alles wat zich vanuit de wereld aandient 
bieden zij steun en begeleiding, gericht op het kind.  
Dan sta je als ouder niet zelf voortdurend in de schijnwerpers; naast het kind kun je gepaste 
speelruimte bieden zonder het kind het gevoel te geven alleen te staan. 
Als je naast je kind staat geef je hem taal voor zijn emoties, voor zijn belevingen en voor zijn 
ontdekkingen. Je begeleidt het kind bij het geven van expressie aan zijn innerlijke wereld. Als 
je kind nog jong is kun je woorden aanbieden (om gevoelens te verwoorden). Als je kind iets 
groter is dan praat je met hem over wat hij voelt en ervaart en wanneer hij zelf geleerd heeft 
expressie te geven aan wat hij vindt en meemaakt, dan luister je. 
Kinderen willen bevestigd worden in wat zij waarnemen, voelen en beleven. De ouders 
mogen bepaalde dingen misschien raar vinden of denken dat bepaald gedrag verkeerd is (mijn 
kind is zo bang of zo verlegen ). Voor een kind is het een reëel onderdeel van hemzelf en zijn 
wereld.  
Ouders bieden steun en veiligheid wanneer zij hun eigen conclusies opzij zetten en hun kind 
bevestigen in hun eigen realiteit.  
Door af en toe voor of achter het kind te staan, maar voor het grootste deel naast hem, voelt 
een kind vertrouwen en kan hij de wereld ook vanuit vertrouwen tegemoet treden. 
 
Positief ouderschap houdt onder andere in: 

-         dat je, je bewust bent van je eigen normen, waarden en overtuigingen 
-         dat je bij het begeleiden van kinderen er van uit gaat wat er is in plaats van wat er 

ontbreekt 
-         dat je kinderen herkent en erkent van wie ze werkelijk zijn 
-         dat je duidelijkheid, structuur en grenzen geeft 
-         dat je eerlijk en oprecht bent 
-         dat je kinderen helpt zich stevig met hun lichaam te verbinden 
-         dat je kinderen vanuit je hart, intuïtie en gezond verstand begeleidt 

 
Suggesties: 

• Bied basisvertrouwen 
• Neem zelf verantwoordelijkheid 
• Zie kinderen in hun totale werkelijkheid 
• Herken spiegelgedrag 
• Weet wat je mag verwachten 
• Help kinderen sociaal weerbaarder te worden; ook op energetisch niveau 
• Help kinderen zich bewust te worden van hun eigen kracht en van hun eigen 

gedachten 
• Leef voor 
• Communiceer op een liefdevolle, positieve manier 
• Wees eerlijk en oprecht over wie je zelf bent 

 
 



 
 
De Karbonkel. 
 
Wat is het dat wij de kinderen mee willen geven? 
 
Een gevoel van zekerheid, veiligheid, een gevoel van vertrouwen: vertrouwen in de wereld en 
vertrouwen in zichzelf. 
Dat ze OKAY zijn!!! 
De vrijheid om te mogen zijn wie je bent, de vrijheid om je te kunnen en mogen ontwikkelen 
(binnen de noodzakelijke grenzen) trouw aan de individuele kern die ieder kind in zich draagt. 
 
 
Nawoord 
 
Ik hoop dat ik in dit boekje een beetje een beeld heb kunnen geven van de visie van de 
Karbonkel. Misschien lijkt opvoeden, na het lezen van dit boekje, allemaal zwaar en moeilijk. 
En lijkt het of we allemaal “in therapie” moeten om ons zelf te leren kennen. Asjeblieft niet. 
Er is geen betere leerwereld dan je leefwereld. Dingen die nodig zijn komen vanzelf op je 
pad. Ga samen met je kind op weg, in vertrouwen; het zal een boeiende reis worden! 
 
Tot slot wil ik alle kinderen en ouders bedanken die ooit de Karbonkel bezocht hebben; voor 
alles wat ik van hen heb mogen ontvangen en leren! 
Daarnaast alle mensen die, op welke manier dan ook, bijgedragen hebben aan het mee 
oprichten, het strijden voor en het ondersteunen van de Karbonkel. 
Onze vier prachtige kinderen die ik mee heb mogen “begeleiden” (en zij mij) op hun weg naar 
de volwassenheid. 
Arnoud en Bart die dit boekje mede vorm hebben gegeven. 
 
 
 
 
Will Naus 


