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Inleiding 

Voor kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, is praten hierover erg moeilijk. Als 

een kind dit heeft meegemaakt of nog meemaakt, is het voor het kind vaak gemakkelijker hierover te 

tekenen dan erover te praten. Psycholoog Theresa Foks-Appelman gaf haar boek als titel ‘kinderen 

geven tekens’. Kinderen kunnen tekenen over dingen die zij hebben meegemaakt. Leuke dingen, 

maar ook droevige dingen als huiselijk geweld. Zo kunnen kinderen aan bepaalde gevoelens, 

gebeurtenissen een teken geven, door tekeningen heen.  

Voor beroepsbeoefenaars is het daarom belangrijk kindertekeningen te kunnen analyseren om 

signalen van huiselijk geweld in tekeningen te herkennen. 

Maar helaas zie je tegenwoordig dat beroepsbeoefenaars te weinig met kindertekeningen doen. 

Voor de behandeling en verwerking wordt het nog weleens gebruikt, bijv. bij traumaverwerking, 

maar bij het signaleren vrijwel niet. 

Beroepsbeoefenaars geven hiervoor vaak als argument dat je uit kindertekeningen niet te snel 

conclusies mag trekken. Je kan niet altijd weten, wat er achter bepaalde tekens zit.. Het kan daarom 

niet dienen als bewijsvoering dat er sprake is van huiselijk geweld. Er kan nameljik ook een hele 

andere aanleiding zijn voor het geweld dat getekend is.  

Wij zijn ons hiervan bewust, maar willen hiermee niet uit de weg doen dat het voor 

beroepsbeoefenaars belangrijk is om goed naar kindertekeningen te kijken. Vanuit de psychologie 

zien we dat er wel veel uit kindertekeningen gehaald kan worden. Het is daarbij wel belangrijk dat je 

als professional het kind persoonlijk kent en met het kind een gesprek aangaat over zijn of haar 

tekening. Het kind is natuurlijk de expert van de tekening. Klopt het vermoeden wat je hebt over de 

tekening en de bedoeling ervan? 

In de praktijk zie je vaak dat  beroepsbeoefenaars te weinig handvaten en kennis hebben om ook 

daadwerkelijk goed naar kindertekeningen te kunnen kijken om vervolgens als professional in 

gesprek te kunnen gaan met het kind over de tekening en zijn of haar situatie.  

 

Daarom hebben wij besloten een handleiding te maken die beroepsbeoefenaars kunnen gebruiken 

bij het signaleren van huiselijk geweld in kindertekeningen. Dit is niet te gebruiken in de vorm van 

‘als er 10 signalen te zien zijn in de kindertekening is er sprake van huiselijk geweld’. Het is meer een 

hulpmiddel voor beroepsbeoefenaars om beter naar kindertekeningen te kunnen kijken (zonder hier 

meteen conclusies uit te trekken) en vervolgens hierover het gesprek aan te kunnen gaan met het 

kind (kloppen de vermoedens die ik heb?). 

Daarnaast bevat deze handleiding ook een aantal hoofdstukken met theorie over kindertekeningen 

en huiselijk geweld. Dit geeft de beroepsbeoefenaar meer inzicht in het probleem en meer kennis 

over het analyseren van kindertekeningen. Signaleren begint namelijk bij  voldoende kennis hebben 

over het onderwerp! 

 

Wij hopen dat door middel van deze handleiding beroepsbeoefenaars een handvat hebben om 

gerichter naar kindertekeningen te kunnen kijken en het gesprek hierover met het kind aan te gaan. 

Uiteindelijk hopen we hiermee te bereiken dat huiselijk geweld d.m.v. kindertekeningen zo vroeg 

mogelijk gesignaleerd wordt, zodat er eerder hulp geboden kan worden! 
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1. Huiselijk geweld bij kinderen 

 

1.1 Kinderen als slachtoffer van huiselijk geweld 

In Nederland worden er per jaar ruim 107.000 kinderen mishandeld en naar schatting overlijden er 

per jaar tussen de 40 en 80 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.  (MOVISIE, 2009) Dit 

betekent dat er in elke schoolklas gemiddeld 1 à 2 kinderen zitten die mishandeld worden. Maar lang 

niet in alle gevallen wordt het geweld opgemerkt of vindt er een melding plaats bij het AMK. Van de 

ruim 107.000 gevallen van huiselijk geweld die er plaatsvinden per jaar werden er in 2009 16.574 

meldingen gedaan bij het AMK. (NJI, 2009)Er lijkt dus nog veel vooruitgang mogelijk in het aanpakken 

van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is dan eerst van belang om te weten waar we het 

precies over hebben. 

Huiselijk geweld is geweld dat – vanuit een diversiteit aan mogelijk oorzaken – door iemand uit de 

huiselijke kring van het slachtoffer gepleegd wordt. Het kan daarbij gaan om fysiek geweld, seksueel 

geweld, psychisch geweld, fysieke en psychische of emotionele verwaarlozing of om economische 

delicten. Huiselijk geweld kan de vorm aannemen van: 

 Partner-/ relatiegeweld (in hetero- en homoseksuele relaties), waarbij een onderscheid 
tussen eenzijdig en wederkering geweld dient te worden gemaakt; 

 Kindermishandeling (waaronder seksueel misbruik) en – verwaarlozing 

 Ouderenmishandeling en mishandeling en verwaarlozing van ouderen.  (Janssen, 2010) 

Zoals in de inleiding staat beschreven richten we ons op geweld bij kinderen en vandaar dat we hier 

verder in zullen gaan op wat kindermishandeling inhoudt. 

De definitie van kindermishandeling is: 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of 

gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen 

ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief 

of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan 

de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel'. (Wet op de Jeugdzorg, 2007) 

Hieronder vallen de volgende vormen van geweld: Lichamelijke mishandeling en verwaarlozing; 

psychische mishandeling en verwaarlozing; seksueel misbruik. 

Verwaarlozing (psychisch en lichamelijk) is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling. 

Hierbij kun je denken aan kinderen die te weinig eten krijgen of kinderen die door hun ouders niet 

geknuffeld worden/kinderen die weinig aandacht krijgen van hun ouders. 

Als kinderen geweld meemaken kan dat veel verschillende gevolgen hebben. Er zijn verschillende 

signalenlijsten waarin de veel voorkomende signalen beschreven staan. Deze signalenlijsten kunnen 

helpen bij het signaleren van huiselijk geweld. 

1.2 Kinderen als getuige van huiselijk geweld 

Wat in de definitie van kindermishandeling niet duidelijk naar voren komt is de gevolgen die het 

heeft als een kind getuige is van huiselijk geweld (bijv. zijn ouders die ruzie hebben en slaan). Bij ruim 

de helft van de gevallen van huiselijk geweld zijn er kinderen in het spel, waarvan zeker een kwart 
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ook getuige is van het geweld. Dit zijn 100.000 tot 200.000 kinderen per jaar die getuige zijn van 

geweld (Lamers-Winkelman, 2007). Ook deze groep houdt gevolgen over aan het geweld. Volgens 

een onderzoek hebben kinderen die geweld zien dezelfde emotionele en gedragsproblemen als 

kinderen die zelf zijn mishandeld (The National Clearinghouse, 1999). 

Daarnaast zijn er verschillende andere gevolgen, zoals: mindere schoolprestaties, 

isolatie/terugtrekken en een grotere kans dat ze later zelf slachtoffer of dader worden van geweld. 

(Zijweg, 2010) 

Er is veel meer te schrijven over huiselijk geweld en de gevolgen ervan voor kinderen. Wat vooral 

belangrijk is om te onthouden is dat geweld altijd iets doet met kinderen en zeker als het zich in de 

huiselijke sfeer afspeelt. Dat zou voor kinderen een veilige plek moeten zijn. Daarnaast is het 

belangrijk om kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld even serieus te nemen als diegenen die 

zelf mishandeld zijn. Voor beiden zijn er grote gevolgen en voor beiden is het belangrijk dat de 

situatie waar ze in zitten verandert. 
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2. Ontwikkeling van tekenen bij kinderen  

2.1 Waarom tekenen kinderen?  

Jonge kinderen hebben al heel snel een potlood in hun hand. Ze willen doen wat ze de omgeving zien 

doen. Naast dit imitatiegedrag vinden kinderen het vaak leuk om te kleuren, het lijkt een vorm van 

spel waar kinderen helemaal in op kunnen gaan. Er is weinig onderzoek gedaan naar ‘waarom’ 

kinderen tekenen. We bekijken daarom een aantal verschillende theorieën en benaderingen gericht 

op het teken van de kinderen.  

Ontwikkelingspsychologische benaderingen 

Kan tekenen als een vorm van spel worden gezien? Spel is een manier om energie kwijt te raken 

(Schiller, 1875), bepaalde vaardigheden die kinderen later nodig hebben, te oefenen (Groos, 1901) 

en primitieve instincten te ontladen in een symbolische vorm (Hall, 1906). De tweede uitspraak sluit 

gericht aan op de kleuter, waarin bepaalde tekenactiviteiten als voorbereidende activiteit aan het 

schrijven kan worden gezien. Alle drie de uitspraken geven een ander beeld van tekenen, maar het 

nog geen volledig beeld ‘waarom’ tekenen een vorm van spel zou zijn. (Thomas, Silk, 1995) 

Piaget ziet het tekenen als spel, waarin gebeurtenissen en belangrijke ervaringen herbeleven worden 

en er betekenis aan wordt gegeven. Zo is er bij tekenen plaats voor assimilatie, waarin kinderen 

betekenis geven aan de omgeving en zich zo verder ontwikkelen. Volgens Piaget vinden Interacties 

met de omgeving plaats via assimilatie1 of via accommodatie2. (Thomas, Silk, 1995) 

Klinische en projectieve benaderingen 

Met betrekking tot de kindertekeningen staat de psychoanalytische theorie, die zijn oorsprong vindt 

in het klinische werk van Sigmund Freud, voorop. Volgens de theorie van Freud zal kinderkunst in 

sterke mate beïnvloed worden door de onbewuste wensen en angsten van het kind. Zo wordt 

tekenen gezien als het spelenderwijs te experimenteren met de gevoelens en gedachten. Dit is een 

belangrijke motivatie om te tekenen om zo opgekropte gevoelens en gedachten te ontladen die 

anders tot problemen zouden kunnen leiden. (Thomas, Silk, 1995) 

Artistieke benaderingen 

Kellog(1970) geeft aan dat de sensorische feedback die tekenen geeft bevredigend kan zijn, vooral 

voor jonge kinderen. Hij maakt hierin onderscheid tussen het ‘motorische’ plezier, de bewegingen 

die het kind maakt tijdens het tekenen en het ‘visuele plezier’, het bekijken van het resultaat.               

Veel auteurs veronderstellen dat kinderen tekenen omdat ze het maken van afbeeldingen, in het 

bijzonder afbeeldingen die hun interesses en ervaringen weergeven, bevredigend vinden. (zie 

Maitland, 1895; Lukens, 1896; Ballard, 1912; Luquet, 1913).  

 

                                                           
1
 Assimilatie is het betekenis geven aan de omgeving door gebruik t e maken van bestaande cognitieve 

structuren en ideeën. (Thomas, Silk, 1995) 
2
 Accommodatie is het aanpassen van de eigen cognitieve structuren (v.h. kind) aan de nieuwe kenmerken van 

de omgeving en aan nieuwe informatie. (Thomas, Silk, 1995) 
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2.2. Wat tekenen kinderen op welke leeftijd? 

Hieronder een kort overzicht waarin we de verschillende kenmerken van kindertekeningen 

benoemen die samenhangen met het stadium van de tekenontwikkeling waarin een kind zich 

bevindt. Deze kenmerken van de tekeningen die vanuit de verschillende onderzoeken3 naar voren 

zijn gekomen richten zich voornamelijk op de beschrijving van het het product. We kunnen niet 

spreken van een universele ontwikkeling. Per kind kan het anders verlopen, over het algemeen zie je 

dezelfde volgorde wel terug in de ontwikkelingen van de tekening, maar zit een bepaalde 

ontwikkeling niet vast aan een leeftijd.  

3 - 6 jaar                      

Na het krassen (1-3 jaar) worden allemaal verschillende vormen uitgeprobeerd. Het 

tekenen van de gesloten cirkel is een doorbraak in de ‘betekenisgeving’. Dit is een 

vorm die herkenning, houvast. Zo kan een cirkel van alles betekenen. Door een 

samenstelling en toevoeging van allerlei elementen aan de cirkel ontdekt het kind 

dat de vorm kan variëren. Zo kan ook een cirkel een dier of auto worden. In het 

begin is alles nog onstabiel, een dier kan de volgende dag er totaal anders uit zien. 

Vanaf een jaar of 4 gebruiken ze het papier bewuster en zetten ze kleuren en 

vormen met aandacht neer. 

Specifieke kenmerken: 

- Koppoter: Het menselijk figuur bestaat uit een cirkel (het hoofd) en twee lijnen (de 

benen).  

- Wanordelijke plaatsing: het blad wordt voortdurend gedraaid. Hierdoor staan de herkenbare 

vormen schots en scheef verspreid over het papier. 

- Symbolisch realisme: het representatieve karakter van tekeningen. Bijvoorbeeld het huis dat 

getekend wordt met een driehoekdak en een rokende schoorsteen. 

- Verhoudingen: kleuters houden vaak nog nauwelijks rekening met reële verhoudingen tussen 

afmetingen en posities van de figuren. Er wordt wel gezegd dat wat het kind als grootst tekent, hij 

het belangrijkst vindt.  

- Ordening: na de wanordelijke plaatsing ontstaat in het vijfde levensjaar van het kind de eerste 

ordening. Het blad wordt nu niet meer gedraaid. De figuren staan allemaal rechtop maar de 

organisatie van de figuren onderling ontbreekt nog.  

- Grondlijn: De meeste 5- en 6-jarigen gebruiken de onderkant van het papier als grondlijn. De 

figuren worden nu allemaal naast elkaar op de onderrand van het papier getekend. Zodra deze 

grondlijn vol is, dan is de tekening af. Soms wordt er ook een luchtlijn aangegeven maar tussen 

luchtlijn en grondlijn rest een stukje niemandsland.  

- Eigen grondlijn: In de volgende fase tekenen kinderen zelf een grondlijn. Het stukje niemandsland 

tussen de grondlijn en de luchtlijn blijft nog wel bestaan. 

Zo zie je na verloop van tijd een opbouw in de beelden. Er wordt een bepaald schema gebruikt 

waarin steeds meer elementen een vaste plaats krijgen. Zo stellen de kinderen door nieuwe 

waarnemingen hun schema bij.  

                                                           
3
 Bijvoorbeeld Goodenough 1926, Kellogg 1970, Luquet 1913, Fenson 1985, Harris 1963 
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6 – 9 jaar                                         

In de tekenontwikkeling van het kind zie je vaak hoe ouder ze worden hoe realistischer de tekenen 

zijn. In het begin van deze fase zie je in dat de kindertekening (5-7 jaar)soms nog elemanten bevat 

waarvan het kind het bestaan kent,maar die normaal 

gesproken niet zichtbaar zijn. Dit noemen we ook wel de 

‘transparante’ of ‘rontgen’ tekening. Freeman (1980) 

onderscheid hierin twee soorten:  

- tekeningen waarin iets wordt afgebeeld wat nooit 

zichtbaar is (bijvoorbeeld: een baby in de buik)  

- tekeningen waarin het kind er nog niet in slaagt het 

schuilgaan van een voorwerp te tekenen.  

De schema’s en patronen die in het vorige stadium zijn ontwikkeld, worden nu meer en meer 

aangevuld met nieuwe waarnemingen en betekenissen. Details om te versieren en te onderscheiden 

komen naar voren in de mensentekeningen. 

Specifieke kenmerken:                                                                                                                                                            

- Meerdere grondlijnen: Vanaf 7 à 8 jaar gaat het kind meerdere grondlijnen boven elkaar tekenen. 

Wat op de onderste lijn wordt getekend gebeurt op de voorgrond en wat op de bovenste lijn wordt 

getekend gebeurt op de achtergrond.  

- “Renaissance-kijk”: Figuren worden recht van voren getekend. 

- Kleurcodes: Kleuters kiezen de kleuren nog willekeurig. Vanaf het 6de jaar krijgen de objecten 

kleurcodes. Een wolk is blauw en een boom is groen op de tekeningen van een 6-jarige.  

- Beweging: Vanaf 7 à 8 jaar gaan de kinderen ook beweging afbeelden. Terwijl in de voorgaande 

levensjaren figuren heel statisch werden afgebeeld. 

- Juxtaprojectie: Kinderen tekenen tot 8 à 9 jaar verschillende figuren naast of boven elkaar zonder 

dat de figuren elkaar overlappen. De figuren blijven dus volledig intact.  

- Karikaturen: Een opa wordt met een pijp afgebeeld en een meisje wordt met lang haar afgebeeld.  
                                                                                                                                                                                             

Zo zie je dat figuren steeds realistischer en gedetailleerder getekend worden. Tegelijk veranderd het 

het ruimteconcept ook. De ruimtelijke aspecten worden niet meer vanuit het kind gezien, maar 

worden naast elkaar afgebeeld.  

9 – 12 jaar                           

De kinderen van deze leeftijd zie je vaak in een fase, waarin ze opzoek zijn naar het realistische werk. 

Hun houding wordt kritischer en hun voorstellingen worden meer getoetst aan de realiteit 

Specifieke Kenmerken: 

- Ruimtelijke uitbeelding: Kinderen gaan rond deze leeftijd experimenteren met ruimtelijke 

uitbeelding en perspectief.  

- Omklapping, rabattement: Een aantal verschillende rotaties naar het platte vlak toe. Het kind kan 

nog niet vanuit één bepaald gezichtspunt tekenen. De kenmerkende vorm van het figuur wordt hier 

dus behouden. Een voorbeeld is een straat van bovenaf gezien met huizen of bomen die neergeklapt 

zijn.  

- Overlapping: Vanaf de leeftijd van 8 à 9 jaar gaat het kind een belangrijke stap vooruit naar het 
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realistisch tekenen. Het kind gaat namelijk overlapping gebruiken in zijn tekeningen.. Dit ruimtelijke 

kenmerk geeft veel diepte aan het platte vlak.  

- Afsnijding: Er worden figuren afgesneden zodat het lijkt alsof de tekening nog verder loopt dan de 

grens van het papier. 

- Kleur: Vanaf de leeftijd van 9 à 10 jaar gaat het kind meer variatie in kleur toepassen en meer kleur 

gebruiken op basis de realistische werkelijkheid. Daken hoeven bijvoorbeeld nu niet meer rood te 

zijn maar kunnen ook van riet gemaakt zijn. 

- Inclinatie, haakse contrast: Een soort rotatie dat wordt gebruikt bij kleine details. Een voorbeeld 

hiervan is een schoorsteen die loodrecht op de schuine lijn van het dak werd geplaatst.  

- Vogelvluchtperspectief: Het tafereel op de tekening wordt vanuit een heel hoog standpunt in de 

lucht bekeken zodat perspectivische problemen worden omzeild. 

- Jongens: tekenen vaak auto’s en vliegtuigen en hebben voorkeur voor koude kleuren als blauw. 

- Meisjes: tekenen vaak prinsessen en bloemen en hebben voorkeur voor warmen kleuren als rood 

en roze. 

- Personificatie: Kinderen van deze leeftijd gaan figuren personificeren. De zon krijgt bijvoorbeeld een 

gezicht. 
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3. De psychologie achter een kindertekening   
 
In het vorige hoofdstuk hebben we gekeken naar de ontwikkeling van tekenen bij kinderen. Nu 
kunnen we ons de vraag stellen: wat is een tekening eigenlijk? Het is helder dat een tekening bestaat 
uit een hoeveelheid tekens op een plat vlak.  

Sommige tekeningen bestaan uit alleen wat krabbels en anderen laten afbeeldingen zien die echt iets 

voorstellen. In dit hoofdstuk gaan we deze krabbels nader onderzoeken.  

 

3.1 Welke informatie bevat een tekening van een kind? 

Psychologen willen heel graag het tekenen van kinderen begrijpen en verklaren. Uit onderzoek blijkt 

dat de informatie in een tekening door drie factoren wordt bepaald.  

1. De hoeveelheid kennis die kinderen van een bepaald onderwerp hebben. 

2. Hun gedachten over welke delen van die informatie belangrijk zijn om weer te geven. 

3. Het vermogen om een tekening te maken waarin die informatie voorkomt.  

We moeten voorzichtig zijn in het trekken van conclusies over de kennis van kinderen op basis van de 

informatie in hun tekeningen. Gardner (1980) vermeldt dat zijn zes jaar oude dochter de armen van 

een mens halverwege het lichaam tekende. Uit gesprekken met haar kwam hij erachter dat zij best 

wist dat armen aan de schouders bevestigd zijn. Ze had er weinig moeite mee om de armen te 

verplaatsen als haar dat gevraagd werd. Toch koos ze er voor om in tekeningen die zij daarna maakte 

de armen weer in het midden van het lichaam te tekenen. Zij vond het leuk om de armen zo te 

tekenen. Dit meisje kon dus best een mens maken met de armen aan de schouders, maar vond het 

gewoon niet leuk om te doen. (Glyn, 2000) 

 

Een tekening is geen chronisch verhaal over hoe en wat, wanneer en waarom. Dat komt omdat er 

tijdens het tekenen allerlei psychische invloeden een rol spelen. Herinneringen en gedachten uit het 

heden en het verleden, beelden uit het bewuste en uit het onbewuste komen naar voren. Een 

tekening heeft als het ware verschillende lagen.  

 

De eerste laag van de kindertekening is de realiteit: wat er op een tekening staat is een poging de 

realiteit af te beelden, zoals het huis waar het kind woont, een persoon die het kent of de 

geweldssituatie die het kind heeft beleefd. De tekening is dan een soort foto, een momentopname.  

De tweede laag is de emotionele betekenis: de betekenis die het heeft met de personen of met de 

situatie waarover het getekend heeft. Meestal kan het kind hier zelf iets over vertellen.  

De derde laag gaat dieper: de onbewuste aspecten van relaties en situaties geeft het kind symbolisch 

weer.  

Ten slotte zijn er de universele aspecten van een kindertekening.  

Daarmee wordt bedoeld dat alle kinderen op een bepaalde leeftijd en in bepaalde psychische 

ontwikkelingsfase vormen, lijnen en onderwerpen tekenen. Het is belangrijk om de normale 

ontwikkeling van kindertekeningen te kennen voordat opmerkelijke zaken, afwijkingen of signalen 

(waaronder die van Huiselijk Geweld) te herkennen zijn. Net zoals een huisarts eerst de lichamelijke 

gezonde toestand van het lichaam moet weten voordat hij afwijkingen of blauwe plekken kan 

herkennen als een signaal dat er iets niet in orde is in de thuissituatie.  
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Beroepsbeoefenaars zien vaak wel de eerste laag, maar zien de tweede en derde laag over het 

hoofd. Terwijl dit juist zo belangrijk is. Zeker bij het signaleren van Huiselijk Geweld. Waarom heeft 

een kind bepaalde dingen zo getekend? Welke relatie heeft het met de personen die het heeft 

getekend? Etc. (Foks-Appelman, 2004) 

 

3.2 Het analyseren van een tekening (M. Thijs, 2006-2007) 

 

Een tekening analyseren kan je het beste doen als je zelf enige fantasie hebt en je kan inleven in de 

wereld van het kind. Je moet erg voorzichtig zijn met het interpreteren van kindertekeningen. Ze 

kunnen bepaalde gevoelens tonen, maar je moet hier niet te snel conclusies aan vast binden. Het is 

heel belangrijk om ook met een kind in gesprek te gaan over een tekening.  

Wanneer je de kans hebt, ga dan samen met het kind een tekening maken. Zo kan je het kind 

observeren en tegelijkertijd vragen stellen over de tekening. Het is hierbij belangrijk dat je de verbale 

commentaren noteert. Allereerst kijk je naar de reactie van het kind als je de tekenopdracht geeft. 

Accepteert het kind de opdracht of vertoont hij vluchtgedrag en tekent hij iets anders.  

Stel tijdens het tekenen open vragen, bijvoorbeeld: kan je iets vertellen over deze tekening? Het is 

wel belangrijk dat je niet teveel vragen stelt tijdens het tekenen.  

 

Het kleurgebruik: 

Bij het bekijken naar kleuren in een tekening moet je rekening houden met de leeftijd van het kind 

en wat en wie in bepaalde kleuren naar voren komt. Kijk of de kleuren kloppen met de realiteit. Klopt 

een kleur niet dan zou je moeten bedenken of het een symbolische betekenis heeft of dat het kind 

misschien niet alle kleuren tot zijn beschikking had. Bij kinderen tot ongeveer zes jaar is het wat 

lastiger om de kleuren te analyseren. Zij geven een voorwerp een kleur afhankelijk van de fantasie en 

het kleurpotlood dat het dichtst voor het grijpen ligt.  

Hieronder zie je een lijst wat eventuele betekenissen kunnen zijn van bepaalde kleuren. (Foks-

Appelman T. , 2005) 

 

Kleur Eventuele betekenis 

Rood Levendigheid, warmte enthousiasme, gevaar, opstandigheid of een roep om hulp 

Blauw Geeft een ‘zweverig’ gevoel weer. Een blauw kledingsstuk kan op spijkerstof 
duiden, maar ook op het gebrek aan veel fantasie 

Geel Levendigheid, warmte. Veel gebruik van geel kan wijzen op veel energie. Een 
schelle kleur geel kan wijzen op boosheid of jaloezie.  

Zwart Verdrietig, depressief. Bij kleuters en pubers komt zwart veel voor in een fase van 
opstand 

Wit Stilstand of leegte 

Groen Hoop, groei en levenskracht. Gifgroen op een onverwachte plek kan duiden op 
jaloezie of een nare gebeurtenis 

Paars Passiviteit, verdriet. Een menging van hitte (rood) en kou (blauw), dit leidt tot 
spanning 

Oranje Wanneer de zon oranje is gekleurd kan dit wijzen op optimisme en hoop 

Bruin Gebondenheid 
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Thema’s 

Er zijn verschillende thema’s waar je over kan tekenen met kinderen. Aangezien wij ons willen 

richten op kindermishandeling en huiselijk geweld behandelen we onderstaande thema’s: 

 Menstekening 

 Huistekening  

De menstekening: 

Door een kind een mens te laten tekenen kan je kijken hoe het zelfbeeld van het kind is.  

De meeste kinderen vinden het niet erg om een menstekening te maken, omdat ze dit vaak ook uit 

zichzelf tekenen. Je zou de volgende opdracht kunnen geven: 

Teken jezelf.  

 

De details bij een menstekening: 

 De mond: is het een lachende of een verdrietige mond. 

 De haren: meisjes lange haren, jongens korte haren. Met nadruk getekende haren kunnen 

wijzen op een sterkte denkfunctie.  

 De nek: heeft de persoon een nek of zit het hoofd aan het lichaam vast. Als de nek benadrukt 

wordt, kan dat erop wijzen dat innerlijke en lichamelijke impulsen onder controle worden 

gehouden en dat er voornamelijk vanuit het hoofd wordt gehandeld. Heeft het kind geen nek 

getekend dat is er nog geen scheiding tussen verstand en gevoel. 

 De oren: wanneer het kind de oren ‘vergeet’ te tekenen kan dat erop wijzen dat hij dingen 

niet wil horen. Wanneer een kind graag meeluistert dan tekent het extreem grote oren.  

 Handen: de aandacht die de hand krijgt bij het tekenen komt overeen met de aandacht en de 

wijze waarop het kind in contact treed met andere mensen. Grote handen kunnen wijzen op 

agressie van en naar de buitenwereld. Kleine handen kunnen wijzen op verlegenheid of 

problemen met sociale contacten. Nadrukkelijk getekende nagels kunnen wijzen op 

agressieve gevoelens.  

 Vingers en tenen: wanneer een kind dit bewust kan tekenen, maar hij zich vaak vergist in de 

hoeveelheid kan dit wijzen op iets dat hem uit evenwicht brengt.  

 Voeten: geen voeten of op één been staan kan wijzen op onzelfstandigheid.  

 Navel: wanneer kinderen op de kleuterleeftijd of ouder nog een navel tekent kan dit 

betekenen dat het kind emotioneel nog sterk verbonden is met de moeder. Later tekent een 

kind vaak knopen op de trui. Vaak is het aantal knopen gelijk aan de leeftijd.  

 Genitaliën: het tekenen van genitaliën op zes en zevenjarige leeftijd past bij de 

seksespecifieke bewustwording van het kind, waar geen seksuele betekening aan mag 

worden gegeven.  
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Praktijkvoorbeeld: (Foks-Appelman, 2005) 

 

Mond: het is een lachende mond. Mond staat open en de 

lippen zijn nadrukkelijk getekend. Dit kan wijzen op orale 

behoeften (duimzuigen), emotionaliteit en gevoeligheid.  

Haren: het kind weet dat ze een meisje is en dit 

accepteert ze.  

Nek: duidelijk getekend: er is een scheiding tussen gevoel 

en verstand.  

Oren: niet getekend. Zijn er dingen die ze niet wil horen? 

Handen: de armen zijn dicht tegen het lichaam aan 

getekend. Dit kan betekenen dat sociale contacten wat 

moeilijk worden gelegd. De handen zijn goed zichtbaar, 

contact is dus wel mogelijk.  

 

 

Getekend door een meisje van 7 jaar 

 

Schoenen: De schoenen zijn in verhouding goed en geven 

aan dat er een stevige basis is. De benen staan uit elkaar wat wijst op zekere ontspanning en 

zekerheid.  

Knieën: deze zijn erg benadrukt. Dit kan wijzen op koppigheid, maar het kan ook zijn dat het kind net 

pijnlijk is gevallen en dat daarom de aandacht erop gevestigd is.  

Knopen: op de kleding zitten zeven knopen. Ze is ook 7 jaar. Er is geen scheiding tussen borst en buik 

wat betekent dat diepere gevoelens vrij kunnen stromen naar de oppervlakte en andersom.  

De omgeving: er is gras en zonlicht, er zijn natuurlijke levensomstandigheden. Een weg loopt van 

links naar rechts omhoog, toekomstgericht met een streven naar een hoger ideaal. De woorden 

boven het hoofd betekent dat de tekenaar met nadruk herkend of erkend wil worden.  

 

Dit meisje blijkt pas verhuist te zijn en is wat onzeker.  

 

De huistekening: 

Voor veel kinderen is een huistekening goed te doen. Het kan een beladen thema zijn als de kinderen 

verhuisd zijn of als de ouders gescheiden zijn. Een tekenopdracht kan zijn: 

Teken jouw eigen huis.  

 

De details bij een huistekening: 

 Het dak: een huis is pas veilig als er een dak op zit. Het symboliseert de driehoeksverhouding 

moeder-vader-kind. veel details in het dak zorgen voor veel drukte in het hoofd. Dit kan 

bijvoorbeeld veroorzaakt worden door problemen tussen ouders waardoor het kind allerlei 

dingen in het hoofd haalt omdat hij de situatie niet begrijpt.  
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 De muren: deze zijn erg belangrijk voor de stabiliteit en de stevigheid van het huis. Ze zorgen 

ook voor de scheiding tussen de binnen- en buitenwereld. Achter de muren verbergen zich 

gezelligheid, geheimen, tederheid en strijd en ruzie van de bewoners. Alleen door de ramen, 

de deur en de schoorsteun kunnen stukjes van het leven binnenshuis naar buiten 

doorschemeren. Wanneer deze elementen aanwezig zijn mag je buitenwereld iets zien van 

het leven binnenshuis. Als de muren onderbroken en zacht getekend zijn kan het zijn dat de 

binnenwereld niet goed genoeg afgeschermd is van de buitenwereld. 

 De ramen: door gordijnen of luiken kan er verhinderd worden dat je binnen kunt kijken, maar 

als ze open zijn kan dit een teken van veiligheid en intimiteit zijn. als er licht achter de ramen 

schijnt wil dit zeggen dat iedereen mag zien wat er binnen gebeurd. Wanneer er tralies voor 

het raam zitten dan mag er niet binnengekeken worden.  

 De voordeur: dit is de plaats van overgang van de intimiteit van het huis naar de 

buitenwereld. Als er geen deur is zal alle contact moeilijk zijn. dit is ook zo als er een slot, een 

kijkgaatje of een drempeltje getekend is.  

 De schoorsteen: er komt rook uit de schoorsteen als er warmte in het huis is. Rook betekent 

dat het kind zich kan uiten. Wanneer de rook naar beneden gaat is er wel warmte maar toch 

slaat deze neer en heeft het weinig kracht.  

 De omgeving: geen omgeving dan identificeert het zich volledig met zijn gezin. Anders kan 

het kind zich onderscheiden van zijn familie. Aan de omgeving van het huis kun je zien hoe de 

buitenwereld wordt ervaren. schijnt de zon of regent het?  

 

Praktijkvoorbeeld (Foks-Appelman, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Meisje van 7 jaar     Meisje van 8 jaar 

 

Het linkerhuis Het rechterhuis 

Staat recht op de onderrand van het papier Staat iets hoger op een schuine lijn getekend: er 
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getekend: het ouderlijk huis is nog heel 
belangrijk. 

is wat meer afstand van het ouderlijk huis.  

Het huis is niet ingekleurd, er is sprake van een 
zekere leegte en kleurloosheid 

Het huis is oranje gekleurd, de deur is rood. Er is 
warmte en levendigheid.  

De deur heeft een raam, slot en drempel: 
contact is wel gewenst en mogelijk, maar zal 
moeilijk zijn.  

De deur is groot en stevig. Het is duidelijk waar 
je moet zijn als je naar binnen wilt.  

Er zijn geen ramen. De bewoner laat niets van 
zijn innerlijk zien. 

Er zijn grote ramen. Deze zijn met een kruis 
verstevigd. Je kunt naar binnen kijken en de 
bewoner kan naar buiten kijken. Er is hierbij een 
zekere mate van (zelf) bescherming.  

In het dak is een “zielevenster”, een rond raam 
dat donker is. 

In het huis is een “zielevenster” dat open en 
beveiligd is. 

De lijnen van het driehoekige dak zijn stevig en 
duidelijk. Dat wijst op een stabiele verhouding 
vader-moeder-kind. het dak is verder leeg met 1 
donker venster, dat misschien wijst naar een 
gevoel van eenzaamheid. 

De lijnen van het driehoekige dak zijn vaag en 
onderbroken. Er zijn wel dakpannen en er zijn 
vaag nog twee ronde vensters te zien. De 
driehoeksverhouding vader-moeder-kind is wat 
vaag en chaotisch. Er is veel actie in de relatie en 
daardoor veel actie in het hoofd.  

De rook uit de schoorsteen gaat naar beneden. 
Er is wel expressie van gevoelens, er is warmte is 
huis, maar deze slaat neer en heeft weinig 
kracht. 

De rook uit de schoorsteen gaat naar boven, dit 
betekent dat een ferme uitlaatklep van 
gevoelens en warmte mogelijk is.  
 

De buitenmuren zijn duidelijk stevig. Dit 
betekent dat de invloeden van buiten de 
binnenwereld niet gemakkelijk bereiken en 
andersom niet.  

De buitenmuren zijn onderbroken en vaag 
getekend. Dit betekent dat de binnenkant 
misschien niet goed afgeschermd wordt.  
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4. Kindertekeningen en huiselijk geweld  

 

In het vorige hoofdstuk is de psychologie van een kindertekening beschreven, gericht op het kind zelf 

en het huis. Ook zijn hierbij tekenopdrachten genoemd, waarbij je kindertekeningen kunt analyseren, 

waaronder of er mogelijk sprake is van huiselijk geweld.  In dit hoofdstuk willen we vooral bekijken of 

je huiselijk geweld überhaupt wel in een kindertekening kunt zien en zo ja, hoe betrouwbaar dit dan 

is. 

4.1 Kun je Huiselijk Geweld in een kindertekening zien? 

Een kind begint meestal spontaan te tekenen als je hem vraagt een tekening te maken. 

Kinderen tekenen over hun belevingswereld: over de dingen van alledag, over fantasieën, wensen en 

verlangens en over hun angsten. Als een kind iets ergs heeft meegemaakt, waaronder Huiselijk 

Geweld, dan kan een kind daar vaak beter over tekenen dan over praten. Daarom is Huiselijk Geweld 

zeker in een kindertekening terug te zien en daarom is het ook zo belangrijk dat beroepsbeoefenaars 

deze kindertekeningen leren analyseren en signalen van Huiselijk Geweld hierin leren herkennen. 

4.2. Tekening als diagnose en signaal van Huiselijk Geweld             

We kunnen kindertekeningen gebruiken als diagnostisch materiaal.  Als wij echter op zoek zijn naar 

feiten – wie heeft wat gedaan, waar, wanneer en hoe – dan kan een tekening daar nooit concreet 

antwoord op geven of dienen als juridische bewijsvoering. Wel kunnen aanwijzingen of signalen in 

een kindertekening ertoe leiden om ons zelf (of het kind) te vragen of er thuis iets aan de hand is. 

Een tekening kan aanleiding geven om alert te zijn op andere signalen.  

 

Belangrijk is om bij een kindertekening nooit te snel conclusies te trekken. Je moet de tekening altijd 

zien in de context, de belevingswereld, de persoonlijkheid en de leeftijd van het kind. Het is dus 

belangrijk het kind goed te kennen. Daarnaast is het altijd goed om in gesprek te gaan met het kind 

over de tekening, zonder meteen te oordelen. Trek nooit vanuit jezelf conclusies over een tekening. 

 

Voorbeeld: 

Een jongen heeft een tekening gemaakt en verteld erbij: ‘Dit ben ik! Ik ben een boef!’ 

Je ziet een figuur met een gestreept boevenpak. Één been heeft de vorm van een kogel. Of heeft (of 

is) het een blok aan het been? Maar de nadrukkelijk getekende ‘bol’ kan ook de voet zijn die 

(terug)schopt. Het kan natuurlijk ook gewoon een voetbal zijn, waar het kind, als afleiding of als sport 

tegenaan schopt. We moeten met alle mogelijkheden rekening houden als we de feitelijke 

omstandigheden van het kind en zijn thuissituatie niet kennen. 

 Op zich kan ieder kind een keer het gevoel hebben ‘dat het een boef is’, want ieder kind is weleens 

stout of ongehoorzaam. Een kind dat ogenschijnlijk lief en volgzaam is en zijn woede onderdrukt, kan 

die woede wel – op een veilige manier – uitdrukken in een tekening of in een spel waarin het de boef 

speelt. Maar als een kind opvallend vaak en boef of een gevangenis tekent of stoute kinderen straf 

krijgen of bij voorkeur slachtoffer-daderspelletjes wil spelen, dan kunnen en moeten wij ons 

afvragen: Is hier wat aan de hand? Wat kunnen wij doen om dit kind te helpen? 
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4.3. Agressie in een kindertekening 

Één van de signalen van Huiselijk Geweld is dat ze tekeningen maken van geweld en ruzies. 

Maar jongens in de leeftijdsfase van 8 tot 10 jaar maken vaak tekeningen waarin agressie voorkomt. 

Dit past in de psychologische ontwikkelingsfase van deze leeftijdscategorie: jongens onderling 

oefenen zich in kracht, durf en avontuur d.m.v. sport en spel. We zien deze onderwerpen dan vaak 

door jongens van deze leeftijd getekend en gespeeld. 

De agressie die wordt uitgebeeld in een dergelijke tekening, moeten we zien en begrijpen vanuit de 

levenssituatie van het kind. 

Bijv. een kind dat een tekening maakt van vechtende mensen of van slachtoffers en daders, kan 

hiermee de eigen agressieve gevoelens uitbeelden, maar ook de ruzie thuis of op school. We kunnen 

naar aanleiding van een dergelijke tekening tegen het kind zeggen: ‘Die persoon die aangevallen 

wordt is er slecht aan doe. Dat is erg’. Het is daarbij belangrijk het kind niet het gevoel te geven dat 

het betrapt wordt, omdat dat tot gevolg kan hebben dat het kind er misschien helemaal niet over wil 

praten. Het tonen van medeleven daarentegen geeft het kind het gevoel dat het er niet alleen voor 

staan. In de vertrouwensrelatie die dan ontstaat, kan het kind misschien meer gaan vertellen waar 

het bang voor is of over welk soort situatie het gaat. Situaties zoals gevechten, oorlog, gevaarlijke 

situaties en overweldiging kunnen de uitdrukking zijn van angst voor agressie uit beelden op de 

televisie of in de krant. Agressie of vechten kunnen ook een uiting zijn van gevoelens van woede die 

het kind niet kan uiten in het gedrag, maar wel in een tekening. Zo kan een kind die zich verdrietig 

terugtrekt omdat het wordt gepest op school, in een tekening een enorme agressie laten zien en 

daarmee de woede zichtbaar maken die het innerlijk voelt. Een kind kan heel goed zijn gevoelens van 

boosheid of angst uiten in een tekening, maar ook zijn verlangens naar rust en stilte.  

 

Een agressieve tekening is dus een signaal, waarvan we de betekenis niet te snel moeten duiden. We 

worden wel attent gemaakt en we kunnen het kind dan helpen door te zeggen: ‘Ik zie iemand die er 

slecht aan toe is’ of ‘het lijkt wel een gevaarlijke situatie’. Het is dan aan het kind om te bepalen of 

het er aan toe is om te vertelen wat de agressie in de tekening voor hem betekend. 

 

4.4. Depressie in kindertekeningen 

Wanneer we dan weer een heel andere tekening zien, zoals een tekening met weinig actie of waar 

eigenlijk niets gebeurt, zullen we snel geneigd zijn te denken: ‘Dat is een heel stil kind, misschien is 

het wel depressief!’ Toch moeten we steeds weer wachten met een definitieve betekenis te geven 

aan een tekening. Een stille of lege tekening kan het gevoel van leegte zijn die het kind voelt, maar 

het kan ook een gevoel van innerlijke rust zijn. Het is echter ook mogelijk dat het kind de rust tekent 

die het nodig heeft in een wereld vol lawaai en ruzie.  

De tekening is dan een verlangen naar rust. Een stille en rustige tekening hoeft dus niet te betekenen 

dat er thuis geen sprake is van Huiselijk Geweld. Het kan ook betekenen dat het juist verlangt naar 

rust, omdat er thuis altijd ruzie en geweld is. Het kind heeft zijn/haar verlangen getekend. Daarom is 

het altijd belangrijk het kind te vragen waarom het iets getekend heeft. 

Ook hierbij moeten we dus weer oppassen te snel tot een conclusie te komen, maar de persoonlijke 

omstandigheden van degene die de tekening heeft gemaakt altijd bij de interpretatie te betrekken. 
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4.5. Communicatie met het kind over de tekening  (Kopp, 1995) 

Je praat altijd met het kind over de tekening. Daarbij begin je niet onmiddellijk met het ondervragen 

van het kind over de tekening. Je maakt een opmerking over de tekening over wat je precies ziet, 

bijv. ‘zo dat ziet er gevaarlijk uit!’ Het kind kan op deze manier afwachten, luisteren en reageren op 

de associaties. Dat is veiliger voor het kind. Het kind krijgt ook de rol van expert over zijn tekening. En 

jij voelt je als beroepsbeoefenaar in die fase wat verloren en klungelig. Je moet je weg zoeken in de 

onzekerheid, want vaak weet je niet precies wat de tekening voorstelt of wat het kind heeft willen 

tekenen. 

Pas nadat het kind de positie heeft van expert van zijn eigen tekening en jij die van geïnteresseerde 

en respectvolle luisteraar, vraag je het kind wat meer te vertellen over de tekening. Vraag alleen over 

de tekening en probeer nog geen interpretaties te maken. Zoek nog niet naar verbanden tussen de 

tekening en het werkelijk leven van het kind maar bevraag de tekening van binnenuit.  Je stelt alleen 

vragen ter interesse over de tekening en het kind licht toe en vertelt wat het wilt vertellen over de 

tekening. Respecteer hierin de grenzen van het kind!  

 

Praktijkvoorbeeld: (Appelman, 2004) 

Een meisje van 9 jaar kwam in therapie omdat ze erg druk was, veel huilde en veel woedeaanvallen 

had. In de eerste therapiesessie zat ze stilletjes aan tafel en wilde ze niet praten. Ze wilde eigenlijk 

ook niet spelen, ze wilde liever helemaal niets. Ze zei: ‘ik denk dat ik volgende week niet meer kom, 

want ik denk niet dat het helpt!’ 

Ondertussen begon ze op een stukje papier dat ‘toevallig’ op tafel lag te tekenen. Ze tekende een 

huis. Ze tekende de muren van het huis met een dikke paarse viltstift. De deur is getekend in het 

rose. Links tekende ze een smal raam met zwarte lijnen en een rond raampje in het dak in het paars. 

Daarna kraste ze met zwart, rood, geel en groenen strepen in en over het huis. Het huis is er niet 

meer (of moest weg) en er werd ‘grenzeloos’ overheen gekrast. Er is grenzeloosheid in het huis 

omdat er niet binnen de lijnen van het huis is getekend (net zoals de eerste grenzeloze tekening). De 

krassen wijzen op een traumatische ervaring binnen het huis. De krassen zouden ook de 

woedeaanvallen kunnen verbeelden. Het werkelijke huis, de thuissituatie en het archetypische huis 

zijn beschadigd, d.w.z. het gevoel dat het kind heeft met betrekking tot veiligheid en bescherming. 

Het meisje is wel in therapie gebleven. Het was mogelijk met de ouders in gesprek te komen over de 

thuissituatie. Er waren spanningen in de huwelijksrelatie en de ouders overwogen om 

partnertherapie te starten. In een dergelijk geval is hulpverlening aan de ouders voorwaarde voor 

een goede hulpverlening aan het kind. Wordt aan die voorwaarde niet voldaan, dan kan het kind 

alleen nog geholpen worden om zich – ondanks de slechte situatie thuis – zo sterk te maken dat het 

de situatie enigszins kan verdragen. 

 

Meer hierover kunt u lezen in het volgende hoofdstuk ‘Met kinderen in gesprek gaan’. 

 

4.6. Kindertekeningen als hulpverlening 

Je kunt kindertekeningen ook gebruiken om het kind zijn/haar gevoelens te laten uiten. Het lijdt 

vooral aan een gebrek van gevoelens van veiligheid en geborgenheid. Dat verhindert een gezonde en 

normale ontwikkeling. Natuurlijk is in het eerste plaats het belang de mishandeling te stoppen, maar 

daarna is het nodig om het kind te helpen weer in harmonie en balans met zichzelf te komen. 

Verwerking vindt plaats door over het trauma te praten, met anderen het gevoel te delen en of een 
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ander getuige te laten zijn van wat er gebeurd is. Maar kinderen vinden praten vaak heel moeilijk. 

Een natuurlijke manier om zich te uiten is d.m.v. spel waarvan tekenen een onderdeel is. 

We willen hierbij aangeven dat kindertekeningen niet alleen gebruikt kunnen worden bij het 

signaleren, maar ook bij de behandeling en verwerking. Dit wordt o.a. ook vaak gebeurd bij 

rouwverwerking bij kinderen. Om onze eigen grenzen te bewaken richten wij ons hier tijdens dit 

onderzoek verder niet op.  

Wij willen ons vooral richten op het signaleren, omdat we merken dat hierover nog een gebrek is aan 

kennis over de mogelijkheden hiervan bij verschillende beroepsbeoefenaars. 
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5. Met kinderen in gesprek gaan  

In het vorige hoofstuk werd dit kort naar voren gehaald. Hoe communiceer je met het kind over de 

tekening? Dit hoofdstuk gaat nog een stapje verder in hoe je als professional met het kind in gesprek 

gaat over haar/zijn thuissituatie.  

 

5.1. Wat is belangrijk als je het gesprek aan wilt gaan met het kind over de thuissituatie?                  

U kunt na het maken van de tekening al vragen aan het kind wat de tekening inhoudt en waarom hij 

of zij het zo heeft getekend. Als u dat met belangstelling vraagt en daarbij niet de insteek hebt dat 

het kind persé slachtoffer is van huiselijk geweld, is het mogelijk dat het kind u dingen verteld over 

de thuissituatie.                  

Als u denkt verschillende signalen voor huiselijk geweld te hebben opgevangen, deze hebt 

opgeschreven, (intern) hebt overlegd en eventueel advies hebt gevraagd aan het AMK, is het tijd 

voor het gesprek met het kind. Het is wel belangrijk dat u voor het gesprek een plan van aanpak 

hebt. Zorg dat u weet wat u wilt bespreken en wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn. Ook is het 

belangrijk dat u weet wat de grenzen van uw professie zijn, tot hoever mag en kunt u gaan? (Codée, 

2010) 

Het gesprek met het kind heeft tot doel de feiten te achterhalen zoals de kinderen die hebben 

waargenomen. Voelen kinderen zich acuut bedreigd en moeten er acute veiligheidsmaatregelen 

genomen worden? (Janssen, 2010) 

Wees aan het begin van het gesprek al eerlijk tegenover het kind. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik wil met je 

praten over hoe het gaat op school en over hoe het thuis gaat.’ Het is tevens van belang om het kind 

aan het begin van het gesprek de sociale codes uit te leggen. Bijvoorbeeld dat u verteld dat u vragen 

gaat stellen waar u zelf het antwoord niet op weet en dat u dus ook niet kunt helpen bij het 

antwoord (Delfos, 2003). Veel (jonge) kinderen denken dat volwassenen alles weten. Het is goed om 

te benoemen richting het kind dat u de hulp van het kind nodig hebt  omdat u niet alles weet.  

Probeer als professional het kind het gevoel te geven dat het veilig en gewaardeerd wordt. In een 

veilige omgeving zal een kind meer los durven laten. (Codée, 2010) 

De vuistregel in gesprekken met kinderen is: belangrijker dan uitleg geven en informatie verstrekken, 

is het luisteren naar de reacties van kinderen en daarop inspelen. (Janssen, 2010) 

Kinderen zullen zich loyaal voelen tegenover de ouder. Dat vereist een zorgvuldige manier van 

vragen stellen en een heel actieve, betrokken manier van luisteren.  Laat de ouders ook in hun 

waarde, ondanks negatieve uitlatingen over de ouders door het kind. Zet het kind nooit tegen de 

ouders op, want zo verliest u het contact met het kind en de ouders. (Codée, 2010) 

Het is mogelijk dat kinderen onder druk zijn gezet om hun mond te houden door de plegers van het 

geweld. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de pleger steeds zegt: ‘Jij bent mijn speciale meisje. Dit is ons 

geheimpje, hè?’ Als kinderen er dan toch over praten, plegen ze in hun beleving verraad of riskeren 

ze straf. Ook al is het heel verleidelijk, beloof het kind geen geheimhouding. De informatie die 

kinderen geven zal soms wel moeten worden doorgegeven aan andere professionals of andere 

instanties.  (Janssen, 2010) 
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Om sociaal wenselijk antwoorden en manipulatie te vermijden, kan het waardevol zijn om voor het 

gesprek na te denken over de vragen die u wilt stellen en op wat voor manier u ze wilt stellen. Het 

risico van suggestieve vragen is, dat het kind een antwoord geeft waarvan het denkt dat u dat 

antwoord verwacht. Vooral kinderen van 5 à 6 jaar zijn hier gevoelig voor. (Delfos, 2003) 

Om daadwerkelijk te kunnen communiceren met kinderen is vooral een juiste attitude nodig. Die 

attitude moet er een zijn van respect voor het kind en bescheidenheid vanuit de volwassene. 

 

5.2. Wat kun je met kinderen op welke leeftijd bespreken? 

Let erop dat u tijdens het gesprek de initiatieven van het kind niet afbreekt. Ga erin mee als het kind 

opeens over iets anders begint. (Codée, 2010)Vraag u af waarom het kind iets zegt of doet. Nog 

jongere kinderen (van ongeveer 4 jaar) kunnen nog niet alles verwoorden wat ze bedoelen. Daarom 

is het belangrijk om door te vragen wat ze bedoelen. In gesprekken met kleine kinderen is eenvoudig 

taalgebruik van belang. Simpele en open vragen zoals ‘Gebeurt er thuis wel eens iets wat je niet leuk 

vindt?’ kunnen ook voor kleine kinderen voldoende duidelijk en uitnodigend zijn. Vanaf ongeveer 7 

jaar kunt u open vragen stellen.  

Kernpunten op een rij: 

 Luister actief door middel van doorvragen 

 Vraag je af waarom het kind zegt wat het zegt 

 Houdt rekening met de beleving en behoeften van het kind 

 Kind mening en gevoelens laten uiten 

 Accepteer van het kind 

 Maak duidelijk bij wie het probleem ligt (niet bij het kind) 

 Geef ik-boodschappen 
 
Bron tabellen: Luister je wel naar mij? Martine F. Delfos 
 
Communicatievoorwaarden voor gespreksvoering met jonge kinderen 

1. Ga op dezelfde (oog)hoogte zitten als het kind. 
2. Kijk naar een kind terwijl je spreekt. 
3. Alterneer het wel en niet maken van oogcontact met een kind terwijl je spreekt. 
4. Stel het kind op zijn of haar gemak. 
5. Luister naar wat een kind zegt. 
6. Laat met behulp van voorbeelden zien dat wat het kind zegt, effect heeft. 
7. Vertel het kind dat het je moet zeggen wat het vindt of wil, omdat je het niet weet als het 

kind het je niet zegt. 
8. Probeer spelen en praten te combineren. 
9. Signaleer dat je het gesprek afbreekt en later zal voortzetten wanneer je merkt dat het kind 

afhaakt. 
10. Wanneer je een moeilijk gesprek hebt gehad, zorg dan dat het kind daarna tot zichzelf kan 

komen. 
 
Voorwaarden van metacommunicatie 

1. Maak het doel van het gesprek duidelijk. 
2. Laat een kind weten wat je intenties zijn. 
3. Laat een kind weten dat je feedback nodig hebt. 
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4. Laat een kind weten dat het mag zwijgen. 
5. Probeer te benoemen wat je voelt en volg wat je voelt. 
6. Nodig het kind uit zijn of haar mening over het gesprek te geven. 
7. Maak metacommunicatie een vast onderdeel van je communicatie. 



22 

 

 
Kenmerken gespreksvoering naar leeftijd 

 4-6 jaar 6-8 jaar 8-10 jaar 10-12 jaar 

Metacommunicatie  uitleg gesprekskader 

 belang mening 
benadrukken 

 veel metacommunicatie 

 uitleg gesprekskader 

 belang mening 
benadrukken 

 veel metacommunicatie 

 benoemen gesprekskader 

 veel metacommunicatie 

 benoemen gesprekskader 

 matig metacommunicatie 

Vorm   spelen + praten 

 10 à 15 minuten verbaal 

 nonverbale spelvormen 

 familievoorbeelden 
gebruiken 

 spel aanhouden bij 
vermoeidheid 

 niet te lang stilzitten 

 praten + spelen 

 15 à 20 minuten verbaal 

 verbale spelvormen 

 vrienden als voorbeelden 
gebruiken 

 niet te lang stilzitten 

 praten, soms spelen 

 half uur tot drie kwartier 
verbaal 

 vrienden gebruiken in 
navragen 

 praten 

 een uur verbaal 

 eventueel met vriend(in) 

Verbale aspect  kort en concreet, 
moeilijke woorden 
vermijden 

 hulp bij formuleren 

 kort en concreet, 
moeilijke woorden 
vermijden 

 concreet, moeilijke 
woorden uitleggen 

 concreet en abstract, 
moeilijke woorden 
uitleggen 

Nonverbale aspect  veel nonverbaal  nonverbale communicatie  benoemen nonverbale 
communicatie 

 benoemen nonverbale 
communicatie 

Vraagtechnieken  open + gesloten vragen 

 gesloten vraag niet op 
hoofdonderwerp 

 suggestieve vragen 
vermijden 

 open vraag naar 
hoofdonderwerp, 
doorvragen op details 

 gebeurtenissen 
ruimtelijk 

 vragen gevarieerd 

 gesloten vragen 
vermijden 

 suggestieve vragen 
vermijden 

 open vragen naar 
hoofdonderwerp, 
doorvragen op details 

 meer ruimtelijk dan 
temporeel 

 vragen gevarieerd 
herhalen, niet 

 open afwisselen met 
gesloten vragen 

 suggestieve vragen 
vermijden 

 sociaal wenselijke 
antwoorden voorkomen 

 ruimtelijk + temporeel 
doorvragen 

 samenvatten voor 
structuur 

 open vragen 

 doorvragen 

 suggestieve vragen om 
sociaal wenselijke 
antwoorden te 
voorkomen, verder 
vermijden 

 ruimtelijk + temporeel 
doorvragen 

 samenvatten voor 
structuur 
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herhalen, niet 
samenvattend vragen 

samenvattend vragen 

Motivatie  gedurig aan motivatie 
werken 

 materiële beloning 

 afronding op 
spanningsboog 

 gedurig aan motivatie 
werken 

 materiële beloning 

 afronden op onderwerp 

 motivatie controleren 

 goedkeuring op codes van 
maatschappij 

 afronden op onderwerp 

 motivatie herhalen, niet 
gedurig 

 goedkeuring in de zin van 
goed mens zijn 

 afronden op tijd en 
onderwerp 

 
 
Voor algemene gesprekstechnieken verwijs ik naar het boek Elementaire sociale vaardigheden van Kees van Meer. Voor gespreksvoering met kinderen 
verwijs ik naar Luister je wel naar mij? van Martine F. Delfos. 
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Bijlagen  

Interview tekentherapeut        December 2010  

A.Hoeksema, een analystisch tekentherapeut, gaf in een interview aan hoe therapeuten de tekening 

gebruiken als middel om opmerkelijke aspecten in tekening, die onbewust worden getekend, te 

analyseren.  Hierover leest u meer in ‘het interview’.  

Aanleiding interview                                  

Vanuit de CHE volgen wij de minor ‘Aanpak Huiselijk Geweld’.  Als beroepsproduct bij deze minor 

maken wij een handleiding voor kindertekeningen (gericht op huiselijk geweld) voor begeleiders en 

leerkrachten. Wij zoeken antwoorden op vragen als ‘Hoe kun je naar kindertekeningen kijken?’ 

(vanuit de psychologie van de kindertekening).  ‘Hoe kun je aan een kindertekening zien of er 

mogelijk sprake is van (huiselijk) geweld? 

Een eerste reactie op ons beroepsproduct ...                                                                                                         

Helaas moet ik jullie meteen uit een droom helpen: er kan geen handleiding bestaan om signalen van 

huiselijk geweld uit kindertekeningen te halen. Er wordt heel veel verteld in een tekening, maar de 

betekenissen kunnen zoveel oorzaken hebben, dat er geen standaard regel voor te vinden is. 

Bovendien zijn er ook nog zoveel andere factoren die meespelen, dat er geen standaard interpretatie 

mogelijk is.  Ook is het een heel precair onderwerp, waar alleen maar heel voorzichtig en zelfs met 

enige terughoudendheid mee omgegaan moet worden. Een verkeerde interpretatie kan 

levensbedreigend zijn. En veiligheid staat bovenaan.  

Welke kijk heeft u op de psychologie achter een kindertekening?                                                                         

Ik ga uit van de analytische psychologie. De tekening wordt in de analytische tekentherapie gebruikt 

als middel voor de cliënt (en therapeut) om inzicht te krijgen in onbewuste processen die vaak 

ontstaan zijn na onvermijdelijke levensgebeurtenissen, waar ieder mens mee te maken krijgt. Hoe 

met deze gebeurtenissen om is gegaan en hoe deze verwerkt zijn, maakt uit of iemand er last van 

heeft. Nare gevoelens worden verdrongen naar het onbewuste waar ze te pas en vooral te onpas van 

zich laten merken. Kinderen zitten in de ontwikkelingsfase dat ze moeten leren hoe met deze 

gebeurtenissen om te gaan. Als het goed is leren ze dit van de belangrijke volwassenen om hen heen. 

In een omgeving waar ze veilig en geborgen zijn en goed verzorgd worden. 

Huiselijk geweld is een traumatische ervaring die diepe sporen achter laat. Het biedt het kind een 

allesbehalve veilige omgeving. De natuurlijke, intuïtieve reactie van een mens op een gevaarlijke, 

beangstigende ervaring is vechten of vluchten. Een kind dat huiselijk geweld meemaakt, kan datgene 

wat zijn gevoel hem ingeeft niet doen. Want hij is te klein om te vechten en vluchten kan hij ook al 

niet, want waar moet hij heen, hij is immers afhankelijk van zijn ouders. Het kind zal een strategie 

ontwikkelen om te overleven: zich klein maken, zich onopvallend gedragen, ontzettend aanpassen, 

wegvluchten in zijn hoofd door middel van dissociatie, etc.. En vooral zijn eigen gevoel negeren, 

waardoor hij vervreemdt van zichzelf. Kan het kind de ervaring niet goed verwerken of houdt het 

geweld langere tijd aan, dan zal het overlevingsgedrag een vast patroon worden en gebruikt worden 

ook wanneer de situatie inmiddels verbeterd is. 

De tekening is dus een middel om achter deze patronen te komen die als ‘niet eigen’ en daardoor als 

last ervaren worden. Door te tekenen worden ze zichtbaar door middel van symbolen, opmerkelijke 
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aspecten, die onbewust getekend worden. De therapeut ziet deze als aandachtspunten die, door 

middel van het bespreken en het maken van associaties, inzicht geven in de problematiek. De 

tekening biedt tevens een veilige manier van probleembenadering, want het geeft een bepaalde 

mate van afstand tot het probleem. De cliënt heeft het over de tekening en daarmee ook over 

zichzelf. 

In gesprek gaan over de tekening...                                                                                                                                 

Bij het bespreken van een tekening wordt vooral ook gelet op het gevoel dat de tekening oproept, 

uiteraard bij de cliënt alsook bij de therapeut. Aan de hand van de aandachtspunten die in de 

tekening voor de therapeut zichtbaar zijn, worden voorzichtig vragen gesteld. Hoewel de therapeut 

soms zijn eigen idee heeft over de betekenis van zo’n aandachtspunt, is alleen de betekenis die de 

cliënt er aan geeft de enige juiste. Dit is een heel belangrijke regel bij het werken met tekeningen. 

Het gevoel dat een tekening oproept bij de therapeut kan namelijk zijn eigen onverwerkte gevoelens 

zijn; toch is dit gevoel ook aanleiding om (uiteraard heel voorzichtig) verder door te vragen. De 

voorzichtigheid is nodig omdat er sprake kan zijn van afweer, die een te gevoelige gebeurtenis 

bedekt en waar (nog) niet over gesproken kan worden.Het bespreken van een tekening vereist dan 

ook een deskundige begeleiding. Alleen goed geschoolde therapeuten kunnen hier mee werken.  

In hoeverre kun je (volgens u) signalen van huiselijk geweld uit kindertekeningen halen?                                  

Hiermee komen we dan bij de onmogelijkheid om een handleiding te maken voor het kijken naar en 

het bespreken van kindertekeningen en dan nog wel met name tekeningen van kinderen bij wie een 

vermoeden van huiselijk geweld is. Zoals uit het voorgaande blijkt is het vaststellen van een bepaald 

signaal niet ongevaarlijk. Het vereist echt een deskundige aanpak door getrainde therapeuten! Het 

gevaar van een verkeerde interpretatie is zeer groot.  Dit kan vreselijke gevolgen hebben (en niet in 

het minst voor het kind zelf!). 

Kinderen zullen echt niet expliciet een gebeurtenis met huiselijk geweld gaan tekenen. Dit is een veel 

te beangstigende en pijnlijke ervaring, die alleen daarom al weggedrukt en dus niet getekend zal 

worden.  Bovendien is een kind loyaal aan zijn ouders en zal het niet gauw iets vertellen, waarvan hij 

zelf ook wel een vermoeden heeft, dat het niet goed is. En in het ergste geval wordt het kind 

bedreigd om dat wat er thuis gebeurt geheim te houden. 

Het kind zal zich indirect uiten. Door gedrag en ook door tekeningen ‘waar iets mee aan de hand is’. 

Veel analytische tekentherapeuten zijn de opleiding begonnen omdat zij in hun werk, bijvoorbeeld 

als docent van een basisschool, tekeningen tegenkwamen die iets ‘vertelden’, maar ze wisten niet 

wat. Wie met tekeningen werkt, ziet hoe boeiend het is om er samen met de tekenaar naar te kijken 

en te bespreken, en wat er dan allemaal naar boven komt! 

Het blijkt vaak dat de bewust gemaakte betekenis heel bevrijdend werkt, ondanks dat het niet om 

een fijne gebeurtenis gaat, omdat men altijd wel een vermoeden had ‘dat er iets was’, maar nooit 

wist wat. De betekenis is vaak anders dan wat men in eerste instantie denkt te zien, omdat er allerlei 

factoren meespelen. 

 

Wat nu te doen als een kind een tekening maakt, die vragen oproept?                                                              

Nodig het kind vriendelijk uit om te vertellen wat hij heeft getekend. Hooguit kunnen er wat 
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richtlijnen aangereikt worden, waardoor de begeleider/docent attent gemaakt wordt op een 

mogelijke problematiek (heel vaag dus).  Deze problematiek is alleen in gesprek met de betrokkene 

te achterhalen.  De tekening is, zoals gezegd, uiterst subjectief. Alleen de tekenaar weet de 

betekenis!De docent heeft een signalerende rol en niet een therapeutische rol: hij of zij is vaak een 

van de weinige personen waarmee het kind buitenshuis frequent contact heeft. De docent kent het 

kind en ziet als er zich veranderingen voordoen. Als het goed is heeft de docent een veilige band met 

het kind. Hij of zij is dan ook vaak degene bij wie het kind de gelegenheid heeft om zich te uiten. Dit is 

een zeer belangrijke rol, vooral in moeilijke omstandigheden. De docent is dan degene die het kind 

steunt, door naar het kind te luisteren en die, indien noodzakelijk, deskundige hulp kan inroepen. 

Welke signalen zou je uit een kindertekening kunnen halen van een kind die in aanraking komt met 

huiselijk geweld?                                                                                                                                                    

Kinderen tekenen spontaan wat in hen opkomt. En net als bij volwassenen worden hierbij onbewuste 

aspecten getekend, die in de vorm van symbolen zichtbaar zijn.                                                                       

Een kind gebruikt de tekening ook om orde te scheppen, om dingen duidelijk te maken, om zich te 

kunnen uiten. Vaak is het tekenen voor kinderen een magisch proces, waarin ze moeilijke zaken naar 

hun hand kunnen zetten. 

Agressie of vechten in tekeningen kunnen ook heel goed een uitdrukking zijn van eigen gevoelens 

van woede, die het kind niet kan uiten in gedrag, maar wel in een tekening. Bijvoorbeeld wanneer 

het gepest wordt op school. Agressie in een tekening is echter altijd een signaal, waar aandacht aan 

besteed moet worden. “Ik zie iemand die er slecht aan toe is”, of “Het lijkt wel een gevaarlijke 

situatie” kan een opening zijn tot gesprek. 

Om het nog moeilijker te maken: soms tekent het kind een compenserende tekening. Zo tekent het 

een situatie waar het naar verlangt. Een vrolijke tekening waarin het fijn met vader aan het spelen is. 

Er zijn wel aandachtspunten die vragen om verheldering: 

-  Het gevoel dat een tekening oproept (bv. beangstigend, beklemming, afgrijzen) 

-  Te grote handen, te grote, scherpe schoenen, ogen, etc. van een belangrijke persoon 

-  Veel scherpe voorwerpen 

-  Gevaarlijke hulpmiddelen 

-  Het zichzelf klein maken t.o.v. de omgeving 

-  Zichzelf ingekaderd tekenen, waardoor het geen of weinig ruimte heeft/krijgt. 

-  Zichzelf zonder handen, voeten, mond tekenen, waardoor het niet zelf kan handelen 

   (wegrennen, schreeuwen) 

-  Huizen zonder ramen en deuren (wat gebeurt er binnen, wat niet gezien mag worden?) 

- Leegte in een tekening. Zijn er anderen of staat het kind alleen? 
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Opmerkingen bij de aandachtspunten: 

▪  Bij al deze aandachtspunten moet natuurlijk wel gekeken worden naar het ontwikkelingsniveau van 

het kind. Is het kind qua ontwikkeling in staat om deze aspecten (in de juiste verhouding) te 

tekenen? 

▪  Altijd vragen naar de betekenis! Welk verhaal vertelt de tekening. Een tekening is namelijk een 

momentopname. Misschien had het kind ’s ochtends ruzie met één van de ouders of 

broertjes/zusjes/vriendje? 

 De tekening is absoluut subjectief. 

▪  Ik wil nogmaals met nadruk vermelden dat er nooit zomaar conclusies getrokken kunnen worden 

uit de tekening, zonder verder diagnostisch onderzoek. Een tekening is ook geen bewijsmateriaal.  

 De tekening is een (weliswaar krachtig) hulpmiddel in de therapie om inzicht te verkrijgen en om te 

gebruiken bij het doorvoelen en accepteren van de bewust geworden problematiek. Tevens biedt 

de tekening de cliënt een bepaalde mate van afstand tot de problematiek, waardoor het een 

veiliger manier is van benadering.  Hierdoor zal de therapie sneller kunnen helpen.  

▪  Doordat de tekening een zeer sterk hulpmiddel is, met een specifiek eigen bevragingsmethode, is 

het noodzakelijk om bij therapeutische doeleinden een speciaal hiervoor opgeleide analytische 

tekentherapeut in te schakelen. Meer informatie is te vinden op de website van de opleiding: 

www.ppch.nl  en op die van de beroepsvereniging: www.batt.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 


