
OUDER-KIND-OEFENING MEI SPIRITUALITIJD-CHALLENGE 

Kinderen leven niet mèt de maar ìn tijd. Ze Zijn de Tijd. Een gekende opvoedkundige 

wijsheid zegt "met kinderen moet je bereid zijn om tijd te verliezen om tijd te winnen”. 

Vaak genoeg moeten kinderen ons ritme volgen. Schoenen aan doen, eten, opruimen, in 

bad gaan. Als we daarbij liefdevol en rustig en soms met de nodige duidelijkheid structuur 

aanbieden, lukt dit meestal wel. Doorgaans stromen kinderen vlot mee met het veilige 

ritme dat wij hen aanbieden. Toch moeten we hen ook vaak uit hun èigen tijdsbeleving 

halen - terwijl zij vaak één zijn met de tijd. Ze vallen er als het ware mee samen. Een “staat 

van zijn” die wij als volwassenen vanuit de populaire sychologie kennen als flow. 

Wil jij je jezelf graag oefenen in SpiritualiTIJD met je kind - en je eigen bewustzijn daarbij 

verhogen? Neem dan deel aan deze Challenge!  

 

Doel van de oefening 

De bedoeling van deze oefening is om te kijken wat het met jullie doet, als jij bereid bent 

om tijd te verliezen, als je bereid bent om (even) mee te gaan in de Flow van je kind.  

 

Opdracht 

Reserveer een moment in je agenda - OF probeer de oefening op een spontaan moment, 

whatever works for you. Neem je voor om tèlkens jouw kind je vandaag iets (haalbaar) 

vraagt om te doen samen, te antwoorden met JA! En om het dan ook echt te doen. Ik heb 

het hierbij niet over “de trip naar Disneyland” maar over gewone kleine dagdagelijkse 

vragen zoals… Gaan we samen bellen blazen? Ja! 

Wil je met mij schommelen? Ja! Natuurlijk! 

Zullen we samen een spelletje spelen? Leuk idee! Ja! 

Oòk als het eigenlijk tijd is om schoenen aan te doen, te eten, op te ruimen, in bad te 

gaan…   Als de oefening je te moeilijk lijkt, kan je ze ook in stukjes knippen en je 

voornemen om bijvoorbeeld voor de komende twee of drie uur automatisch JA te 

antwoorden op de vragen van je kind, maar aanbevelenswaardig is toch een volledige dag 



uit te trekken voor deze oefening.  Het liefst doe je deze oefening meerdere keren, om de 

verschillende effecten er van te kunnen gewaarworden, zowel bij jezelf als bij je kind.  

 

Na de oefening(en) doe je met je kind een “naverwerking” door samen te tekenen hoe jullie 

dag- of activiteit verlopen is.  

Belangrijk! VOOR je de oefening doet, vul jij jouw energie-score in door het 

bolletje te kleuren dat voor jou  past bij volgende zin:  

 

“Het lezen of overwegen van de opdracht van de oefening geeft me op dit moment…” 

O helemaal géén energie (ik heb hier helemaal géén zin in) 

O weinig energie (ik heb hier niet veel zin, maar ik wil het proberen) 

O wel wat energie (ik ga het proberen, ik voel een beetje enthousiasme) 

O veel energie (ja, dit is het helemaal, hier word ik enthousiast van) 

 

Belangrijk! NA de oefening, vul jij opnieuw jouw energie-score in door het 

bolletje te kleuren dat voor jou  past bij volgende zin:  

 

“De oefening doen gaf me…” 

 

O helemaal géén energie (als in: ik vond het echt niet fijn en ben bekaf) 

O weinig energie (het was wel leuk voor mijn kind, maar zelf had ik er niet veel aan) 

O wel wat energie (ik vond de overgave aan de impulsen van mijn kind eigenlijk wel leuk) 

O veel energie (ik ben helemaal enthousiast over de Ja-zeg oefening, door eerst Ja te 

zeggen stroomt ons gezinsleven vlotter dan zonder deze Ja-zeg-momentjes) 

 



Na het doen van de oefening noteer je hieronder wat het je met je doet als je omschakelt 

van een “Nee, nu even niet-modus” naar een “Ja, natuurlijk-modus.” Waar heb je behoefte 

aan na de oefening? Waar heeft je kind behoefte aan? Wat merk je bij je kind? Gaat het 

nadien vlot zelf spelen of krijgt het er maar niet genoeg van om samen met jou dingen te 

doen? Wat zie je aan de lichaamstaal van je kind? Alles wat je opmerkt bij jezelf en bij je 

kind, kan je hier noteren.  

Vraag je kind na afloop om nog volgend “teken-spelletje” met je te spelen. 

Jullie nemen elk een wit blad en spreken af om pas als het klaar is, elkaar jullie tekening te 

laten zien. Jij tekent jouw favoriete moment van de dag (het dagdeel) en je kind tekent het 

zijne. Babbelend met een kopje thee vertellen jullie elkaar wat je fijn vond aan jullie 

“Grote-Ja!-dag” 

Wil je graag deze Ouder Kind Oefening delen met andere ouders? 
Dat mag zèker, mits bronvermelding van de website 

www.wakkerouderschap.be

http://www.wakkerouderschap.be
http://www.wakkerouderschap.be



