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KompasZ Leer je kind ZIEN door te KIJKEN 
Het meest makkelijk zou het zijn als we een richtlijn of handleiding die ons het 

kind leert snappen. Dat bestaat (gelukkig) niet, wat we wel kunnen doen is op 

een bepaalde manier naar kinderen kijken zodat je het leert zien. En daarmee 

bedoel ik dat je weet welke signalen het kind laat zien, bij welke situaties dat kan 

passen en dat je leert wat je daarmee kan doen. Dit doe ik altijd in mijn werk en 

inmiddels heb ik een manier daarvoor ontwikkelt en dat heet KompasZ. Dit is 

een model dat je altijd kunt gebruiken. Vaste lijstjes zouden fijn zijn maar je ziet 

altijd dat jouw kind daar net niet in past of dat wat je kind laat zien net niet in 

dat lijstje voorkomt. Daarom is het belangrijk dat je leert ZIEN door te KIJKEN. 

Daar waar kijken heel algemeen is en een groot gebied laat zien is ZIEN de focus 

op het individu en het snappen van het kind, jouw kind. 

K (Kijken) daar waar bij ZIEN de focus ligt op een heel specifiek stuk wat je 

snapt is kijken nog heel algemeen, zonder oordeel en zonder 
reden. Het is hetgeen je waarneemt op het moment dat een kind 

binnenkomt: Bijvoorbeeld een boos kind wat met de deuren slaat 

en schreeuwt. Vaak beoordelen we dit gedrag: want je mag niet 

met de deuren slaan, schreeuwen etc. Je hoeft dit ook niet goed 
te keuren maar het is belangrijker om te kijken waardoor dit 

gedrag is ontstaan. Je kan naar heel veel signalen/aspecten 

kijken 

 Houding (mooi rechtop, in elkaar gedoken, hoofd omhoog 

of laten hangen) 

 Gedrag (slaan met de deuren, stampvoeten, in een hoekje 

gaan zitten etc) 

 Kleur (knalrood gezicht, bleek etc) 

 Geluid (schreeuwen, piepstemmetje etc) 

 Gezichtsuitdrukking 

 Je beschrijft wat je waarneemt: kind zit helemaal in elkaar 

gekropen, is heel stil, ziet bleek. OF Kind knalt met de 

deuren, schreeuwt en scheldt, ziet rood. Zonder daar iets 

van te vinden kan je dat beschrijven. Waardoor het 

komt of ontstaan is weet je nog niet. Maar om daar 

achter te komen moet je altijd eerst kijken! Ook bij 

baby’s kan je al een hoop zien: samengeknepen ogen, 

vuistjes gebald, opstandige peuters (afwijkend van het 

normaal peuterpubergedrag) 
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O 

(Ontladen) 

Een kind moet altijd eerst ontladen. Op het moment dat je enorm 

in de emotie zit of dat nou boosheid, angst, overprikkeling o.i.d. 

is, dan functioneert het denkende voorste deel van het brein veel 

minder goed. Dat moet er eerst uit, daarna kunnen ze pas 

antwoord geven op hoe hun dag was of vertellen wat er was. Er 
is ook hier niet 1 manier te noemen wat werkt: het gaat erom 

dat je samen met je kind op zoek gaat naar wat er voor 

hem/haar werkt. Sluit aan bij wat het kind leuk en fijn vindt om 

te doen en laat het vooral zelf bedenken! Op het moment dat de 
kinderen/jongeren het zelf bedenken is de kans op slagen veel 

groter. Ook moet het uitvoerbaar zijn. Bijvoorbeeld: praten met 

vrienden kan helpen om te ontladen maar is in een klas niet 

wenselijk en daardoor niet of minder bruikbaar.  
Ook gedurende de dag ontladen is van groot belang: zorg 

dat kinderen weten op welke manier ze het beste tot rust komen 

tussendoor zodat hij niet continu op de tenen hoeven te lopen en 

ze niet tot imploderen of exploderen hoeven te komen. Uiteraard 
kan een keer ontploffen helemaal geen kwaad, maar het gaat er 

om dat de voorwaarden voor lekker leven en goed kunnen leren 

aanwezig zijn en dat is niet in een continue stresssituatie. 

Het is goed je af te vragen hoe je als 

ouder/leerkracht/professional ontlaadt… 
 

M (Meter) Om goed te kunnen zien moet je afstand kunnen nemen. Dat 
geldt voor het kind zelf en ook voor de mensen om hem heen. 

Als je middenin een bepaalde situatie zit of in een emotie is het 

heel lastig helder te zien wat kan helpen. Helikopterview of 

letterlijk van een afstandje beschrijven wat er is gebeurd, helpt 
om duidelijk te krijgen waar het probleem zit. Het kan helpen het 

kind de situatie die vervelend is te laten beschrijven alsof iemand 

anders het meemaakt. Dat schept afstand en vaak weten we 

voor een ander heel goed hoe het moet. Daar kan je dan gebruik 
van maken en de kinderen leren. Cijfer geven geeft letterlijk een 

maat aan de ernst 0-10. Daardoor is het voor jou en het kind 

inzichtelijk hoe erg het is en of het al zakt. 

P 
(Prikkels) 

Het is belangrijk te kijken welke prikkels er het hardst 

binnenkomen. Dit is belangrijk om op een goede manier aan te 

kunnen sluiten bij je kind met een oplossing. Niet alle kinderen 

met ADHD hoeven op een wiebelkussen (sommigen wel) niet alle 
hooggevoelige kinderen hebben last van geluid, niet elk kind met 

autisme vindt het vervelend om te knuffelen etc.  

Prikkels kan je grofweg verdelen in een aantal groepen: 

 Tactiele (Gevoelsprikkels) 

 Vestibulaire (Evenwichtsprikkels) 

 Visuele (Zien) 
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 Auditieve (Horen) 

 Reuk 

 Smaak 

 Beweging 

A (Actief) Verandering vraagt beweging, vraagt actie en acties die je kan 

doen om meer rust te krijgen en zekerder te worden. Door stil te 

zitten en aan te geven wat je kind moet veranderen, verandert er 

niets. Door te “klagen” over hoe het gaat maar er niets mee 
doet, verandert er niets. Verandering komt er alleen als je 

opstaat, letterlijk en figuurlijk, opstaat om met je zoon een 

balletje te trappen zodat hij daarna relax is en verder kan, 

opstaat om met de ouders van je leerling te gaan praten, opstaat 
voor ene positieve sfeer in de klas waar IEDEREEN zichzelf kan 

zijn, dat je opstaat om ook naar jezelf te kijken, welk voorbeeld 

geef ik mijn kind of de kinderen waarmee ik werk. Opstaat om 

kinderen die lastig lijken een kans te geven en samen te kijken 
waar je dit kind bij kan helpen. Dat je opENstaat om je eigen 

handelen onder de loep te nemen.  

S (Steun) Kinderen hebben behoefte aan steun, aan mensen die naast hen 

staan en op zijn minst een poging doen hen te snappen. Mensen 

die letterlijk en figuurlijk op dezelfde hoogte gaan staan en als 

gelijkwaardige personen kunnen communiceren. (H)Erkennen 

van emoties is een hele belangrijke basis. Hoe vaak zeggen we 
niet: het valt wel mee, zo erg is het toch niet of weten we het 

beter: ik heb dat ook wel eens gehad en toen viel het ook mee of 

ik zou dat of dat doen. Als je naast het kind kan staan en 

bondgenoot kan zijn, geeft dat vertrouwen en het kind leert dat 
het op zijn gevoel mag vertrouwen. Uiteraard is het belangrijk 

dat het kind op een goede manier emoties leert uiten, leert 

ontladen maar dat het leert dat hij/zij er mag zijn. 

Z (ZIEN) Als je alle stappen doorloopt zal je merken dat je i.p.v. alleen 

maar (breed) kijken het echt ZIEN wordt; Begrijpen. Je leert je 

kind of het kind waarmee je werkt echt kennen en snapt wat de 
verschillende signalen of het gedrag betekent. Op die manier 

verval je niet in algemeenheden maar biedt je echt zorg op maat 

en kan je aansluiten bij het kind. Het gevoel van ik mag er zijn, 

met al mijn eigenaardigheden is de basis van goed in je vel zitten 

en je geZIEN weten, daarmee leg je een goede basis voor sterk 
in je schoenen staan en daardoor fijner leven en leren. 
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