
 

 

 

 

 

HANDLEIDING VERTELPLAAT  

Doelgroep:     ouder(s) met jonge kinderen tussen de 4 en 8 jaar 

Duur:               30 à 60 minuten 

Locatie:           op een rustige, gezellige plaats (bijvoorbeeld in een gesprekslokaal gemeente,   

                         bij het gezin thuis, in de bib, …) 

Doel:                

- De ouders denken na over de voordelen van een vrijetijdsactiviteit voor hun kinderen.  

- De ouders praten samen met het kind over wat hij/zij graag doet in zijn vrije tijd. 

- De ouders krijgen informatie over het lokale vrijetijdsaanbod. 

 

Voorbereiding 

● Zorg dat je een versie van de vertelplaat hebt, kleurtjes en de handleiding bij je hebt. 

● Zoek een rustige, gezellige plaats. 

● Zorg ervoor dat het kind naast of op de knie van de ouder(s) zit en actief betrokken wordt bij 

het gesprek. 

Gesprek rond de kleurplaat 
 

● Stel jezelf voor en vertel de bedoeling van het gesprek. 
● Maak kennis met het kind en de ouders.  
● Start een gesprek aan de hand van de kleurplaat en onderstaande vragen. Let op! Het is niet 

de bedoeling dat het gesprek op een interview lijkt, meer een gezellige babbel. De vragen 
kunnen je helpen, maar je hoeft ze zeker niet allemaal te overlopen. 

● Probeer het kind zoveel mogelijk bij het gesprek te betrekken indien mogelijk.  
 

 
➢ Vragen voor het kind 

○ Welk kindje op de tekening zou jij graag willen zijn? Waarom? Wat doet dit kindje? 
○ Speel jij graag? Waar speel je graag? Met wie speel je graag? 
○ Welke dingen vind jij leuk?  
○ Wat zou je graag willen leren? Wat zou je graag goed kunnen? 

 
Je kan het kind vragen de kindjes en activiteiten die hij/zij leuk vindt in te kleuren. 
 
 



 

 

 

 

  
➢ Vragen voor de ouder(s) 

 
○ Wat doet je kind wanneer hij/zij niet op school is? 

 
○ Heeft je kind veel vrienden? Vanwaar heeft hij/zij die vrienden?  

 
○ Speelt je kind vaak buiten? Vind je dit belangrijk? Waarom wel, waarom niet? 

 
○ Doen jullie soms activiteiten samen als gezin? Vind je dit belangrijk? Waarom wel, 

waarom niet?  
 

○ Doet jouw kind nog graag dingen samen met jou? 
 

○ Doet jouw kind aan sport? Waarom wel, waarom niet? 
 

○ Wat doet jouw kind tijdens de vakantie?  
 

○ Geef jij de voorkeur aan zelf activiteiten te doen of jouw kind laten deelnemen aan 
georganiseerde activiteiten? 
 

○ Wat zie je op de kleurplaat dat je al kent? Ken je zelf nog andere dingen? 
 

○ Welke organisaties ken jij? 
 

○ Mag je kind ergens anders blijven slapen? Indien te jong, vanaf welke leeftijd zou dit 
mogen?  
 

○ Kan je jouw kind verplichten om een activiteit te doen tijdens de vrije tijd? 
 

○ Vind je het belangrijk dat je kind ook dingen leert buiten school? Waarom wel, 
waarom niet? 

 
 
Aan de hand van deze vragen kom je te weten wat het kind graag doet, wat de ouder(s) belangrijk 

vinden voor hun kind en wat hun voorkeuren zijn.  

Indien je voelt dat er interesse is, overloop je het lokale vrijetijdsaanbod dat aansluit op de leeftijd 

en interesses van het kind. Hiervoor kan je gebruik maken van de poster.  

Plan een toeleiding. 

 

 


