
7 Gouden Tips
voor omgang met kinderen van nu



Inhoud

Voorwoord

Verlangen naar rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid 
	
	 Tip 1 Behandel me gelijkwaardig
	
	 Tip 2 Regels maken we samen

Verlangen naar vrijheid en regelruimte   
	
	 Tip 3 Geef me vrijheid & ruimte

	 Tip 4 Geef me de tijd

	 Tip 5 Bied me balans op school

Verlangen naar acceptatie en waardering   

	 Tip 6 Leer me gedachten sturen

	 Tip 7 Neem me zoals ik ben

Nawoord

	



Vooraf
Deze brochure is bedoeld voor ouders, leerkrachten en begeleiders, die te 
maken hebben met kinderen van nu. We willen je op een toegankelijke 
wijze meer inzicht bieden in de belevingswereld van kinderen van deze 
tijd. De verworven inzichten zijn vertaald in zeven concrete tips.

Het benutten van deze tips zorgt ervoor dat de kinderen in jouw omgeving 
zich veilig voelen, worden uitgedaagd en zich persoonlijk goed 
ontwikkelen. 

We kunnen kinderen leren hun gedachten en gevoelens te regisseren en 
zich beter af te schermen voor de vele prikkels van buitenaf. Daarnaast 
kunnen we de prestatiedruk verlagen en kinderen wat meer vrijheid en 
ruimte geven.

Elk mens verlangt naar: rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, vrijheid en 
regelruimte, acceptatie en waardering. Dit geldt natuurlijk ook voor de 
kinderen van nu!



Tip 1 
Behandel me gelijkwaardig

Ik wil serieus genomen en gelijkwaardig behandeld 
worden. Ik ben niet dom, ik ben een kind. Toon respect 
voor me. Schreeuw niet tegen me. Ik heb veel wijsheid in 
me en ik wil graag nieuwe dingen leren. Ik wil een 
leerkracht die me op weg helpt om zelfstandig te worden. 
Die me leert de juiste woorden te kiezen om mijn 
gevoelens te uiten. Die mee zoekt naar een gedragen 
oplossing, als we het niet met elkaar eens zijn. Die echt 
naar me luistert en me laat meebeslissen over de dingen 
die gebeuren in de klas. Een leerkracht die niet boven 
maar vooral naast me staat.



Tip 2 
Regels maken we samen

Als regels worden opgelegd en ik ze niet begrijp, dan 
word ik gelaten of opstandig. Dat gebeurt ook als ouders 
of leerkrachten niet helemaal eerlijk tegen me zijn. 
Wanneer we samen regels maken en bewaken, zal ik me 
er ook aan houden. Als een ouder of leerkracht open 
staat voor kritiek op regels, kunnen we samen betere 
regels maken. Zo leer ik goed onderhandelen. Regels 
waar ik het mee eens ben en die ik begrijp, leveren mij 
duidelijke grenzen op, die mij thuis en op school 
zekerheid en veiligheid bieden.



Tip 3 
Geef me vrijheid & ruimte

Ik verlang naar vrijheid en regelruimte. Als ik de ruimte 
krijg om te kiezen waar en wanneer ik mijn taken maak, 
voel ik me heel goed. Voor de taken die ik makkelijk 
begrijp volg ik liever geen instructie zodat ik me niet ga 
vervelen. Ik vind het ook leuk om andere kinderen te 
helpen als ik al wat verder ben met de leerstof. Dan heeft 
de leerkracht het ook niet meer zo druk. Ik vind het fijn 
om mijn ontwikkeling te volgen en te bespreken met mijn 
ouders en de leerkracht. De vergelijking met de norm en 
met leeftijdsgenoten is overbodig. Iedereen groeit in zijn 
eigen tempo.



Tip 4 
Geef me de tijd 

Ik heb een andere tijdsbeleving. Ik zie veel interessante 
dingen om me heen. Ik denk veel na, bekijk de dingen van 
alle kanten, merk veel details op en werk graag in mijn 
eigen tempo. Timetimers kunnen mijn tijdsbesef 
vergroten, maar kunnen me tegelijkertijd onnodig onder 
druk zetten. Net als leestoetsen met een stopwatch. Als ik 
leer mezelf af te schermen en zelf een plekje mag kiezen 
in de klas of op de gang, kan het enorm helpen om mijn 
concentratievermogen te vergroten. Het beste presteer ik 
zonder tijdsdruk.



Tip 5
Bied me balans op school

Ik wil op school balans tussen stilzitten en spelen, 
knutselen en spelling, sporten en rekenen, muziek en taal. 
Vaak ben ik op school vooral bezig met leren met mijn 
hoofd. Ik leer overal en altijd, niet alleen op het moment 
dat de leerkracht het wil en niet alleen op die ene manier. 
Ik vind het leuk om met nieuwe kennis te experimenteren, 
in plaats van steeds maar weer hetzelfde te oefenen. 
Gelijke aandacht voor hoofd, hart en handen maakt me 
evenwichtig, creatief en ondernemend. Precies wat ik 
nodig heb in de toekomst.



Tip 6 
Leer me gedachten sturen

Mijn gedachten zijn mijn beste vrienden. Ze zijn altijd bij 
me en hebben veel invloed mijn gevoelens. Gedachten 
gaan soms een eigen leven leiden of lopen vast. Als ik op 
jonge leeftijd leer mijn gedachten en emoties te sturen, 
heb ik daar mijn leven lang plezier van. Ik kan leren 
automatische gedachten- en gedragspatronen te 
doorbreken. Hierdoor word ik me bewust van de invloed 
die ik zelf op mijn gedachten en gevoelens kan uitoefenen 
en ben ik minder vatbaar voor manipulatie, pesten en 
reclames.



Tip 7
Neem me zoals ik ben

Ik kan meer horen, zien of voelen dan de meeste andere 
mensen. Stemmingen en emoties van anderen voel ik 
sterk aan en neem ik soms onbewust over. Ik ontvang 
meer prikkels en heb meer tijd en rust nodig om deze te 
verwerken. Ik praat er liever niet over in de klas, want dan 
vinden ze me raar. Ik weet nu dat er in mijn klas ook 
andere kinderen zijn die meer kunnen waarnemen. Met 
hen durf ik er wel over te praten, dan voel ik me minder 
alleen. Ik heb geleerd hoe ik me beter kan afschermen. Ik 
ben op school graag helemaal mezelf.
 



Nawoord
Bedankt voor het lezen van de tips, we hopen dat je ze ter harte neemt. 
Kinderen die je respect, ruimte en waardering biedt, zullen hetzelfde aan 
je teruggeven. Kinderen spiegelen je gedrag!

We blijven graag op hoogte van je praktijkervaringen met de tips, zodat 
we deze voortdurend kunnen aanscherpen. Je kunt je ervaringen delen 
via info@hetnieuwedenken.nu of via de Facebook of Linkedin pagina van 
hetnieuwedenken.nu. We beschikken over coaches en trainingsmateriaal 
en helpen je waar nodig graag om de tips toe te passen in de praktijk.

Over de schrijver:

Mirjam van Diemen is initiatiefneemster van Het Nieuwe Denken. Haar 
jarenlange ervaring als consultant gaf haar inzicht in het samenspel van 
mensen en organisaties. Dit inspireerde haar tot het ontwikkelen en 
uitdragen van Het Nieuwe Denken. Vanuit haar dagelijkse praktijk helpt ze 
mensen en organisaties in groei en ontwikkeling. Ze ondersteunt 
veranderingen door het creëren van meer openheid, zelfsturing en 
verantwoordelijkheidsbesef. Met intuïtieve communicatie helpt Mirjam 
ouders, leerkrachten en kinderen om elkaar beter te begrijpen.

Mirjam van Diemen studeerde af in Technische Bedrijfskunde aan de 
universiteit en heeft zich daarna vooral gespecialiseerd in het menselijk 
gedrag. Haar opleiding heeft ze aangevuld met vaardigheidstrainingen 
voor coaching, mediation, projectmanagement, procesmanagement, 
verandermanagement, trainingsvaardigheden, communicatie en 
gedragsstijlen, begeleiding van hoogsensitieve kinderen, reiki, neuro 
linguisitisch programmeren en intuïtieve ontwikkeling.
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EigenWijsjes  52  coaching kaartjes

Heb je een steuntje in de rug nodig?
Trek dan je eigen kaartje en leer positief 
denken met de EigenWijsjes!

EigenWijsjes zijn helpende gedachte,
een steuntje in de rug of een aanleiding 
voor een gesprek. Jouw focus voor een 
speciaal moment, een dag of een hele week. 
EigenWijsjes dragen bij aan een positief 
zelfbeeld en geven zelfvertrouwen. 
Uiteindelijk worden dit jouw eigen en 
wijze woorden!

www.dubbelzes.nl

“Onmisbaar hulpmiddel als ondersteuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling!”
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