
 

Luisteren naar elkaar 
 
Onlangs had een collega een bijeenkomst op een basisschool. De leerkrachten merkten op dat de 
kinderen in hun groep steeds minder naar elkaar en naar hen als leerkracht luisteren. Men vroeg zich 
af hoe dat komt. Is dat de invloed van het toegenomen schermgebruik?  
Er werd geconstateerd: we moeten kinderen bewust leren luisteren.    
Wat kunnen ouders bijdragen aan goed leren luisteren naar elkaar? 
 

 Als het gaat om het toegenomen schermgebruik onder kinderen: wees daar niet alleen maar 
negatief over. Op het scherm communiceren kinderen heel wat af. Een kind kan daarbij veel 
vaardigheden opdoen. Kijk regelmatig met uw kind mee en praat met hem over wat een ander 
kan bedoelen, of hoe hij zelf iets op een goede manier kan zeggen. En - juist online kan dat -  soms 
even wachten met reageren. 

 Het punt is dat wij - ouders en kinderen - vaak half naar elkaar luisteren terwijl we tegelijkertijd 
naar ons binnengekomen berichtje kijken of met een half oog naar de tv. Maak in uw gezin 
afspraken over tv- en ander schermgebruik. Zorg dat er elke dag periodes zijn dat alle schermen 
uit of opgeborgen zijn. Zodat u zich tot elkaar kunt richten en niet alsmaar wordt afgeleid. Zoals 
tijdens het eten.  

 Help uw kind een goede luisterhouding aan te leren door uw eigen manier van praten. Natuurlijk 
roept u wel eens iets uit de verte. Maar een zorgvuldige manier van praten met uw kind loont. 
Kijk wat een handig moment is om uw kind aan te spreken en wacht met praten tot u er zeker van 
bent dat u zijn aandacht heeft. Praat van dichtbij en kijk uw kind aan. Praat op een prettige 
manier. Zo zorgt u voor echt contact.  

 U geeft een belangrijk voorbeeld door de manier waarop u zelf naar uw kind luistert. Laat uw kind 
merken dat u echt luistert door bij voorbeeld even te wachten met waar u mee bezig was, of door 
een meelevend geluid, een vriendelijk knikje. Of door bij hem te checken of u hem goed begrijpt. 
Als uw kind zich gehoord voelt kan hij ook gemakkelijker naar u luisteren. 

 Kinderen willen hun eigen verhaal vertellen en zich doen gelden, zeker onder broertjes en zusjes. 
Aan de gezinstafel wordt vaak veel door elkaar geroepen en slecht geluisterd.  In plaats van “Niet 
allemaal tegelijk!” kunt u de kinderen aanmoedigen te proberen goed naar elkaar te luisteren. U 
kunt de kinderen ‘beurten geven’ in het vertellen van hun verhaal. De ander moet dan even 
wachten, of hij mag wat vragen aan zijn zus of broer. Dat gaat niet in één keer goed, maar al 
doende wordt het meer vanzelfsprekend. Uw kind weet: ook ik straks krijg de ruimte. Zo kan er 
meer betrokkenheid bij elkaar komen. 

 Luisterspelletjes: ik ga op vakantie en neem mee….  Doorfluistertje: in de kring een zin rond 
fluisteren en kijken wat er aan het eind van de oorspronkelijke zin over is.  Luisteren is best 
moeilijk en de boodschap komt niet altijd goed over….:) 

 
Heeft u vragen over dit onderwerp of over een ander onderwerp dat u als ouder(s) bezighoudt? 
U bent van harte welkom voor een gesprek met de pedagogisch adviseur in het Centrum voor Jeugd 
en Gezin in uw buurt. Zij denkt met u mee en geeft u tips. De gesprekken met haar zijn vertrouwelijk. 
 
Bel:   088-2542384 (algemene nummer van het CJG) 
Mail:   CJG-pedagogischadvies@ggdhm.nl 
 
*Zie voor meer informatie www.cjgalphenaandenrijn.nl  
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