
10 praktische inzichten
Hoe help je kinderen met  

hun talenten aan de slag te gaan?  

1. Help je kind ontdekken welke  
 talenten het heeft.

Om te weten waar je talenten liggen, moet je 
er eerst mee in aanraking komen. Bied je kind 
daarom veel verschillende ervaringen/activiteiten 
aan en kijk en denk mee waar natuurlijke aanleg 
zich manifesteert. Blijf daarbij breed kijken naar 
talent. Als een kind iets graag doet of ergens goed 
in is - voetbal, skaten of feestjes organiseren - 
praat dan af en toe verder om te ontdekken welke 
talenten daarbij horen. Gaat het om samenwerken, 
doorzettingsvermogen, organiseren of een talent  
om nieuwe dingen uit te proberen?  

2. Bied inspiratie.

Breng tijd door met je kinderen en deel 
ervaringen. Draag ook elementen en voorbeelden 
aan uit jouw leefwereld: vertel over films of 
theatervoorstellingen, nieuwsberichten uit de  
krant, boeken die jij nu interessant vindt of die  
je las toen je tiener was. Het is een mythe dat  
jongeren alleen maar in jongerendingen 
geïnteresseerd zijn. Neem ze mee naar plekken  
die ze zelf niet opzoeken, sportwedstrijden,  
musea. Het is – echt waar! – opmerkelijk als je 
jongeren vraagt rolmodellen of voorbeeldfiguren  
te benoemen, hoe vaak ze verwijzen naar hun  
eigen ouders. 

3. Leer je kind te denken in termen  
 van persoonlijke groei. 
 
Alles wat je vaker doet kun je steeds beter. Wat je 
aandacht geeft groeit. En daarmee heb je je eigen 
prestaties voor een groot deel in de hand. Als je 
ergens verder in wilt komen, moet je er hard voor 
werken. En dan kun je veel meer dan je denkt. 
Stimuleer en ondersteun je kind daarin. Geef ook 
steun bij huiswerk en oefeningen voor school.

4. Geef vaak feedback en complimenteer  
 je kind op basis van zijn inzet.

Moedig je kind aan en geef complimentjes.  
Prijs kinderen om hun inspanningen en nooit om  
hoe slim ze zijn. Kinderen die vaak horen dat ze  
zo slim zijn, gaan hierdoor minder hun best doen.  
Het is veel belangrijker kinderen te prijzen voor  
hun werkinzet, motivatie en doorzettingsvermogen.

5. Help je kind om verschillende  
 activiteiten af te wisselen.

Het is heel gezond voor de ontwikkeling van 
jongeren om tijd te besteden aan verschillende 
domeinen: vrienden, school en hobby’s. Jongeren 
met meer vrienden halen betere schoolresultaten. 
Help ze breder te kijken als ze vooral bezig zijn  
met één activiteit, of dat nu wiskunde is of gamen.



6. Leer je kind zelfregulering.

Leer je kind naar zichzelf kijken en een reële 
inschatting maken van de eigen prestaties in relatie 
tot anderen en tot zichzelf. Praat hier veel over en 
stuur onder- en overschatting bij. Realiseer je dat 
je hier als ouder ook een sleutelrol in hebt. Je kind 
stimuleren is niet hetzelfde als je kind prijzen om 
het kleinste of geringste. Geef veel complimenten, 
maar bied ook realiteitsbesef.

7. Bied sturing en steun.

Zeker in het begin van de puberteit kunnen ouders 
veel sturing en steun bieden. Daarbij gaat het om 
onvoorwaardelijke liefde, maar ook om een geloof 
in je kind: ik geloof dat jij dat kunt. Stimuleer en 
daag uit, maar let op dat kinderen niet op hun tenen 
moeten lopen. Dat laatste kan leiden tot faalangst 
of onderprestatie door dat een kind z’n kont tegen 
de krib gooit.

8. Vorm een team. 

Het helpt als twee ouders op één lijn zitten. 
Maak samen afspraken over je normen over 
belangrijke zaken als huiswerk, hobby’s 
en mediatijd. 

9. Leer doorzettingsvermogen.

Ouders spelen vaak een grote rol bij 
doorzettingsvermogen. Welke waarden geef 
jij als ouder daarin mee? Hoe ga jij zelf om 
met tegenslagen? Hoe streng en consequent 
ben jij naar jezelf? Mag je kind na drie trainingen 
volleybal alweer stoppen, of moet het eerst het 
hele jaar afmaken?  

10. Bespreek van tevoren het kader  
   en evalueer hoe het is gegaan.

Denk als ouder actief mee over de prestaties van 
je kind. Het is essentieel om betekenis te geven 
aan prestaties die ze leveren, om hier de tijd voor 
te nemen. Hoe is het gegaan? Wat ging er goed? 
Wat kan er volgende keer nog beter? Past het 
bij jou?
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