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1 Wat	is	dialoog?	

1.1 definitie	
Het	woord	dialoog	is	terug	te	vinden	in	het	Latijn	(dialogus)	en	het	Grieks	(dialogos).	'Dia'	
betekent	letterlijk	'door'	en	'logos'	betekent	'het	woord'	of	algemener	'de	betekenis'.	
Dialoog	is	een	gesprek	tussen	twee	of	meer	mensen,	waarin	een	vrije	gedachtewisseling	
plaatsvindt,	wat	tot	nieuwe	inzichten	leidt	bij	de	betrokkenen.	Kenmerkend	is	dat	er	
betekenissen	ontstaan	die	zonder	dialoog	niet	tot	stand	hadden	kunnen	komen.	Écht	
luisteren	ligt	aan	de	basis	hiervan.	
	
Een	dialoog	is	een	onderzoekend	gesprek	tussen	circa	6	à	8	deelnemers	onder	leiding	van	
een	getrainde	gespreksleider	over	een	thema	dat	de	deelnemers	boeit	en	bindt.	Een	dialoog	
is	geen	debat	of	discussie,	winnen	of	overtuigen	is	niet	aan	de	orde.	Het	gaat	om	samen	
antwoorden	vinden	op	vragen	door	het	delen	van	gezichtspunten.	Een	dialoog	gaat	uit	van	
de	eigen	mogelijkheden	en	verantwoordelijkheid	van	de	deelnemers.	Het	samen	benutten	
van	ieders	afzonderlijke	bijdrage	is	de	kracht	van	de	dialoog.	

1.2 achtergrond	dialoog	
In	veel	culturen	worden	van	oudsher	dialogen	in	één	of	andere	vorm	gebruikt.	De	Griekse	
filosoof	Socrates	gebruikte	de	dialoog	om	mensen	aan	het	denken	te	zetten	en	zodoende	
dichter	bij	de	waarheid	te	komen.	Amerikaanse	Indianenstammen	gebruikten	een	
dialoogmethode	in	het	bestuur	en	de	rechtspraak.	Hiermee	slaagden	ze	er	in	-	op	
democratische	wijze	-	het	eigenlijke	probleem	in	een	kwestie	te	benoemen	en	echte	
oplossingen	te	formuleren.	Ook	in	Afrika	en	Tibet	is	de	dialoog	een	bekende	gespreksvorm	
om	thema’s	te	onderzoeken	en	beslissingen	te	nemen	die	de	gemeenschap	aangaan.	

1.3 waarom	dialoog?	
In	het	westen	zijn	wij	gewend	om	op	een	debat-achtige	manier	met	elkaar	te	spreken.	Of	dat	
nu	in	de	politiek	is,	op	vergaderingen,	op	scholen	en	zelfs	in	persoonlijke	settings.	De	media	
spelen	hier	een	rol	in	en	ook	op	school	worden	kinderen	gestimuleerd	om	zich	het	debat	als	
gespreksvorm	eigen	te	maken.	Voor	meer	wederzijds	begrip	&	respect	in	onze	diverse	
samenleving	is	het	van	belang	dat	wij	ook	andere	manieren	van	communiceren	leren	
kennen.	Door	burgers	al	op	jonge	leeftijd	de	dialoog	als	gespreksvorm	te	laten	ervaren	en	
hen	te	leren	hoe	dialogen	te	begeleiden,	wil	Utrecht	in	Dialoog	een	bijdrage	leveren	aan	een	
basis	voor	prettig	samen	leven,	wonen	en	-werken.		

1.4 toepassing	dialoog		
De	dialoog	wordt	toegepast	om	conflict	situaties	te	voorkomen	(zakelijk,	persoonlijk	of	
bijvoorbeeld	in	woonwijken)	en	om	bijvoorbeeld	gezamenlijk	thema’s	te	onderzoeken	(denk	
aan	evaluaties,	het	maken	van	gezamenlijk	beleid	en	afspraken	over	omgangsvormen	in	een	
groep).	Daarnaast	wordt	dialoog	soms	ingezet	voor	het	formeren	van	een	kabinet.	
	
Organisaties	zetten	dialoog	ook	in	om	het	gesprek	aan	te	gaan	met	hun	stakeholders.	Dat	
kunnen	klanten	zijn,	belangengroepen	die	een	tegengeluid	laten	horen	of	bijvoorbeeld	
jongeren	in	achterstandswijken	ten	aanzien	waarvan	beleid	ontwikkeld	moet	worden.	
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Met	kinderen	en	jongeren	worden	steeds	meer	dialogen	gevoerd.	Bijvoorbeeld	in	de	klas,	
maar	ook	door	gemeenten,	bijvoorbeeld	om	buurtbewoners	in	gesprek	te	brengen	met	
overlast	bezorgende	hangjongeren.	De	dialoog	is	tevens	behulpzaam	om	kinderen	met	
volwassen	in	gesprek	te	brengen,	bijvoorbeeld	met	ouders	of	ouderen,	de	zogenaamde	
generatiedialoog.	
	
Dialoog	is	een	passend	middel	om	mensen	met	uiteenlopende	achtergronden	en	leeftijden	
met	elkaar	in	contact	te	brengen,	omdat	gelijkwaardigheid	en	respect	voor	verschillen	de	
basis	vormen	van	de	dialoog.	
	
Kinderen	vanaf	circa	groep	5	kunnen	deelnemen	aan	een	dialoog	zoals	in	dit	handboek	
beschreven.	Voor	jongere	kinderen	zijn	kortere	gesprekken	en	meer	spelelementen	
wenselijk.	
	

1.5 principes	dialoog	
Een	dialoog	is	wezenlijk	anders	dan	een	debat	of	discussie.	Het	voornaamste	verschil	is	dat	
een	dialoog	een	onderzoeksgesprek	is.	De	voornaamste	verschillen	op	een	rij: 

	

	
	
Aan	de	dialoog	ligt	een	aantal	principes	ten	grondslag:	de	waarheid	ligt	in	het	midden,	we	
luisteren	met	aandacht,	onze	vragen	zijn	waarderend,	we	luisteren	met	aandacht,	onze	
vragen	zijn	waarderend,	we	stellen	onze	oordelen	uit	en	spreken	authenthiek,	vanuit	ons		
hart.	

1.5.1 de	waarheid	ligt	in	het	midden	
In	een	dialoog	gaan	we	er	vanuit	dat	de	waarheid	die	wij	ervaren	een	illusie	is.	Het	is	slechts	
één	manier	van	kijken,	gekleurd	door	onze	ervaringen,	cultuur	en	ons	karakter.		
	
	
	



	 5	

Die	gedachte,	dat	er	meer	waarheden	tegelijk	mogelijk	zijn,	is	een	wezenlijk	andere	
grondhouding.	Een	grondhouding	die	leidt	tot	een	bereidheid	om	samen	te	willen	
onderzoeken	en	open	te	staan	voor	mogelijkheden	en	perspectieven	die	je	zelf	nog	niet	had	
gezien.	

1.5.2 we	luisteren	met	aandacht	
Luisteren	is	de	kern	is	van	de	dialoog.	Alleen	als	het	lukt	werkelijk	te	luisteren,	ook	als	er	
lastige	dingen	gezegd	worden,	die	je	raken	of	waar	je	het	niet	mee	eens	bent,	kan	er	een	
dialoog	ontstaan.	Dit	is	een	grote	opgave	die	we	ons	stellen.	
	
We	ontkomen	er	namelijk	niet	aan	dat	we	geneigd	zijn	gefilterd	en	gekleurd	te	luisteren.	
Wat	we	willen	horen,	horen	we.	De	kunst	in	de	dialoog	is	om	met	zo	min	mogelijk	filters	te	
luisteren.	Op	die	manier	gaan	we	natuurlijkerwijs	open	staan	voor	de	wijsheid	die	in	de	
ander	huist.	Een	van	de	voorwaarden	om	daar	te	komen,	is	met	jezelf	en	met	elkaar	af	te	
spreken	dat	je	je	aandacht	houdt	bij	het	luisteren.	Je	zou	het	ook	wel	mindfull	luisteren	
kunnen	noemen.	Je	spreekt	daarmee	met	jezelf	af,	dat	je	je	natuurlijke	neiging	om	meteen	
op	de	ander	te	willen	reageren,	uitstelt.	Met	aandachtig	bedoelen	we	ook:	nieuwsgierig.	En	
dan	meer	in	de	betekenis	van:	ik	ben	benieuwd	hoe	een	ander	dit	nou	ervaart,	volledig	
openstaand	voor	wat	er	ook	maar	gezegd	wil	worden.	Dus	niet	een	nieuwsgierigheid	om	
iemand	als	een	detective	uit	te	horen.	

1.5.3 onze	vragen	zijn	waarderend		
We	proberen	onze	vragen	zo	te	formuleren	dat	je	de	ander	uitnodigt	om	op	een	
waarderende	wijze	naar	een	situatie	te	kijken.	Dit	betekent	dat	we	op	zoek	gaan	naar	een	
positief	kantelpunt,	de	factoren	die	hierop	van	invloed	zijn,	de	rol	van	de	verteller	en	het	
effect	van	zijn/haar	handelen.	De	verhalen	die	mensen	vertellen,	creëren	een	werkelijkheid,	
een	manier	om	naar	hun	ervaringen	te	kijken.	Door	op	
een	waarderende	manier	je	vragen	te	stellen,	ervaren	
mensen	wat	ze	al	kunnen	en	zien	ze	wat	mogelijk	is.	Als	je	
naar	de	kracht	en	de	drijfveren	van	mensen	vraagt,	dan	
ontstaat	er	een	werkelijkheid	van	succes,	vertrouwen	en	
hoop	die	energie	geeft. 	
	
Tijdens	de	dialoog	richten	we	ons	op	het	positieve	en	
dromen	we	in	beelden:	het	beeld	van	de	toekomst	leidt	
gedrag	nu	en	vergroot	daarmee	de	kans	dat	dit	
toekomstbeeld	de	werkelijkheid	wordt.	

1.5.4 we	stellen	onze	oordelen	uit	
(Voor)oordelen,	meningen,	overtuigingen	en	standpunten	maken	dat	we	gefilterd	luisteren	
en	soms	maar	de	helft	verstaan	van	wat	iemand	echt	wil	zeggen.	Daarmee	lopen	we	het	
risico	relevante	informatie,	kennis	en	wijsheid	mis	te	lopen.	Een	van	de	manieren	om	open	
te	staan	voor	verhalen	en	wijsheid	van	anderen,	is	om	je	eigen	oordelen	uit	te	stellen.	Door	
ons	oordeel	uit	te	stellen,	hoe	moeilijk	ook,	scheppen	we	voor	onszelf	de	mogelijkheid	om	
werkelijk	met	aandacht	te	luisteren.	
	
We	zetten	de	‘oordelen’	spreekwoordelijk	op	onze	schouder	en	nemen	ze	waar.	En	in	plaats	
van	dat	je	ze	er	uitflapt,	parkeer	je	ze,	geef	je	er	niet	aan	toe,	laat	je	je	oordelen	niet	met	je	
aan	de	haal	gaan.		
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1.5.5 we	spreken	authentiek,	vanuit	ons	hart	
Je	spreekt	vanuit	je	hart,	vanuit	wie	je	echt	bent.	Als	je	met	elkaar	in	dialoog	bent	kan	het	
gesprek	en	ook	het	spreken	trager	worden.	Er	kunnen	ook	stiltes	vallen	omdat	je	
zorgvuldiger	gaat	spreken,	dieper	nadenkt,	spreekt	vanuit	je	eigenheid	en	wie	je	in	wezen	
bent.	Als	mensen	vanuit	hun	hart	spreken	word	je	geraakt,	onstaat	er	werkelijk	contact.	

2 Hoe	komt	een	goeie	kinderdialoog	tot	stand?	

2.1 rust	&	ruimte	
Om	rust	en	ruimte	creëren	in	een	gesprek	is	het	handig	om	een	aantal	zaken	in	acht	te	
nemen:	zorg	voor	voldoende	tijd	en	een	rustige	ruimte,	wees	in	het	hier	en	nu,	stilte	is	okay	
en	vergeet	niet	de	tijd	te	bewaken.	

2.1.1 zorg	voor	voldoende	tijd	 	
Een	dialoog	heeft	tijd	nodig.	Veiligheid	&	vertrouwen	ontstaan	niet	meteen.	Kinderen	
moeten	kunnen	schakelen	naar	een	andere	setting	en	energie	en	kunnen	proeven	aan	de	
andere	gespreksdeelnemers.	Laat	je	niet	verleiden	tot	snelle,	korte	dialooggesprekken.	Als	er	
onvoldoende	rust	is,	ontstaat	er	te	weinig	veiligheid	en	komt	er	geen	werkelijke	verdieping	
in	het	gesprek.	Neem	voor	een	kinderdialoog	minimaal	een	uur	de	tijd.	

2.1.2 creëer	een	rustige	ruimte		
Zorg	dat	de	deelnemers	aan	de	dialoog	zo	min	mogelijk	afgeleid	worden	door	bijvoorbeeld	
lawaai,	rommel	of	bijvoorbeeld	mensen	die	langs	ramen	lopen.	Neem	de	tijd	om	jouw	
ruimte	op	orde	te	maken	voor	de	dialoog	en	neem	een	plek	in	die	voor	jou	goed	voelt.	

2.1.3 wees	in	het	hier	en	nu		
Voor	een	goede	dialoog	is	het	belangrijk	dat	mensen	in	het	hier	en	nu	zijn.	Wees	daar	zelf	
het	voorbeeld	in.	Zorg	dat	je	de	ruimte	met	aandacht	voorbereid,	bereid	je	zorgvuldig	voor	
op	het	gesprek,	adem	goed	door	en	zet	je	voeten	stevig	op	de	grond.		
	
Als	dat	bij	je	past,	kun	je	een	korte	meditatie-oefening	doen	vooraf.	Je	kunt	dat	voor	jezelf	
doen	of	samen	met	de	gespreksdeelnemers.	Help	kinderen	om	goed	te	gaan	zitten	en	even	
niet	te	denken	over	wat	er	net	gebeurd	is	of	wat	ze	straks	gaan	doen.	

2.1.4 stilte	is	okay		
Durf	stiltes	te	laten	vallen	in	een	gesprek,	dat	geeft	kinderen	de	ruimte	om	beter	te	
luisteren.	Naar	de	ander	en	naar	zichzelf.	Wees	niet	bang	voor	het	ongemak	dat	dit	kan	
oproepen.	Stilte	helpt	om	rust	te	creëren	en	de	dialoogprincipes	beter	toe	te	passen.	

2.1.5 bewaak	de	tijd	
Het	is	belangrijk	dat	iedereen	zich	gehoord	voelt	en	dat	tegelijkertijd	het	gesprek	een	
verloop	heeft	met	een	zorgvuldige	start	en	afronding	(zie	hoofdstuk	3).	Een	gesprek	dat	
uitloopt,	verliest	doorgaans	aan	kwaliteit,	omdat	kinderen	onrustig	worden	en	daardoor	
minder	in	het	hier	en	nu	kunnen	blijven.	Zorg	dus	dat	je	de	afronding	tijdig	inzet	en	een	
dialooggesprek	afsluit	op	de	met	elkaar	afgesproken	tijd.		
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Is	het	nodig	om	een	gesprek	uit	te	laten	lopen?	Stem	dit	tijdig	af,	vraag	commitment	en	
houd	ook	rekening	met	de	aandachtspanne	van	je	deelnemers.	Blijf	waarnemen	of	de	
concentratie	er	nog	is	of	dat	er	iets	nodig	is	om	deze	opnieuw	terug	te	krijgen	(pauze,	
beweging,	etc.).	

2.2 gelijkwaardigheid	&	openheid	
Voor	een	open	dialooggesprek	is	gelijkwaardigheid	nodig.	Iedereen	die	in	de	cirkel	of	aan	
tafel	zit	als	mens	aan	tafel,	niet	vanuit	zijn/haar	positie.	Of	je	nu	volwassen	bent	of	kind,	
docent	of	ouder.	Iedereen	doet	mee	op	basis	van	gelijkwaardigheid.	Als	dialoogbegeleider	
kun	je	veel	betekenen	in	het	creëren	van	een	open	sfeer.	Geef	zelf	het	goede	voorbeeld.		

2.2.1 zorg	voor	een	gelijkwaardige	setting	
Door	in	een	cirkel	of	aan	een	tafel	te	zitten	waarvan	de	stoelen	ongeveer	even	hoog	zijn,	
verhoudt	iedereen	zich	gelijkwaardig	tegenover	elkaar.		

2.2.2 creëer	openheid	in	de	ruimte	
Aan	een	tafel	waarachter	je	je	kunt	“verschuilen”,	ontstaat	een	ander	gesprek	dan	in	een	
ruimte	waarin	je	in	een	open	cirkel	zit.	Een	open	cirkel	kan	bijdragen	aan	openheid	in	het	
gesprek,	maar	ook	onveiliger	voelen.	Wees	je	bewust	dat	de	drempel	van	een	open	cirkel	
hoog	kan	zijn.	Je	kunt	ook	aan	tafel	beginnen	en	bij	het	uitwisselen	van	ervaringen	
experimenteren	met	een	open	cirkel.	Als	je	gebruik	maakt	van	placemats	en	kinderen	hun	
dromen	laat	tekenen	is	een	tafel	sowieso	noodzakelijk.	

2.2.3 geef	het	voorbeeld	als	gespreksbegeleider		
Als	je	je	als	gespreksbegeleider	open	opstelt	en	iets	persoonlijks	over	jezelf	deelt,	zullen	
anderen	zich	ook	opener	opstellen.	Blijf	je	bewust	van	je	rol	als	gespreksbegeleider,	je	
neemt	niet	deel	aan	het	gesprek,	maar	bij	de	start	kan	dit	wel	behulpzaam	zijn	voor	de	sfeer.	

2.2.4 zorg	dat	iedereen	de	kans	heeft	om	aan	het	woord	te	komen		
Met	name	in	het	begin	van	het	gesprek	is	het	voor	de	creatie	van	veiligheid	van	belang	dat	
iedereen	aan	het	woord	komt.	Dit	kun	je	doen	door	te	cirkelen,	mensen	om	de	beurt	te	laten	
spreken	(waarbij	steeds	de	vrijheid	bestaat	om	hier	wel/geen	gebruik	van	te	maken).		
	
Voorkom	1-2-tjes,	houd	het	gesprek	centraal.	Dat	kun	je	doen	door	te	melden	wat	je	hierin	
voor	ogen	hebt	en	waarom.	Door	1-2-tjes	stokt	het	gezamenlijke	onderzoek	en	verzwakt	de	
aandacht	van	de	deelnemers.	
	
Zorg	ook	dat	je	bij	de	afronding	iedereen	uitnodigt	om	het	woord	te	nemen.	Dit	helpt	
mensen	om	hun	eigen	proces	dat	ze	gegaan	zijn	in	het	gesprek	op	een	rijtje	te	zetten.	Of	je	
nu	veel	aan	het	woord	bent	geweest	of	niet,	het	zegt	niets	over	de	betrokkenheid	bij	het	
gesprek.	Luisteren	is	namelijk	de	kern	van	de	dialoog.	Echter,	introverte	mensen	hebben	het	
bij	tijd	en	wijle	nodig	uitgenodigd	te	worden	om	te	delen.	

2.3 afspraken	met	de	deelnemers	
Om	een	dialoog	te	kunnen	hebben,	is	het	van	belang	dat	je	met	elkaar	afspreekt	dat	je	met	
elkaar	in	dialoog	gaat.	Dit	kun	je	doen	door	gespreksregels	af	te	spreken.	Start	een	dialoog	
met	het	bespreken	van	de	regels	van	een	dialoog.	
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2.3.1 gespreksregels		
Voor	kinderen	is	het	van	belang	dat	de	regels	kort	&	krachtig	zijn.	Utrecht	in	Dialoog	
hanteert	voor	kinderen	de	volgende	gespreksregels:	

• Praat	vanuit	je	hart	
• Wees	nieuwsgierig	
• Ga	voor	ontdekking	
• Luister	met	respect	
• Stel	je	mening	uit	

Zie	de	bijlage	voor	toelichting	op	de	regels,	zoals	je	deze	aan	kinderen	kunt	uitleggen.	

2.3.2 bewaak	de	dialoogprincipes	
Het	is	aan	de	gespreksbegeleider	om	de	gespreksregels	(de	dialoogprincipes)	te	bewaken.	
Als	kinderen	vaker	in	dialoog	gaan	met	elkaar,	zul	je	zien	dat	kinderen	zelf	met	elkaar	deze	
principes	gaan	bewaken	en	je	als	begeleider	minder	bepalend	hoeft	te	zijn	hierin.	

2.4 verdieping	&	overzicht	
Als	gespreksbegeleider	kun	je	je	kinderen	helpen	het	gesprek	te	verdiepen	door	af	en	toe	om	
verheldering	te	vragen,	overzicht	te	creëren	en	samen	te	vatten.	Check	of	je	samenvatting	
klopt	en	of	je	iets	vergeten	bent.	Zie	ook	de	vaardigheden	voor	gespreksbegeleiders	in	de	
bijlage.		

2.4.1 focus	op	proces	
Als	dialoogbegeleider	ben	je	procesbegeleider,	de	inhoud	van	het	gesprek	is	aan	de	
kinderen.	Stuur	zo	min	mogelijk	in	je	interventies	en	vragen	richting	oplossingen.		
Laat	ontstaan	wat	er	wil	ontstaan	en	vraag	waarderend	door.	Vertrouw	op	de	inbreng	van	
deelnemers,	hoe	klein	ze	ook	zijn	(wees	geen	leider,	maar	een	begeleider).	Het	script	is	een	
hulpmiddel,	in	sommige	gevallen	vraagt	de	groep	om	iets	anders,	durf	mee	te	bewegen	
Echter,	bewaak	te	allen	tijde	de	dialogische	gespreksregels	en	sluit	het	gesprek	zorgvuldig	af.	

2.4.2 zorgvuldige	gespreksopbouw	
Een		kinderdialoog	bestaat	uit	vier	stappen	die	je	ongeveer	in	een	uur	doorloopt.	Hierdoor	
ontstaat	een	natuurlijk	verloop	in	het	gesprek.		
	
Utrecht	in	Dialoog	hanteert	globaal	de	volgende	
opbouw: 
Introductie	&	Kennismaking				 10	min	
Ervaringen	uitwisselen													 20	min	
Dromen																								 	 		 15	min	
Wat	gaan	we	doen?		 	 		 15	min	
Afronding	 	 	 			 10	min	
	
Dialogen	kunnen	ook	wat	langer	zijn,	afhankelijk	van	
de	aandachtspanne	van	kinderen	en	de	ervaring.	Maak	voor	jezelf	een	tijdsschema	dat	
afgestemd	is	op	de	beschikbare	tijd	en	doelgroep.	
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3 De	stappen	van	de	dialoog	

3.1 Introductie	 	 	 	 	 	 	 	 	
Bij	binnenkomst	geef	je	alle	deelnemers	een	hand,	dit	contactmoment	gaat	je	straks	helpen	
om	de	kinderen	te	betrekken	bij	het	gesprek.	
	
Je	kunt	de	kinderen	alvast	vragen	om	de	eerste	wolk	van	de	placemat	“Vertel	wie	je	bent”	
en/of	een	naambordje/-sticker	te	laten	invullen.	Laat	kinderen	hun	naam	schrijven	met	een	
beeld	erbij	dat	bij	hen	past.		
In	de	introductie	besteed	je	aandacht	aan:	

• Iedereen	welkom	heten	
• Wie	je	bent	
• Wat	jullie	gaan	jullie	doen	(check	bij	aanwezigen	wat	ze	weten	over	dialoog)	
• Een	aansprekend	voorbeeld	om	uit	te	lichten	wat	dialoog	is:	verhaal,	gedicht…	
• Hoe	lang	in	jullie	in	gesprek	zijn	
• Hoe	jullie	het	gesprek	gaan	voeren	(gespreksregels	toelichten,	telefoons	uit,	etc.)	
• Vraag	kinderen	in	welke	gespreksregel	ze	goed	zijn.	

	
->	Wijs	de	kinderen	erop	dat	ze	de	vrijheid	hebben	om	wel/niet	te	spreken	en	dat	alles	wat	
in	de	cirkel	besproken	wordt,	vertrouwelijk	is.	Ze	mogen	er	wel	over	praten,	maar	anoniem,	
zonder	namen.		

3.2 Stap	1:	Kennismaking 
Wat	doe	je? 
Je	vraagt	de	kinderen	zich	voor	te	stellen	door	het	noemen	van	naam	en	de	betekenis	van	
het	thema	voor	hem	of	haar.	“waar	denk	je	aan	bij	…[gespreksthema]	?”		 
	
Waarom	doe	je	het? 
De	kennismaking	dient	als	opwarming	op	het	thema	en	natuurlijk	als	kennismaking	met	
elkaar.	 
	
Hoe	doe	je	het? 
Om	te	stimuleren	dat	de	deelnemers	zich	uitspreken	kun	je	zelf	eerst	het	voorbeeld	geven.	
Je	kunt	vervolgens	het	“popcorn	principe”	gebruiken	degene	die	het	eerst	“op	popt”	krijgt	
het	woord	of	een	rondje	maken.	Het	is	belangrijk	dat	iedereen	aan	het	woord	komt.		
	
Kinderen	kunnen	de	neiging	hebben	om	elkaar	te	na	te	praten,	daarom	kan	het	raadzaam	
zijn	om	kinderen	eerst	zelf	iets	op	te	laten	schrijven	dat	ze	vervolgens	voorlezen.	Je	kunt	de	
briefjes	neer	laten	leggen	in	het	midden	en	eventueel	groeperen.	
	
Als	onderwerpen	lastig	zijn,	is	het	raadzaam	om	een	extra	kennismakingsronde	toe	te	
voegen,	zodat	de	deelnemers	er	een	beetje	in	komen.	Begin	altijd	met	een	makkelijke	vraag,	
dat	werkt	drempelverlagend.		
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3.3 Stap	2:	Ervaringen	uitwisselen		
	
Wat	doe	je? 
Je	vraagt	de	deelnemers	ervaringen	in	te	brengen	met	een	concrete	EIGEN	ervaring	over	het	
thema.		
	
Op	grond	van	verdieping	van	de	ervaringen	bespreek	je	samen	met	de	deelnemers	
overeenkomsten	en	verschillen	in	de	besproken	ervaringen.	Waar	gaat	het	nu	om,	wat	was	
de	kern	in	de	afzonderlijke	verhalen?	Wat	raakt	je	in	de	voorbeelden?	Wat	vind	je	
inspirerend?	Je	kunt	kinderen	ook	vragen	om	er	iets	over	op	te	schrijven	voor	zichzelf	en	hen	
vervolgens	vragen	dit	te	delen.	Dit	helpt		kinderen	om	bewust	na	te	denken	over	het	gesprek	
en	hun	eigen	bijdrage	leveren. 
	
Waarom	doe	je	het? 
Het	delen	van	ervaringen	
heeft	voornamelijk	tot	functie	
dat	kinderen	hun	verhaal	kwijt	
kunnen.		
	
Daarna	kun	je	eventueel	
verder	ingaan	op	een	paar	
verhalen	die	kinderen	naar	
voren	hebben	gebracht.	Het	
gaat	het	er	om	een	zo	volledig	
mogelijk	beeld	te	krijgen	van	
de	ervaring.	Wat	is	er	feitelijk	
gebeurd?		
	
Het	gebruik	van	ervaringen	heeft	verschillende		functies.	
Het	spreken	via	concrete	ervaringen	maakt	grotere,	abstracte	thema’s	toegankelijk.	Over	
bijvoorbeeld	respect	in	het	algemeen	is	het	lastig	praten.	Maar	door	naar	ervaringen	te	
zoeken	die	er	mee	samenhangen,	kun	je	het	onderwerp	toch	bespreken. 
	
In	het	spreken	over	ervaringen	kun	je	onderscheid	maken	tussen	feiten	en	oordelen.	Voor	de	
kinderen	is	het	belangrijk	te	ervaren	welk	deel	van	de	ervaring	oordelen	zijn	en	welk	deel	
feiten.	Op	die	manier	worden	andere	mogelijke	interpretaties	van	de	situatie	zichtbaar.	
	
Nadat	de	ervaringen	zijn	besproken,	gaat	het	gesprek	naar	een	gezamenlijk	beeld.	Waar	
draait	het	hier	om?	Hoe	zou	je	dit	noemen?	Daarnaast	is	het	een	beweging	van	persoonlijk	
naar	algemeen.	Voorbij	de	persoonlijke	concrete	ervaring,	nu	we	die	allemaal	gehoord	en	
begrepen	hebben,	naar	een	algemener	thema	wat	dan	zichtbaar	wordt?	Consensus	met	
betrekking	tot	de	dingen	waar	we	het	over	eens	zijn	en	de	consensus	over	de	verschillen.		
	
Hoe	doe	je	het? 
Laat	iedereen	een	EIGEN	voorbeeld	geven.	Door	kinderen	uit	te	nodigen	deze	ervaring	eerst	
te	beschrijven/tekenen	op	de	placemat	help	je	hen	om	met	hun	eigen	verhaal	te	komen.	
Indien	kinderen	het	lastig	vinden,	kun	je	eerst	zelf	een	ervaring	inbrengen	uit	je	eigen	
kindertijd.	
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Als	kinderen	komen	met	hun	verhalen,	vraag	je	door	op	2	à	3	ervaringen	die	relevant	zijn	om	
het	gesprek	te	verdiepen	zodat	mogelijk	dieperliggende	thema’s	met	betrekking	tot	de	
kwestie/onderwerp	aan	de	orde	kunnen	komen.		
Zorg	ervoor	dat	kinderen	de	ruimte	krijgen	hun	verhaal	te	doen,	maar	ook	dat	het	niet	te	
lang	duurt.		
	
Bruikbare	ervaringen	kun	je	herkennen	aan	de	formulering	die	wordt	gebruikt.		
Een	overzichtje:	
 
Niet	bruikbaar Wel	bruikbaar Criteria	voor	de	ervaring 
“altijd	als	ik...” “toen	ik	laatst...” één	ervaring,	geen	reeks 
“mijn	neef	was	laatst...” “van	de	zomer	was	

ik...” 
eigen	ervaring,	ik-vorm 

“vroeger	ging	ik...” “twee	weken	
geleden...” 

recent	verleden,	herkenbaar	voor	alle	
deelnemers 

“in	de	buurt	zie	ik	wel	
eens...” 

“bij	de	slager	zag	ik	
gister..” 

concreet	en	precies 

 
Daarna	kies	je	zelf	2	à	3	interessante	en	bruikbare	ervaringen.	Deze	kun	je	samen	het	best	
‘uitvragen’	in	de	vorm	van	een	interview.	De	volgende	vragen	kunnen	je	daarbij	helpen:	 
- Wat	is	er	feitelijk	gebeurd?	Probeer	het	

zo	helder	te	krijgen	dat	je	het	voor	je	
ziet	als	een		film(pje). 

 
- Waar	en	wanneer	is	het	gebeurd? 
 
- Wie	waren	er	bij	betrokken?	Welke	

belangen 
- speelden	een	rol? 
 
- Wat	heb	je	zelf	concreet	gedaan? 
 
- Wat	betekent	de	situatie	voor	jou?	

(gevoel/gedachte) 
 
- Welke	vragen	heb	je	bij	het	voorbeeld? 
 
Stimuleer	de	kinderen	deze	vragen	te	stellen.		Je	kunt	de	“W”	vragen	eventueel	op	het	bord	
zetten.	Geef	in	ieder	geval	na	het	interview	de	deelnemers	de	gelegenheid	nog	andere	
verhelderingsvragen	te	stellen. Vervolgens	is	het	belangrijk	een	gezamenlijk	beeld	te	krijgen	
van	waar	het	nu	om	draait	bij	het	thema.	
	
Het	kan	helpen	om	iedereen	eerst	voor	zichzelf	op	te	laten	schrijven	waar	het	volgens	hen	
om	draait,	hoe	zij	de	situatie	zouden	omschrijven,	hoe	zij	dit	zouden	noemen.	Zorg	ervoor	
dat	de	omschrijvingen	niet	te	lang	zijn.		
 
Laat	iedereen	zijn	eigen-wijsheid	aanspreken.	 
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Het	is	jouw	taak	er	voor	te	zorgen	dat	de	kinderen	tot	een	eigen	definitie	komen	–	wat	is	er	
volgens	henzelf	aan	de	hand?	Stel	je	eigen	oordeel	uit	en	sta	in	dienst	van	het	gesprek.	Dat	
kun	je	het	best	doen	door	samen	te	vatten	en	structureren,	de	regels	in	herinnering	te	
brengen,	je	deelnemers	te	verleiden	tot	een	onderzoek,	maar	de	inhoud	bij	hen	te	laten.	
Help	de	groep	eventueel	om	samen	tot	één	omschrijving	te	komen,	als	de	tijd	dit	toelaat.	 

3.4 Stap	3.	Dromen 
	
Wat	doe	je? 
Neem	een	moment	stilte	in	acht,	vraag	de	kinderen	eventueel	hun	ogen	even	dicht	te	doen	
(optioneel)	en	stel	de	volgende	vragen:	Hoe	ziet	je	gewenste/	ideale	toekomst	er	uit	in	
relatie	tot	het	thema?	Teken	of	beschrijf	je	ideale	toekomstbeeld,	wat	zie	je,	hoor	je?	Hoe	
zou	het	zijn	als	jij	het	voor	het	zeggen	had,	als	een	aantal	belemmeringen	er	nu	even	niet	
zijn.	Als	we	net	even	wat	meer	lef	hadden,	als	we	onze	talenten	en	mogelijkheden	optimaal	
benutten. 
 
Waarom	doe	je	het? 
Dromen	dient	om	een	beetje	uit	de	
concrete	werkelijkheid	te	komen,	de	
fantasie	aan	te	spreken,	ruimte	te	maken	
voor	hoop,	te	denken	in	mogelijkheden,	
voorbij	wat	zich	nu	in	het	hier	en	nu	
aandient. 
 
Hoe	doe	je	het? 
Als	begeleider	is	het	van	belang	om	deze	stap	goed	te	faciliteren.	Het	gaat	om	een	verder	
perspectief	aan	te	boren,	om	creativiteit,	hoop	en	passie	aan	te	boren.	Ogen	even	dicht	een	
korte	visualisatie	kan	helpen:	wat	is	er	als,	of	wat	is	er	over	een	tijdje,	wat	zou	er	kunnen	zijn	
als	we	allemaal….	Laat	kinderen	de	tijd	nemen	om	hun	droom	/	hoop	/	ideaal	te	verkennen.	
Vervolgens	moeten	kinderen	taal	vinden	om	hun	droom	te	vertellen/	in	de	werkelijkheid	te	
plaatsen.	De	droomfase	is	zeer	geschikt	om	met	kinderen	te	gaan	tekenen,	laat	hen	hun	
droom	tekenen/schrijven	op	hun	placemat.	Je	kunt	ook	de	achterkant	gebruiken	voor	een	
grote	tekening.	

3.5 Stap	4:	Wat	kunnen	we	doen,	samen	of	individueel?		
	
Wat	doe	je? 
Op	basis	van	verkregen	inzichten	(en	dromen)	vraag	je	de	kinderen	wat	ze	zelf	kunnen	doen	
om	hun	droom	te	realiseren.	Wat	kun	jij	daar	aan	bijdragen	en	welke	steun	van	derden	(wie	
zijn	dat	dan?)	heb	je	daarbij	nodig.	 
Zie/voel/hoor	je	ideale	toekomst.	Wat	kun	jij	nu	doen	om	deze	droom	te	verwezenlijken?	
Hoe	kun	jij	je	droom	dichterbij	halen?	Wat	is	nodig?	Welke	eerste	concrete	stap	kun	jij	
zetten? 
	
Waarom	doe	je	het? 
Het	doel	van	deze	laatste	stap	spreekt	bijna	voor	zich.	Het	is	een	vorm	van	oogsten.	En	terug	
naar	het	concrete.	Wat	kan	in	de	echte	wereld	een	eerste	stap	zijn	om	jouw	/	jullie	droom	te	
verwezenlijken	Tegelijkertijd	biedt	deze	stap	de	kans	op	vervolg,	opvolging	van	dat	wat	
gezegd	is.	 



	 13	

	
Hoe	doe	je	het? 
Wanneer	je	hier	bent	aangekomen	is	het	belangrijkste	werk	gedaan.	Als	stap	2	en	3	goed	
gaan,	gaat	deze	stap	vanzelf.	
	
Vraag	kinderen	wat	zij	zelf	kunnen	doen,	alleen	of	samen	met	de	klas	of	hun	gezin.		
	
Als	je	dit	met	elkaar	gedeeld	hebt,	kun	je	kinderen	vragen	om	hun	“voorgenomen	stap”	op	
een	bord	of	poster	te	schrijven.	Ook	kun	je	de	placemat	weer	gebruiken	hiervoor.	
	
Belangrijk	aandachtspunt	is	dat	het	wel	betrekking	moet	hebben	op	wat	de	kinderen	ZELF	
kunnen	doen	(wat	ligt	in	hun	eigen	cirkel	van	invloed).	Wat	gaan	zij	doen?	Individueel	of	als	
groep?	Pas	daarna	ga	je	in	op	noodzakelijke	voorwaarden,	waar	zij	geen	invloed	op	hebben.			
	

3.6 Afronding		 	 	 	 	 	 	
Als	afronding	bedank	je	de	kinderen	en	sluit	je	de	dialoog	af	op	een	manier	die	bij	jou	past.	
Vraag	bijvoorbeeld	hoe	dit	gesprek	voor	de	deelnemers	was	in	één	woord.	Een	speels	
element	kan	helpen	om	de	energie	die	zich	heeft	opgestapeld	alvast	te	ontladen,	laat	de	
kinderen	bijvoorbeeld	opspringen	bij	het	noemen	van	hun	woord.		
	
Het	is	mooi	om	bij	het	afsluiten	ieders	stem	nog	even	te	horen,	zo	heb	je	de	deelnemers	die	
misschien	wat	meer	op	de	achtergrond	waren	er	weer	bij	gehaald.	

4 Utrecht	in	Dialoog	
Utrecht	in	Dialoog	is	een	initiatief	van	mensen	en	organisaties	in	Utrecht	die	de	dialoog	een	
warm	hart	toedragen	en	zich	hier	op	vrijwillige	basis	voor	inzetten.	
Het	doel	van	Utrecht	in	Dialoog	is	om	door	inzet	van	een	dialoog,	mensen	met	elkaar	in	een	
inspirerend,	betekenisvol	gesprek	te	brengen.	Door	in	kleine	groepen	aan	dialoogtafels	
ervaringen,	ideeën	en	dromen	uit	te	wisselen,	ontstaat	er	ruimte	voor	nieuwe	inzichten	en	
het	benoemen	van	persoonlijke	actie.	De	uiteenlopende	achtergronden	van	de	deelnemers	
draagt	bij	aan	het	vergroten	van	inzicht	en	vormt	de	basis	voor	prettig	samen	leven,	wonen	
en	werken.	

4.1 Achtergrond	
Utrecht	in	Dialoog	is	onderdeel	van	de	landelijke	beweging	Nederland	in	Dialoog.	Nederland	
in	Dialoog	heeft	als	doel	de	sociale	samenhang	in	de	samenleving	te	versterken	door	inzet	
van	de	Dialoog.	Nederland	in	Dialoog,	ontstaan	in	2002,	kwam	voort	uit	de	ontstane	onrust	
rondom	de	moord	op	Pim	Fortuin	en	Theo	van	Gogh.	De	tegenstellingen	in	de	samenleving	
leken	toe	te	nemen	en	als	antwoord	daarop	werden	in	Rotterdam	de	eerste	open	
ontmoetingen	georganiseerd	tussen	buurtbewoners	met	diverse	achtergronden.	De	dialoog	
bleek	daarvoor	een	werkzame	vorm.	
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Onder	de	vlag	van	Nederland	in	Dialoog	wordt	in	een	groeiend	aantal	steden	en	gemeenten	
door	het	hele	land	jaarlijks	de	Dag	van	de	Dialoog		georganiseerd.	Deze	dialoogdagen	
vormen	samen	de	Week	van	de	Dialoog.	Tijdens	de	Week	van	de	Dialoog	wisselen	rond	
30.000	Nederlanders	aan	dialoogtafels	ervaringen,	ideeën	en	dromen	uit	en	zetten	stappen	
om	hun	dromen	handen	en	voeten	te	geven.	Daardoor	ontstaan	nieuwe	verbindingen	tussen	
mensen,	nieuwe	inzichten	en	impulsen	voor	persoonlijke	acties.		

4.2 Activiteiten	
Kernactiviteit	van	Utrecht	in	Dialoog	is	het	jaarlijks	met	vrijwilligers	en	partners	organiseren	
van	de	Week	van	de	Dialoog.	Daarnaast	begeleidt	Utrecht	in	Dialoog	sinds	2014	de	
Pietendialoog,	dialogen	in	organisaties	en	op	scholen.		

4.3 Organisatie	
Utrecht	in	Dialoog	is	een	netwerk	van	mensen	en	organisaties	die	met	hun	gezamenlijke	
inzet	Utrecht	in	Dialoog	mogelijk	maken.	Aan	Utrecht	in	Dialoog	is	een	pool	van	
dialoogbegeleiders	en	trainers	verbonden.	Zie	ook	www.utrechtindialoog.nl.	

	

	 	



	 15	

Bijlagen	
	

Gespreksregels	kinderen	
Voor	kinderen	heeft	Utrecht	in	Dialoog	de	volgende	gespreksregels	geformuleerd:	

• Praat	vanuit	je	hart	
• Wees	nieuwsgierig	
• Ga	voor	ontdekking	
• Luister	met	respect	
• Stel	je	mening	uit	

	
Praat	vanuit	je	hart	
In	een	goede	dialoog	praat	je	niet	over	wat	je	vindt,	maar	over	wat	je	ervaart	en	voelt,	met	
een	open	hart	en	geest.	Het	gaat	er	niet	om	dat	je	de	slimste,	beste	of	grappigste	dingen	
zegt,	maar	dat	je	gewoon	jezelf	bent.	Je	bent	echt,	open	en	eerlijk.	 
	
In	een	dialoog	is	er	niet	één	waarheid,	iedereen	heeft	zijn	eigen	waarheden	en	dat	is	okay.	
Wat	je	voelt	en	ervaart	is	namelijk	altijd	waar,	voor	jou.	Maar	misschien	zijn	er	nog	meer	
manieren	om	ernaar	te	kijken	en	daar	kom	je	achter	als	we	spreken	vanuit	ons	hart.	
	
Wees	nieuwsgierig	
Probeer	de	ander	te	begrijpen,	maar	niet	te	overtuigen.	Luister	goed.	Verplaats	je	in	de	
ander,	bekijk	de	wereld	door	de	ogen	van	de	ander.	Je	stelt	je	open	voor	het	verhaal	van	de	
ander.	Kun	jij	je	voorstellen	dat	iemand	dat	zo	ziet	of	ervaart? 
	
Ga	voor	ontdekking	
Soms	denk	je	dat	dingen	zo	zijn,	maar	blijk	je	ook	nog	anders	naar	dingen	te	kunnen	kijken.	
Laat	je	verrassen	tijdens	de	dialoog.	Iedereen	deelt	hoe	hij/zij	dingen	ervaart	en	ziet	en	dat	
kan	verschillen	van	jouw	manier.	Als	je	je	daarvoor	openstelt,	kun	je	nieuwe	dingen	
ontdekken.		
	
Luister	met	respect	en	stel	je	oordeel	uit	
In	een	dialoog	mag	iedereen	zeggen	wat	hij	voelt	
en	ervaart.	Belangrijk	is	dat	je	dat	met	respect	
doet	voor	anderen.	Alle	deelnemers	aan	een	
dialoog	zijn	gelijkwaardig	en	verdienen	evenveel	
respect.		
	
En	ook	luisteren	doen	we	dus	met	respect.	Ook	als	
je	het	er	misschien	niet	mee	eens	bent.	In	een	
dialoog	probeer	je	ook	zo	weinig	mogelijk	te	oordelen	over	wat	anderen	zeggen,	want	dat	is	
zoals	zij	het	ervaren/voelen	en	dat	is	voor	hen	waar.		
	
En	hoe	meer	je	ergens	“iets	van	vindt”,	hoe	minder	goed	je	kunt	luisteren.	
	
->	Check	bij	de	kinderen	of	alles	duidelijk	is	en	of	ze	denken	dat	ze	dit	kunnen. 
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Veel	gestelde	vragen	
	
Wat	doe	ik	als	kinderen	in	hun	gelijk	blijven	zitten?	
Wanneer	kinderen	in	hun	eigen	gelijk	blijven	zitten,	kan	het	helpen	om	hen	te	vragen	zich	te	
verplaatsen	in	een	ander.	Je	kunt	inventariseren	wie	allemaal	bij	de	ervaring	of	situatie	
betrokken	zijn,	deze	rollen	verdelen	over	de	deelnemers	
en	hen	vanuit	hun	rol	een	standpunt	laten	innemen.	
Doordat	iedereen	een	rol	krijgt,	is	het	makkelijker	om	op	
een	andere	manier	te	denken,	terwijl	zij	tegelijkertijd	een	
ander	perspectief	vertolken.	Het	gaat	er	hier	dus	om	op	
een	speelse	manier	te	organiseren	dat	de	kinderen	“in	de	
schoenen	van	een	ander	gaan	staan”. 
	
Het	kan	ook	zijn	dat	het	onderwerp	de	deelnemers	zó	
raakt	dat	zij	verhit	hun	eigen	punt	blijven	herhalen.	Dan	
kan	een	‘gevoelssamenvatting’	helpen.	Een	
gevoelssamenvatting	is	het	benoemen	van	de	emotie	die	
je	waarneemt.	Bijvoorbeeld:	‘ik	kan	me	voorstellen	dat	je	daar	heel	boos	van	wordt’,	of	‘daar	
zul	je	wel	teleurgesteld	over	zijn’,	of	‘dat	moet	een	machteloos	gevoel	geven’.	Op	deze	
manier	erken	je	expliciet	dat	je	ziet	wat	deze	persoon	dwars	zit.	Dat	helpt	vaak.	
	
Wat	doe	ik	als	kinderen	niet	meer	luisteren	naar	elkaar?	
Wanneer	kinderen	niet	meer	naar	elkaar	luisteren	is	de	techniek	van	LSD	(Luisteren,	
Samenvatten	en	Doorvragen)	van	belang.	Dat	geldt	voor	de	gespreksleider,	omdat	hij	of	zij	
een	voorbeeldfunctie	heeft.	Maar	je	kunt	kinderen	ook	vragen	eerst	samen	te	vatten	wat	de	
vorige	spreker	zei,	voordat	ze	zelf	iets	nieuws	inbrengen.	Dit	voelt	in	eerste	instantie	

misschien	wat	kunstmatig,	maar	wanneer	de	
gespreksleider	het	voorbeeld	geeft,	kan	dit	heel	goed	
werken. 
Natuurlijk	kun	je	ook	benoemen	dat	je	merkt	dat	kinderen	
niet	meer	naar	elkaar	luisteren	en	verwijzen	naar	de	
gespreksregels.	Vaak	vergeten	mensen	door	hun	
betrokkenheid	de	gespreksregels	en	helpt	het	hen	daar	
even	aan	te	herinneren.	Vragen	is	belangijker	dan	stellen.	
Begrijpen	is	belangrijke	dan	jouw	oordeel.	

	
Hoe	ga	ik	om	met	kinderen	die	elkaar	niet	laten	uitpraten?	
Wanneer	kinderen	elkaar	niet	laten	uitpraten,	geldt	net	als	bij	het	vorige	punt	dat	je	dat	kunt	
benoemen	en	de	deelnemers	kunt	herinneren	aan	de	gespreksregels.	Maar	er	zijn	nog	een	
paar	technieken	die	je	kunt	toepassen.	Zo	kun	je	bijvoorbeeld	een	voorwerp	gebruiken	om	
de	‘spreekbeurt’	zichtbaar	te	maken.	De	persoon	met	dit	voorwerp	mag	praten,	de	anderen	
luisteren	(talking	stick	methode).	Ook	kun	je	als	gespreksleider	vragen	of	iemand	
uitgesproken	is.	Of	vragen	of	iemand	kort	kan	samenvatten	wat	hij	net	heeft	gezegd. 
Toch	is	het	ook	goed	om	je	te	realiseren	dat	sommige	kinderen	blijven	praten,	omdat	ze	niet	
weten	hoe	zij	moeten	afronden.	Zij	zijn	dus	geholpen	wanneer	je	hen	onderbreekt,	bedankt	
en	samenvat	wat	ze	wilden	zeggen.	
	
Wat	doe	ik	als	een	kind	een	andere	deelnemer	ongevraagd	advies	of	tips	geeft?		
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Je	kunt	die	persoon	er	op	wijzen	dat	bij	het	dialooggesprek	de	ervaring	centraal	staat,	niet	
de	oplossing	of	wat	je	met	die	ervaring	zou	moeten	doen.	Het	kan	natuurlijk	heel	fijn	zijn	om	
via	een	dialooggesprek	kinderen	te	leren	kennen	die	je	kunnen	steunen.	Maar	het	kan	ook	
heel	goed	zijn	dat	je	helemaal	niet	zit	te	wachten	op	advies	of	suggesties.	Vaak	zit	er	ook	een	
oordeel	in	advies	of	tips	die	afbreuk	kunnen	doen	aan	de	inbreng	van	de	ander.	Vertel	
kinderen	dat	het	nu	vooral	belangrijk	is	dat	je	luistert	naar	elkaar,	dat	gehoord	worden	
minstens	zo	belangrijk	is	als	de	oplossing,		misschien	nog	wel	belangrijker.	 
	
Hoe	ga	ik	om	met	een	kind	dat	telkens	in	discussie	vervalt?		
Je	kunt	deze	persoon	persoonlijke	vragen	stellen:	waarom	was	iets	zo	belangrijk?	Welke	
dingen	bedoelt	hij/zij?	Zo	kan	iemand	in	zijn	of	haar	eigen	verhaal	komen,	in	plaats	van	in	
zijn	of	haar	mening. 
	
Wat	doe	ik	als	een	groepslid	steeds	van	het	onderwerp	van	de	dialoog	afdwaalt?		
Je	kunt	dit	kind	herhaaldelijk	aan	het	onderwerp	herinneren	door	bijvoorbeeld	te	vragen	
‘waar	ik	nu	nog	zo	benieuwd	naar	ben,	is	jouw	ervaring	met	…’ 
	
Wat	doe	ik	als	een	groepslid	erg	verlegen	is?		
Je	kunt	dit	kind	gedurende	het	gehele	gesprek	de	tijd	geven	om	tot	gesprek	te	komen.	Wat	
betekent	dat	je	soms	juist	accepteert	dat	iemand	nog	niet	klaar	is	om	aan	het	gesprek	deel	
te	nemen.	Dan	geef	je	een	ander	persoon	de	ruimte.	Door	vriendelijk	af	en	toe	een	gesloten	
vraag	te	stellen	nodig	je	hem	of	haar	uit	om	geleidelijk	aan	meer	te	zeggen.	Wees	ervan	
bewust	dat	een	kind	ook	door	te	luisteren	deelneemt	aan	de	dialoog.	Het	voelt	vanzelf	
wanneer	het	voor	hem/haar	veilig	is	om	te	delen.	
 
Wat	doe	ik	als	iemand	zich	afwezig	opstelt?		
Probeer	de	persoon	bij	het	gesprek	te	betrekken	door	gerichte	vragen	te	stellen	over	de	
ervaring	of	droom	van	die	persoon.	Sommige	kinderen	vinden	het	moeilijk	om	met	hun	
eigen	bijdrage	in	het	gesprek	te	komen. 
Dat	wil	niet	zeggen	dat	ze	niks	te	melden	hebben.	Ieders	bijdrage	is	waardevol.	Deze	
kinderen	kun	je	vaak	op	weg	helpen	door	vragen	te	stellen	en	door	te	vragen	naar	aanleiding	
van	het	antwoord.		
	
Wees	er	alert	op	of	iemand	afwezig	is	of	afwezig	overkomt.	Bij	kinderen	zie	je	nog	wel	eens	
dat	ze	bijvoorbeeld	tekenen,	hun	beurt	snel	overslaan	of	naar	buiten	kijken,	maar	
ondertussen	het	gesprek	prima	volgen.	Als	je	twijfelt	of	iemand	erbij	is,	check	het	even	bij	de	
persoon,	zodat	het	niet	verstorend	werkt	voor	jezelf	en	
anderen.	
	
Wat	doe	ik	als	een	kind	emotioneel	wordt?		
Je	kunt	opmerken	dat	je	ziet	dat	het	diegene	veel	doet.	Je	
kunt	het	kind	op	zijn	of	haar	gemak	stellen	door	
bijvoorbeeld	te	zeggen	dat	je	het	begrijpt	dat	het	
vertellen	van	een	verhaal	of	het	luisteren	naar	verhalen	
van	anderen	veel	los	kan	maken	bij	jezelf.		
	
Je	kunt	vragen	of	die	persoon	iets	nodig	heeft	of	dat	je	
het	gesprek	kunt	voortzetten.	Door	het	gesprek	voort	te	zetten	geef	je	kinderen	vaak	de	
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kans	even	tot	zich	zelf	te	komen.	Probeer	de	emotie	niet	op	te	lossen	voor	een	kind	(de	
emotie	mag	er	zijn),	laat	hem/haar	zelf	leren	ermee	om	te	gaan	door	te	vragen	wat	hij/zij	
nodig	heeft.	
	
Wat	doe	ik	als	een	kind	lang	van	stof	is/erg	aanwezig	is?	
Je	kunt	kinderen	onderbreken	en	vragen	om	hun	verhaal	af	te	ronden	omwille	van	de	tijd	of	
omdat	je	ook	nieuwsgierig	bent	wat	de	anderen	te	zeggen	hebben.	Mocht	dit	te	weinig	
effect	hebben,	dan	is	het	soms	ook	handig	om	een	korte	pauze	in	te	lassen.	Deze	tijd	gebruik	
je	om	naar	deze	persoon	te	luisteren	en	hem/haar	vervolgens	persoonlijk	te	vragen	om	
zijn/haar	bijdrage	kort	te	houden,	zodat	anderen	ook	aan	het	woord	kunnen	komen.		
	
Wat	doe	ik	als	iemand	zich	negatief	opstelt/niet	mee	wil	doen?	
In	principe	doet	een	ieder	mee	aan	een	dialoog	uit	vrije	wil.	Echter	in	bijvoorbeeld	een	
schoolklas	is	dat	wel	eens	anders.	Maak	vooraf	afspraken	met	de	organisator	over	wat	te	
doen	met	kinderen	die	de	sfeer	verstoren.	Is	er	een	mogelijkheid	om	eruit	te	stappen	en	zo	
ja,	waar	kunnen	ze	dan	heen?	Je	kunt	benoemen	dat	iemands	opstelling	de	sfeer	van	het	
gesprek	voor	jou	negatief	beïnvloedt	en	anderen	vragen	hoe	zij	dit	ervaren.	Soms	helpt	het	
ook	om	aan	te	geven	dat	je	niet	persé	mee	hoeft	te	praten	(gevoel	van	onveiligheid	kan	een	
obstakel	vormen),	maar	dat	je	wel	graag	wil	dat	iemand	dan	luistert,	met	aandacht.	In	een	
schoolklas	helpt	het	ook	als	kliekjes	uit	elkaar	worden	gehaald	en	volwassen	tussen	de	
kinderen	plaats	nemen.	
	
Wat	doe	ik	als	iemand	de	grapjas	blijft	uithangen?	
Met	name	bij	kinderen	en	jongeren	gebeurt	het	wel	eens	dat	er	een	grapjas	meedoet	aan	
het	gesprek.	“Grappig”	of	aanwezig	gedrag	is	een	teken	dat	deze	persoon	zich	niet	veilig	
voelt	in	het	gesprek	en/of	aandacht	nodig	heeft.	Geef	deze	persoon	even	de	tijd	en	haak	zo	
nodig	even	in	op	de	grappen,	zodat	deze	zich	erkend	voelt	in	zijn	rol.	Mocht	het	gedrag	van	
de	persoon	niet	veranderen,	dan	kun	je	deze	na	verloop	van	tijd	vragen	om	zijn	gedrag	aan	
te	passen	omwille	van	de	andere	kinderen.	Je	kunt	hem/haar	ook	de	optie	geven	om	
gewoon	te	luisteren.	Vaak	is	die	optie	nog	niet	opgekomen	bij	de	betreffende	persoon.	
	
Algemene	tip:		
Los	zo	nodig	een	korte	pauze	in	om	degene	die	het	gesprek	“verstoren”	aan	te	spreken/te	
betrekken.	
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Aandachtspunten	voor	een	dialoog	met	kinderen	
	
Maak	goede	afspraken	met	docenten/co-begeleiders	
Stem	met	elkaar	af	over:	

o Waar	ga	je	zitten?	(als	je	je	als	volwassenen	verdeelt	in	de	cirkel/aan	tafel	is	het	
makkelijker	om	de	dialoog	“te	dragen’,	kinderen	zien	dan	met	regelmaat	“het	goede	
voorbeeld”	en	negatieve	spiralen	in	het	gesprek	kun	je	zo	doorbreken)	

o Hoe	gaan	we	om	met	kinderen	die	veel	aandacht	vragen,	niet	meedoen,	etc.	(zie	de	
FAQ).	Vooraf	afspraken	maken	daarover	verstevigt	je	gespreksbegeleiding.	

o Wat	weten	de	kinderen	al	over	het	onderwerp?	Refereer	aan	een	gesprek/les	die	
eerder	in	de	klas	heeft	plaatsgevonden	over	het	betreffende	onderwerp	of	een	
filmpje	dat	met	elkaar	bekeken	is.	

	
Bereid	alles	goed	voor	
Vooral	voor	(gevoelige)	kinderen	is	rust	en	stevigheid	uitermate	belangrijk	bij	de	start	en	
tijdens	het	dialooggesprek.	Je	spullen	goed	voorbereiden,	helpt	daarbij.	Bedenk	vooraf	wat	
je	nodig	hebt	aan	spullen	als	je	creatief	bezig	wilt	zijn,	een	oefening	wilt	doen	of	wat	te	eten	
wil	aanbieden.	Leg	de	placemats	klaar	en	de	stiften/	pennen/	potloden/	briefjes	/etc.	,	zodat	
iedereen	er	makkelijk	bij	kan.	Zorg	voor	naambordjes/-stickers.	
	
Als	je	van	het	(smart)bord	gebruik	wil	maken,	zorg	dan	dat	je	weet	hoe	het	werkt.	
	
Belangrijk	is	ook	om	je	script	goed	te	kennen,	dat	je	niet	van	een	blaadje	hoeft	te	lezen	en	
los	komt	van	het	“afwerken	van	lijstjes”,	maar	met	je	volle	aandacht	aanwezig	kunt	zijn.	Ken	
je	script	zo	goed	dat	er	je	ook	van	durft	te	wijken	als	er	zich	iets	aandient	dat	aandacht	nodig	
heeft:	samenvatten,	doorvragen,	vertragen,	dynamiek,	stilte.	
Vervolgens	is	het	belangrijk	dat	je	je	script	het	weer	op	kunt	pakken	voor	een	zorgvuldige	
afronding.	
	
Spreek	heldere	taal	
Houd	je	zinnen	kort	en	check	bij	kinderen	of	het	duidelijk	is	wat	je	vertelt.	Vraag	kinderen	
naar	eigen	voorbeelden	om	je	verhaal	te	verhelderen.	
	
Start	snel	met	het	gesprek	
Voordat	je	start	met	een	dialoog,	is	het	belangrijk	om	eerst	het	een	en	ander	uit	te	leggen	
over	dialoog.	In	een	groep	met	kinderen	ben	je	als	begeleider	dan	al	snel	(te)	lang	aan	het	
woord.	Je	kunt	het	gesprek	eigenlijk	al	meteen	beginnen,	bijvoorbeeld	door	kinderen	te	
vragen	wat	ze	weten	over	dialoog	en	debat.	Zo	houd	je	de	aandacht	erbij	en	laat	je	meteen	
zien	dat	je	ze	serieus	neemt.	Je	kunt	eventueel	een	mindmap	maken	met	elkaar.	
	
Creëer	een	rustige	sfeer	
Straal	zelf	rust	uit	en	zorg	voor	een	rustige	ruimte	die	kinderen	niet	afleidt.	Wees	niet	bang	
voor	stiltes.	Dat	helpt	kinderen	om	bij	zich	zelf	te	komen.	
	
Maak	het	gezellig	
Start	ontspannen	en	licht,	maak	een	grapje	en	serveer	bijvoorbeeld	thee	en	koekjes.	Dat	
helpt	kinderen	om	zich	welkom/prettig	te	voelen.	Door	een	andere	setting	te	bieden	dan	
kinderen	gewend	zijn,	houd	je	kinderen	ook	bij	de	les	(niet	weer	zo’n	saaaaaie	les…).	
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Iedereen	doet	mee	
Zorg	dat	alle	kinderen	die	in	de	ruimte	zijn	ook	werkelijk	meedoen.	Toehoorders	in	de	ruimte	
is	niet	goed	voor	de	veiligheid	van	de	groep.	Dat	betekent	niet	dat	kinderen	ook	moeten	
praten,	aandachtig	luisteren	mag	ook.		
	
Nodig	kinderen	uit	om	te	spreken,	maar	verplicht	het	niet	
Niet	ieder	kind	moet	praten.	Vragen	of	het	kind	iets	wil	vertellen	is	beter	i.v.m.	het	gevoel	
van	veiligheid	en	respect.	Laat	het	kind	hiermee	in	zijn	of	haar	waarde.	Je	kunt	een	kind	dat	
nauwelijks	praat,	ook	op	een	andere	manier	betrekken.	Laat	het	een	woord	opschrijven,	
waar	naar	zijn	idee	het	gesprek	over	gaat,	een	tekening	maken	over	de	dialoog	of	iets	
anders. 
	
Nodig	kinderen	uit	om	goed	te	luisteren	en	help	ze	daarbij	
Check	tussendoor	of	er	geluisterd	wordt,	vraag	bijvoorbeeld	aan	kinderen	of	het	gezegde	
helder	is	of	om	de	dingen	samen	te	vatten	die	ze	belangrijk	vonden	in	het	gesprek.	
	
Stel	je	oordeel	uit	
Bij	kinderen	kan	het	gebeuren	dat	het	lijkt	alsof	je	nietszeggende,	oppervlakkige	antwoorden	
krijgt.	Maar	mogelijk	dat	hier	een	wereld	aan	beleving	onder	zit.	Geef	kinderen	de	tijd	om	in	
het	gesprek	te	komen	en	zoek	zo	nodig	een	moment	om	door	te	vragen.	
	
Stem	af	op	aandachtspanne	van	de	groep	
Kinderen	hebben	een	kortere	aandachtspanne	dan	volwassenen.	Neem	hun	
concentratieboog	als	leidraad	en	houd	de	verbale	en	non-verbale	signalen	in	de	gaten.	Is	het	
even	op?	Zorg	voor	wat	beweging,	ga	iets	doen	of	las	bij	hoge	nood	een	korte	pauze	in.	
Wees	ervan	bewust	dat	een	pauze	de	groep	uit	het	gesprek	kan	halen.	
	
Bewaak	de	tijd	
Vertel	aan	het	begin	hoe	lang	het	gesprek	duurt,	of	er	wel/geen	pauze	is	en	of	kinderen	
tussendoor	naar	het	toilet	mogen.	Houd	je	aan	de	afgesproken	tijd.	Anders	worden	kinderen	
onrustig	en	gaan	ze	uit	gesprek.	Je	kunt	ook	iemand	anders	vragen	om	de	tijd	te	bewaken.	
	
Zorg	voor	beweging	
Kinderen	zijn	nu	eenmaal	beter	in	bewegen	dan	in	stilzitten.	Maak	daar	gebruik	van	tijdens	
de	dialoog.	Voorbeelden	van	beweging	zijn:		

o even	een	papiertje	moeten	halen	aan	de	andere	kant	van	de	klas	
o een	tekening	maken	
o een	koekje	pakken	
o woorden/foto’s	op	de	grond	leggen	en	kinderen	vragen	een	keuze	te	maken	door	bij	

het	woord/foto	te	gaan	staan	
o checken	wie	met	zijn	tong	het	puntje	van	zijn	neus	kan	raken	
o even	met	elkaar	gaat	springen	en	daarna	weer	terug	komen	aan	tafel/inde	cirkel.	
o een	oefening	doen	(voorbeeld:	ga	staan,	stel	je	voor	dat	je	een	boom	bent	en	voel	de	

grond	om	je	basis,	voel	je	stam	hoog	de	lucht	in	torenen,	en	voel	de	lucht	om	je	
kruin).	 
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Spreek	tot	de	verbeelding		
Kinderen	zijn	beelddenkers.	Je	kunt	vertellen	wat	een	dialoog	is,	maar	je	kunt	het	ook	
voordoen	of	een	verhaal	of	gedicht	vertellen.	Het	verhaal	van	de	blinden	en	de	olifant	en	
ook	het	gedicht	“Luisteren”	van	Leo	Buscaglia	zijn	bijvoorbeeld	passend	om	de	dialoog	uit	te	
leggen.	Sommige	verhalen	van	Toon	Tellegen	kunnen	eveneens	illustratief	werken.	Kijk	ook	
naar	het	gedicht	van	Erlijn	Mulder	over	De	bus	en	de	rap	die	gemaakt	is	over	de	dialoog	kan	
leuk	zijn	om	aan	te	zetten	bij	aanvang.	
	
Daarnaast	kan	een	video	verhelderend	werken.	Bij	sommige	onderwerpen	is	het	mogelijk	
om	te	werken	met	foto’s	of	een	mindmap.		
	
Of	leg	een	afbeelding	van	een	abstract	kunstwerk	(bijvoorbeeld	van	Appel)	in	het	midden	en	
vraag	wat	iedereen	erin	ziet.	Zo	wordt	het	duidelijk	dat	er	meerdere	waarheden	naast	elkaar	
kunnen	bestaan.	
	
Breng	creativiteit	in	
Omdat	kinderen	doeners	en	beelddenkers	zijn,	is	het	goed	om	naast	het	gesproken	woord	
ook	een	andere	vorm	aan	te	bieden	om	wat	aan	de	orde	komt	tijdens	het	gesprek	te	
verwerken.	Creativiteit	kan	daarbij	helpen.	Maak	bijvoorbeeld	een	tekening	van	je	droom	of	
knutsel	je	eigen	spreeksymbool.	Laat	kinderen	bijvoorbeeld	een	kaart	aan	zichzelf	schrijven	
met	hun	voornemens	en	stuur	die	later	toe.	Vraag	leerkrachten	om	mee	te	denken	hierover,	
zij	hebben	vaak	veel	ervaring	en	ideeën.	
	
Focus	op	het	proces	
Ook	bij	kinderen	geldt:	als	dialoogbegeleider	ben	je	procesbegeleider,	de	inhoud	van	het	
gesprek	is	aan	de	gespreksdeelnemers.	Hoe	jong	ze	ook	zijn.	Stuur	zo	min	mogelijk	in	je	
interventies	en	vragen.	Laat	ontstaan	wat	er	wil	ontstaan.	Vertrouw	op	de	inbreng	van	de	
deelnemers.	Het	script	is	een	hulpmiddel,	in	sommige	gevallen	vraagt	de	groep	om	iets	
anders,	durf	mee	te	bewegen.	Echter,	bewaak	te	allen	tijde	de	dialogische	gespreksregels	en	
sluit	het	gesprek	zorgvuldig	af.	Je	kunt	het	letterlijk	zo	benoemen:	“ik	zit	er	bij	om	de	tijd	een	
beetje	in	de	gaten	te	houden,	jullie	mogen	verder	bepalen	waar	het	over	gaat	vandaag”.	
	
Geef	het	goede	voorbeeld	
Be	the	change	you	want	to	see	in	this	world.	Geef	het	goede	voorbeeld	door	jezelf	te	laten	
zien	als	mens:	straal	rust	uit,	deel	vanuit	eigen	persoonlijke	ervaring	om	de	toon	(en	lengte)	
te	zetten	van	het	gesprek	en	laat	merken	dat	je	écht	luistert.	Vraag	waarderend	door,	op	een	
kantelpunt	in	de	ervaring.	
	
Vraag	hoe	de	dialoog	was	
Bij	de	afronding,	is	het	aan	te	raden	kinderen	te	vragen	naar	hun	ervaring	met	de	dialoog.	
Daarmee	landt	de	ervaring	meer	bewust	en	je	kunt	er	als	begeleider	van	leren.	Het	werkt	het	
beste	als	je	het	hen	zelf	laat	opschrijven	en	vervolgens	laat	voorlezen,	dan	nemen	ze	de	rust	
om	erover	na	te	denken	en	laten	ze	zich	niet	beïnvloeden	door	anderen.	
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Tips	om	met	kinderen	over	een	aanslag	te	praten	
	
Als	er	een	aanslag	plaatsvindt	leven	we	met	de	slachtoffers	mee.	En	we	zijn	natuurlijk	bang	
dat	hier	iets	gebeurt.	Die	angst	leeft	ook	bij	kinderen.	Angst	die	wordt	vergroot	door	alles	
wat	via	sociale	media	en	op	tv	te	zien	is.	Deze	7	tips	helpen	je	om	er	met	kinderen	over	te	
praten.	
	
1.	Blijf	zelf	rustig		
Uiteraard	mag	je	je	kwetsbaar	opstellen.	Maar	een	bange	ouder	maakt	bange	kinderen.	
Probeer	kalm	te	blijven.	En	stel	gerust.		
Soms	kunnen	kinderen	heftig,	onverwacht	of	zelfs	ongepast	reageren.	Probeer	je	te	
realiseren	dat	dat	niet	altijd	bewuste	of	doordachte	reacties	zijn	en	word	niet	te	snel	boos	
maar	geef	wel	je	grenzen	aan.		

	
Hulpdiensten	aan	het	werk	na	de	aanslagen	in	Brussel	©	Virginia	Mayo/AP	
	
2.	Praat	over	wat	er	is	gebeurd	
Na	een	aanslag	zien	kinderen	het	nieuws,	ze	appen	elkaar	beelden	door	en	een	aanslag	kan	
onderwerp	van	gesprek	zijn.		
Het	is	volstrekt	normaal	om	stil	te	staan	bij	wat	er	is	gebeurd.	Je	kunt	het	erover	hebben,	als	
je	denkt	dat	de	aanslagen	kinderen	dwars	zitten	of	als	je	het	zelf	moeilijk	vindt	om	door	te	
gaan.	Bij	jonge	kinderen	hoeft	dat	juist	niet.	Als	(jonge)	kinderen	in	er	niet	mee	bezig	zijn,	
heb	het	er	dan	vooral	niet	over.		
	
3.	Praat	over	de	rol	van	sociale	media	
Piepjes	op	je	smartphone	geven	je	signalen	over	nieuwe	ontwikkelingen.	Facebook,	Twitter,	
NOS,	RTL	Nieuws	-	bij	schokkend	nieuws	regent	het	'alerts',	die	je	misschien	alleen	maar	
meer	overstuur	doen	raken.	Wil	je	die	echt	allemaal	ontvangen?	Praat	met	kinderen	over	
hoe	je	kunt	'filteren'.			
Probeer	ook	in	te	gaan	op	vragen	van	kinderen.	Laat	ze	zoveel	mogelijk	zelf	aan	het	woord.	
Wat	houdt	ze	bezig,	wat	zijn	hun	gevoelens?	Hoe	laten	ze	die	gevoelens	zien	via	sociale	
media?	Spreken	ze	hun	afschuw	uit,	delen	ze	hun	medeleven	met	de	slachtoffers?	Laten	ze	
hun	boosheid	de	vrije	loop?	Wat	is	de	beste	manier	om	via	internet	je	gevoelens	te	tonen?	
Lucht	dat	op,	of	ontstaat	er	juist	onenigheid,	bijvoorbeeld	als	er	discussie	ontstaat	over	
vluchtelingen?		
	
4.	Denk	goed	na	wat	je	wel	en	niet	laat	zien	
Wees	selectief	in	wat	je	deelt	met	kinderen.	Jongere	kinderen	moet	je	vooral	niet	angstiger	
maken	door	de	televisie	aan	te	zetten,	of	door	ze	op	YouTube	beelden	te	tonen	van	de	
paniek	die	is	losgebarsten.	Met	oudere	kinderen	kun	je	samen	naar	het	Jeugdjournaal	kijken.	
Het	Jeugdjournaal	is	geschikt	voor	9	jaar	en	ouder.		
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Na	de	aanslagen	in	Parijs	is	er	een	aantal	goede	lespakketten	gemaakt.	Nieuws	in	de	Klas	en	
Nieuwsbegrip	besteden	op	een	goede	manier	aandacht	aan	het	nieuws,	ook	aan	terroristisch	
geweld.	De	Vreedzame	School	heeft	een	lesbrief	over	'Parijs',	die	kan	worden	ingezet.		
	
5.	Maak	onderscheid	tussen	feiten	en	fictie	
Op	Twitter,	Facebook,	Instagram	en	andere	socialemediakanalen	gaat	het	nieuws	als	een	
razende	rond.	Ooggetuigenverslagen,	geruchten,	feiten	-	alles	komt	langs.	Je	weet	niet	meer	
wat	je	moet	geloven.	Beelden	die	echt	lijken,	kunnen	dat	wel	eens	niet	zijn.	Na	de	aanslag	in	
Brussel	gingen	op	Twitter	al	snel	beelden	rond	van	aanslagen	in	Rusland,	die	werden	
neergezet	als	beelden	die	gemaakt	waren	bij	de	aanslag	in	België.	Wijs	kinderen	erop	niet	te	
snel	zaken	voor	waar	aan	te	nemen.		
	
6.	Benadruk	de	lichtpuntjes	
Praat	met	kinderen	over	positieve	zaken,	hoe	moeilijk	dat	ook	is.	Wijs	ze	er	op	dat	mensen	
elkaar	helpen.	Heb	het	over	de	politie,	over	het	ambulancepersoneel,	over	mensen	die	zich	
inzetten	voor	de	slachtoffers.	De	wereld	bestaat	niet	alleen	uit	mensen	die	dood	en	verderf	
zaaien.	De	verschrikkelijke	gebeurtenissen	kunnen	ook	aanleiding	zijn	om	in	gesprek	te	gaan	
over	hoe	je	gevluchte	kinderen	kunt	helpen,	die	slachtoffer	zijn	van	het	geweld	in	het	
Midden-Oosten.		
	
7.	Overleg	met	andere	opvoeders	
Bespreek	met	andere	opvoeders	hoe	je	er	over	praat.	Belangrijk	is	dat	je	van	elkaar	weet	
hoe	je	erover	praat,	zodat	op	verschillende	plekken	op	een	goede	manier	met	kinderen	kan	
worden	gesproken.		
	
Meer	weten?	
Lees	ook	de	Kennisnet	brochure	'Kinderen	en	terreur	op	sociale	media'	en	beluister	de	
podcast	met	hoogleraar	Mediaopvoeding	Peter	Nikken	'Besteed	meer	aandacht	in	de	klas	
aan	geweldsbeelden'.	En	bekijk	op	leraar24.nl	het	filmpje	waarin	het	Wellantcollege	laat	zien	
hoe	zij	terreuraanslagen	in	Parijs	bespreekbaar	maakten.	Ook	de	
www.devreedzameschool.net	heeft	behulpzame	informatie	en	lesbrieven	om	actuele	
situaties	die	in	de	wereld	gebeuren	met	kinderen	te	bespreken.	
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Placemat	Kinderdialoog	
	

	
	
	
Deze	placemat	is	behulpzaam	bij	het	begeleiden	van	kinderdialogen.		
	
Als	kinderen	binnenkomen,	kun	je	hen	vragen	om	hun	naambordje	in	te	vullen	en	de	eerste	
wolk	“wie	ben	je?’	te	beschrijven	of	te	tekenen.	Utrecht	in	Dialoog	heeft	ook	een	
naambordje	gemaakt	in	dezelfde	vormgeving	dat	je	kunt	gebruiken.	
	
Als	je	aangekomen	bent	bij	“ervaringen	delen”	kun	je	kinderen	rustig	na	laten	denken	over	
de	ervaring	die	ze	in	willen	brengen	en	deze	ervaring	alvast	te	beschrijven	of	te	tekenen	in	
de	wolk	“wat	heb	je	meegemaakt?”.	
	
Vervolgens	kunnen	kinderen	gaan	dromen	en	de	“droomwolk”	invullen.	Als	je	groter	wilt	
werken,	kun	je	voor	dit	gedeelte	ook	de	achterkant	van	het	papier	gebruiken.	
	
Ter	afsluiting	kun	je	kinderen	vragen	welke	stap	of	stappen	zij	willen	nemen	om	hun	droom	
waar	te	maken.	
	
De	placemat	zorgt	voor	structuur	in	het	gesprek	en	focus	op	het	eigen	proces.	Door	de	tijd	te	
nemen	voor	het	invullen	van	de	wolken,	ontstaat	rust.	Sommige	kinderen	vinden	het	fijn	om	
tijdens	het	luisteren	te	tekenen/kleuren,	zij	kunnen	bijvoorbeeld	de	domtoren	inkleuren	of	
andere	delen	van	het	vel	gebruiken	om	te	tekenen	gedurende	het	gesprek.	
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Onderwerpen	en	vragen	die	je	kunt	gebruiken	tijdens	een	dialoog	met	kinderen	
	
Respect	
	
Kennismaking	
Wat	is	je	naam	en	voor	wie	heb	jij	respect?	
Waar	denk	je	aan	bij	respect?	
	
Ervaring	uitwisselen	
Kun	je	je	een	moment	herinneren	dat	je	dacht:	nu	heb	ik	echt	respect	voor	jou?	
Wat	zijn	momenten	dat	je	zelf	respect	ervaart?	Van	wie	is	dat?	
	
Hulpvragen:	
Wat	maakt	dat	je	respect	hebt	voor	mensen?	
Hoe	merk	je	dat	iemand	respect	voor	je	heeft?	
Heb	je	respect	voor	jezelf?	
	
	
Vrijheid	
	
Kennismaking	
Wat	is	je	naam	en	voor	waar	denk	je	aan	bij	vrijheid?	
	
Ervaring	uitwisselen	
Kun	je	je	een	moment	herinneren	dat	je	veel	vrijheid	hebt	ervaren?	
	
Hulpvraag:	
Wat	maakte	dat	je	je	toen	vrij	voelde?	
	
Tip:	
Vat	met	elkaar	samen	wat	vrijheid	is	door	de	essentie	met	elkaar	op	een	bord	of	poster	te	
schrijven.	Laat	kinderen	actief	meedoen	hierbij	
	
	
Familie	
Kennismaking	
Hoe	heet	je	en	hoe	ziet	jouw	familie	eruit?	
Waar	denk	jij	aan	bij	familie?	
	
Tips:	
Je	kunt	een	mindmap	in	de	groep	maken	
Laat	deelnemers	hun	associaties	op	briefjes	schrijven	en	in	het	midden	leggen.	
Ook	huisdieren	of	een	goede	vriend	die	voelt	als	familie	als	familielid	benoemen,	kan	fijn	zijn	
voor	kinderen,	vooral	als	hun	familiesituatie	moeilijk	is	
	
Ervaringen	delen	
Wat	is	je	meest	bijzondere	ervaring	(mooi	of	moeilijk)	met	familie?	
Wanneer	was	je	blij	met	je	familie	(of	wanneer	misschien	helemaal	niet?)	
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Hulpvraag:	
Wat	is	er	anders	aan	familie	dan	aan	vrienden?	
Heb	je	weleens	je	familie	gemist?	(dat	ze	er	letterlijk	niet	waren	of	dat	ze	niet	beschikbaar	
waren?)	
	
	
Spelen	
Kennismaking	
Hoe	heet	je	en	wat	vind	jij	het	allerleukste	om	te	spelen?	
Waar	denk	jij	aan	bij	spelen?	
	
Ervaringen	delen	
Wat	was	voor	jou	een	leuke	ervaring	met	spelen?	
Hoe	ervaar	je	je	eigen	ruimte	om	te	spelen?	(tijd	en	plekken	om	te	spelen)	
	
Hulpvraag:	
Ken	jij	kinderen	die	minder/meer	kunnen	spelen	dan	jij?	Hoe	is	dat	voor	jou?	
	
	
Vriendschap	
	
Kennismaking	
Hoe	heet	je	en	wie	was	je	eerste	vriend?	
Waar	denk	jij	aan	bij	vriendschap?			
	
Tips:	
Je	kunt	een	mindmap	in	de	groep	maken	
Laat	deelnemers	hun	associaties	op	briefjes	schrijven	en	in	het	midden	leggen	
Je	kunt	dan	later	ook	nog	de	briefjes	die	horen	bij	echte	goede	vriendschap	in	het	centrum	
laten	leggen.	
Ook	huisdieren,	opa’s/oma’s	als	mogelijkheid	voor	vriendschap	benoemen	is	fijn	voor	
kinderen,	vooral	als	vriendschap	voor	hen	moeilijk	is	
	
Ervaringen	delen	
Wat	is	je	meest	bijzondere	ervaring	(mooi	of	moeilijk)	met	vriendschap?	
	
Hulpvragen:	
Ben	je	wel	eens	verrast	door	een	vriend/in,	deed	hij/zij	iets	dat	je	fijn	vond?	
Heb	jij	wel	eens	een	vriend/in	blij	gemaakt?	
Heb	jij	wel	eens	een	vriend/in	gemist?	Wat	mistte	je	dan?	(schoolvakantie	etc.)	
Is	er	wel	eens	iemand	verdrietig	geweest	in	jouw	klas	/	schoolplein?	Wat	heb	je	toen	
gedaan?	
Zijn	er	mensen	naar	wie	je	uitkijkt	om	ze	te	zien,	of	waar	je	blij	van	wordt	om	ze	weer	te	
zien?	
Wat	doe	je	voor	je	vriend(in)	als:	jarig	/	vakantie	/	ziek	/	verhuist	/	verdrietig	ia	etc.	etc.	
Stel	dat	iemand	geen	vriend(in)	heeft:	Is	er	iemand	voor	wie	jij	speciaal	bent?	
	


