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Tips en tools  

KompasZ is in mijn handelen altijd de basis omdat het anders een toevalstreffer 

is als iets werkt. Je moet eerst weten waar het probleem zit. Het makkelijkst zou 

het zijn als ik jullie een protocol zou kunnen geven waar elk kind in zou passen. 

Waar je van A tot Z kan lezen wat je kan doen. Maar gelukkig is geen kind 

hetzelfde en bestaat dit dus ook niet. Ik wil jullie heel graag meegeven dat als je 

blijft kijken je de kinderen blijft zien. Het klinkt misschien voor sommigen onder 

jullie nog vaag maar ik wil jullie uitdagen dit te gaan doen. Eerst heel bewust en 

daarna steeds meer automatisch. Je zult echt merken dat juist KompasZ houvast 

geeft waardoor je het kind niet uit het oog verliest. En uiteraard kan ik niet alles 

vertellen en laten voelen hier op een papier of een computerscherm maar 

wellicht is het vast een start, eyeopener of maakt het je weer even bewust. Als 

je er niet uitkomt mag je altijd contact opnemen.  Hieronder vind je een aantal 

tips en tools om te ontladen, om dichter bij jezelf en je kwaliteiten te komen en 

te ontspannen. Geen van deze tips of oefeningen zijn het enige ware of altijd 

geschikt, maar het geeft richting en/of houvast. 

Oefeningen sterk staan: soms ben je met anderen maar jezelf neem je altijd 

mee. Om sterk te staan moet je niet alleen maar in je hoofd zitten en denken 

en piekeren maar moet je letterlijk contact maken met hetgeen wat jou steun 
geeft; je voeten en de grond. Een makkelijke oefening om sterk te staan is de 

volgende: 

- Ga maar staan 

- Je hoeft niet veel te doen, alleen maar je de volgende dingen af te 

vragen. (Je kan dit ook voorlezen en het kind de oefening laten doen) 

- Sta je op je linker- en rechtervoet evenveel? Ja? Prima! nee? verdeel 

het dan gelijkmatig 

- Sta je meer op je voor- of achtervoet? Zorg dat het een beetje in het 

midden is, is het links/rechts gelijk? Maak het anders gelijk 

- Sta je meer op de binnen- of buitenkant van de voet? Zorg dat het 

ongeveer in het midden is en maak het links en rechts gelijk. 

- Zorg dat je knieën licht gebogen zijn en blijf lekker zo staan, adem 

rustig een paar keer naar je buik en doe daarna rustig je ogen open. 

Kinderen kunnen dit ook goed: je dwingt ze namelijk niet om niet te 
denken want dat is onwijs lastig. Maar omdat ze echt moeten voelen wat ze 

met hun voeten doen gaan ze met hun aandacht van hun hoofd naar hun 

voeten waardoor ze sterker staan. Deze oefening staat natuurlijk niet op 

zich maar is makkelijk toepasbaar en helpt om even goed te aarden. 

http://www.justseeme.nl/
mailto:info@justseeme.nl


 
 

KvK: 58261079 Rekeningnummer: NL49 RABO 0133 3669 95  
www.justseeme.nl 

 

Houding gebruiken om je sterker te voelen: Houding geeft heel veel 

informatie. Het ziet er anders uit als je voorovergebogen staat of juist heel 

mooi rechtop. Je hoofd naar beneden of juist omhoog. Je houding bepaalt ook 

voor een deel hoe je je voelt; Als je zelf in elkaar duikt voel je je veel minder 

trots en zeker. We duiken vaak ook in elkaar als we verdrietig of bang zijn of 
pijn hebben, daar voel je je vaak niet prettig bij. Rechtop daarentegen geeft 

een hele andere associatie; dat doe je als je je zeker, trots en sterk voelt. Het 

geeft informatie over wat je uitstraalt maar je kan het ook inzetten. Want ook 

al voel je je niet zo zeker, juist door wel een rechte houding aan te nemen en 

je hoofd niet naar beneden te laten hangen kan je pretenderen dat je je wel 

zeker voelt, dat straal je uit en je voelt je daardoor sterker en zekerder. Niet 

gelijk maar met enigszins oefenen wel. Dat kan je dus ook gebruiken als je 
kind bang is om gepest te worden, moeite heeft met presentaties of 

spreekbeurten etc. Mooi rechtop en voeten stevig op de grond. Niet gelijk 

denken: ik weet niet of dat wel werkt…eerst eens een paar keer proberen, 

oefenen helpt echt! Ook voor jou als ouder of leerkracht: vaak kan je non-

verbaal aan je kinderen al aangeven dat ze beter rechtop kunnen gaan zitten 

of staan. Zo kan je ze ondersteunen zonder dat er heel erg de nadruk op 
gelegd wordt. 

 

Helpende gedachten: Vaak zitten onzekere of angstige gedachten ons in de 

weg. We noemen dit ook wel de rode of niet helpende gedachten. Deze 

gedachten helpen je niet beter te voelen maar zorgen ervoor dat je juist 

onzekerder wordt. Toch zijn het vaak deze niet helpende gedachtes die 

overheersen bij kinderen die gepest worden, onzeker of hooggevoelig zijn. 
Gedachten die naar voren kunnen komen zijn: ik zal het wel verdiend hebben, 

ik kan ook niks, ik ben stom etc. Maar wat kinderen en volwassenen denken is 

dat we deze gedachten niet kunnen veranderen. Dat is wel zo! Gedachten 

kunnen we ook sturen! We kunnen er helpende gedachten van maken, 

gedachten die je helpen je zekerder te voelen. Het mooie van helpende 

gedachten is, dat als je ze misschien nog niet helemaal gelooft je je al wel 
anders voelt, je er anders uitziet en je je anders gedraagt. Ook helpt het om 

de helpende gedachten hardop uit te spreken. Dat laat ik kinderen vaak zien 

en ervaren. Jij kan ook helpen. Door samen met het kind of met de klas te 

kijken welke helpende gedachten er bestaan: ik mag er zijn, ik kan het, ik mag 

zeggen wat ik voel etc. Je zal verbaasd zijn wat dat doet!  

Ik gebruik in mijn begeleiding vaak de kaarten van het Ik denk me sterk 
spel van Mirelle Valentijn. Aan de ene kant staan plaatjes en aan de andere 

kant tekst. Je kan de kaarten op heel veel manieren inzetten maar dus ook om 

helpende gedachten te helpen vinden.  

o Tip: Ik denk me sterk spel, Mirelle Valentijn (Van 22 januari 

2016 tot en met 29 januari 2016 kan je dit spel met korting bij 

mij bestellen. Als je dit wilt hoor ik het graag d.m.v. een mail 

naar info@justseeme.nl 

Geef het gewenste voorbeeld: Dit lijkt een open deur, maar is nog vaak 1 
van mijn belangrijkste onderwerpen tijdens mijn begeleiding. Kinderen leren 

door na te doen. Niet alleen de goede dingen nemen ze over, ook de dingen 

die we zelf moeilijk vinden als ouder, leerkracht of professional. Als wij 

aangeven dat we graag willen dat kinderen en jongeren ons respecteren, is het 

belangrijk dat we hen ook respecteren; precies zoals ze zijn, met hun 

gedachten, gevoelens en gedrag. Dat betekent niet dat we al het gedrag goed 
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moeten keuren, maar wel dat de gevoelens en gedachten waar ze mee zitten, 

het waard zijn om serieus genomen te worden. Dat we niet wegwuiven (met 

de allerbeste bedoelingen!) wat voor hen zo belangrijk is. 

 

Stoeien: Stoeien wordt vaak (met name binnen) afgehouden. Vaak hoor ik dat 
kinderen en jongeren niet mogen stoeien omdat “het vast huilen wordt” of “dat 

is zo’n herrie” of “dat gaat natuurlijk mis zo” terwijl stoeien heel erg goed is 

voor ons. Het helpt ons met ontladen, maar ook met grenzen aangeven en de 

grenzen van de ander te respecteren. De diepe druk die ontstaat door het 

stoeien zorgt ervoor dat prikkels gedempt worden en dat we rustiger worden. 

En het verbetert het lichaamsgevoel wat zorgt dat we ons beter en sterker 

voelen. Als je het lastig vindt om stoeien toe te laten kan je het ook een beetje 
kaderen door van tevoren aan te geven: waar er gestoeid mag worden, wat er 

gebruikt mag worden met stoeien en hoe lang het duurt. Eventueel kan je er 

een kookwekker bij zetten, als die afgaat is het stoeien klaar. Voor jonge 

kinderen is dat fijn omdat die nog geen besef van tijd hebben, voor oudere 

kinderen en jongeren is het fijn dat ze de tijd niet in de gaten hoeven te 

houden. 
 

Massage: Massage maakt gebruik van diepe druk en het tastzintuig om 

prikkels te dempen en daardoor weer rustiger te worden en meer in balans te 

komen. Massage is geschikt voor iedereen tussen de 0-100jaar. Het is 

belangrijk goed te kijken naar het kind of de jongere wat hij fijn vindt en dit 

als het mogelijk is te checken. Ik zal voor 4 groepen kinderen/jongeren een 

oefening beschrijven. Wil je meer weten? Kijk dan of er in jouw omgeving een 
baby, kind of tienermassage gegeven wordt. Just see me biedt ook baby en 

kindermassage aan. Als je hier meer over wilt weten kan je altijd contact 

opnemen via het contactformulier op www.justseeme.nl  

 Baby: Bij echte babymassage is in mijn beleving goede 

begeleiding erg belangrijk. Wat je zelf wel kan doen is je hand op 

de buik leggen van het kindje, niet teveel friemelen en kriebelen, 
gewoon met lichte druk neerleggen. Lichte druk op de buik geeft 

namelijk rust. Ook heel rustig de hielen van het kindje vasthouden 

(de voetjes liggen in jouw handen) geeft vaak heel veel rust. Dit 

werkt vaak ook voor oudere kinderen nog heel goed. Blijf goed 

naar het kindje kijken of het wel het gewenste effect heeft en 

aansluit bij wat het kindje op dat moment nodig heeft. Als een 
baby namelijk al heel veel prikkels heeft te verwerken kan 

aanraking soms ook teveel zijn.  

 Peuter: Als een peuter lekker bij je zit kan je het weerbericht op 

zijn rug nabootsen: door te tikken met je vingers kan je de regen 

nadoen, dit kan je harder en zachter doen, met je handen stevig 

de wolken wegwrijven en met een vlakke hand een stevige ronde 

en warme zon maken. Als het kind wat ouder is kan je vragen wat 
voor een weer hij wil. 

 Kind: pizza bakken (uit de serie kindermassagekaarten van Helen 

Purperhart): ga achter het kind zitten, of laat kinderen of jongeren 

dit bij elkaar doen. Eerst doen we meel in de kom (tikken op de 

rug). Dan water erbij (golvend strijken vanaf het hoofd naar 

beneden). Eieren erbij (bolle kant met hand op hoofd, erop tikken 
en naar beneden glijden). Roeren (cirkelen). Deeg maken 

(kneden). Uitrollen (strijken). Tomatensaus erop smeren (strijken) 
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Pizza beleggen met wat het kind lekker vindt (vraag het en teken 

het daarna op de rug). Eindigen met geraspte kaas 

(tikken/kriebelen). Bakken in de oven (handen warm wrijven en 

van boven naar beneden op de rug leggen). Pizza is klaar! In 

punten snijden (tekenen).Eet smakelijk (plukken). 
 Jongeren: massage op deze leeftijd is lang niet altijd gewenst, 

wel is het goed om te realiseren dat de diepe druk juist voor deze 

leeftijd erg belangrijk is. Op deze leeftijd zijn de jongeren vaak al 

erg met hun lijf bezig en zijn ze erg op zoek naar hun identiteit. 

Diepe druk o.a. door massage zorgt ervoor dat ze in contact 

komen met zichzelf en zich zekerder voelen. Ook op deze leeftijd is 

het vaak een goede manier om lekker de hielen vast te houden 
zoals beschreven bij de baby’s. Ook is het op deze leeftijd vaak fijn 

als er met stevige hand van boven naar beneden op de rug 

gestreken wordt.  

 

Oefeningen voor sensomotorische integratie: We hebben verschillende 

zintuigen waar we mee kunnen waarnemen, we kunnen bijvoorbeeld iets zien, 
voelen, ruiken, proeven of horen. Ook bij dagelijkse activiteiten zoals eten en 

aankleden, maken we gebruik van de informatie van deze waarnemingen. De 

samenwerking tussen waarnemen en de activiteit die daarvan het gevolg is, 

wordt sensomotorische integratie genoemd. Kinderen maken hier bijvoorbeeld 

gebruik van bij het spelen en bij het leren. Soms verloopt die samenwerking 

niet helemaal goed. Dat uit zich bij elk kind anders. Als een kind erg onrustig is 

zien we dat aan bijvoorbeeld nagels bijten, veel wiebelen, snel afgeleid zijn, 
schrikkerig zijn etc. Om weer lekker echt in je lijf te komen kan je een aantal 

dingen doen. Bijvoorbeeld: diepe druk uitoefenen door lekker knuffelen, maar 

ook stoeien of lekker stevig ingestopt worden in bed of op de bank met een 

deken. Diepe druk dempt namelijk prikkels en geeft een veilig en geborgen 

gevoel. Maar ook andere dingen die je met je zintuigen kunt doen kunnen 

helpen, bijvoorbeeld nagels lakken voor aanrakingszin, friemelen aan 
stressballetje of een tangle o.i.d. Of lekker muziek luisteren. 

 

Bewegen: Bewegen (het liefste in de natuur) zorgt ervoor dat je je fitter voelt 

en daardoor lekkerder in je vel zit. Vaak helpt het ook om rustig te worden en 

je gedachten en gevoelens de vrije loop te laten en te ordenen. Alle vormen 

van bewegen zijn uiteraard lekker, maar er zijn er een aantal die extra kunnen 
helpen: springen werkt bijvoorbeeld erg goed om je lijf weer te voelen en even 

lekker te ontladen, klimmen en klauteren in bomen, op trapjes etc. is ook een 

hele goed manier om te ontladen en je lijf goed te voelen. Veel kinderen die 

onzeker zijn vinden dit ook eng omdat ze geen vaste grond onder de voeten 

hebben. Je kan hen hierin steunen door ze veiligheid te geven door er vlakbij 

te staan en het rustig op te bouwen: van laag naar hoog, van heel dichtbij 

staan tot wat verder van het kind af, maak de stappen niet te groot. Ook 
lekker rennen geeft veel ontlading. Is alleen rennen niet genoeg? Dan kan het 

helpen om het juist door het mulle zand te doen of tegen de duinen of…(vul 

maar in) Voor jongeren kan het heerlijk zijn om een boksbal te hebben of juist 

op een vecht of verdedigingssport te gaan. 

 

Verhalen voorlezen/lezen/schrijven: Verhalen geven net als onderstaande 
visualisatie oefeningen even ruimte in je hoofd voor andere dingen. Bij de 

jongere kinderen is voorlezen erg geschikt om even rust en ontspanning te 
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geven. De oudere kinderen en jongeren kan het helpen om hun gedachten van 

zich af te schrijven zodat ze daarna meer rust hebben om te leren en of te 

slapen. Juist verhalen met een thema kunnen goed helpen. Onbewust leren de 

kinderen hier heel veel van terwijl ze het idee hebben dat ze gewoon “alleen” 

maar voorgelezen worden. 
Boekentip 

Langmuts is een held, Josina Intrabartolo, ISBN 9789081267236 

Ridder Zeldenmoed, Josina Intrabartolo, ISBN 9789081267274 

Powerverhalen voor kinderen, Irene Heim, ISBN 9789059325937 

 

Tekenen/krassen: Tekenen en krassen helpt vaak heel goed bij het 

ontladen: de frustratie gaat echt het papier op en daardoor uit je lijf. Dit kan 
voor elke leeftijd erg helpen. Voor de jongere kinderen bestaan er van die 

leuke krasboekjes: als je over een “lege” pagina heen krast komt er een 

plaatje onder vandaan. Dit zorgt ervoor dat het krassen wat de kinderen vaak 

niet mooi vinden weer een positieve lading krijgt doordat er een mooi plaatje 

onder vandaan komt. 

 
Visualisatie oefeningen: Door middel van visualisaties leert een kind om 

zijn/haar gedachtewereld tot rust te brengen en de aandacht op iets te richten 

zonder prikkels van buitenaf. Buiten dat je dus bezig bent met je te 

ontspannen, leer je onbewust nog veel meer. Voordelen van visualisaties en 

meditaties voor kinderen zijn dat ze ook meer zelfvertrouwen erdoor krijgen. 

Ze worden fantasierijk en creatief van visualisaties en leren zelf oplossingen te 

bedenken en te geloven in hun eigen kracht. Het kan ook erg goed helpen om 
het voor het slapen te doen, veel kinderen worden hier rustiger van en hebben 

daardoor minder last van nachtmerries.  

Boekentip 

Mijn tuin, meditaties voor kinderen, Janni Meedendorp, ISBN 

9789081946339 

 
Yoga en ontspanning: Kinderen die moeite hebben met prikkels verwerken 

zijn vaak gespannen en ervaren een hoge mate van stress. Daarom is het voor 

hen extra goed om te ontspannen zodat ze zich rustiger en fijner voelen. Als ze 

zich rustiger voelen kunnen ze ook beter spelen, leren en slapen. 

Ontspanningsoefeningen of ademhalingsoefeningen kunnen daarbij helpen. Als 

je het moeilijk vind om dat als ouder/professional te begeleiden kan je ook 
heel goed gebruik maken van cd’s met yoga oefeningen of boeken.  

Boekentips 

Yoga 4 teens, Rosalinda Weel, ISBN: 9789401300902 

Droomavonturen: meditatieve kinderverhalen met bijpassende 

yoga oefeningen voor kinderen van de basisschool, ISBN 

9789020638028 

Stilzitten als een kikker, Eline Snel, ISBN 9789025902186 
 

 

 

 

 


