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 Deze GordonVisie wordt 
u aangeboden door de 
stichting NET.

De NET is de licentie-
houder van de Gordon-
methode. GordonVisie 
streeft ernaar zoveel 
mogelijk geïnteresseer-
den te informeren over 
de methode.
GordonVisie verschijnt 
vier keer per jaar en 
wordt geschreven door 
Saskia Henderson.

Er worden regelmatig 
trainingen gegeven aan 
ouders, partners, peda-
gogisch medewerkers in 
kinderopvang en BSO, 
leerkrachten, managers. 
Interesse? Surf naar 
www.gordontraining.nl

Wilt u deze mail niet 
ontvangen? Mail het de 
afzender, hij/zij zal u van 
de lijst afhalen.

Kijk, luister en begrijp
“Wat vind ik ze mooi, die jonge kinderen. Zo puur en zo eerlijk. Ze 
leven zo intens. Iedere keer geniet ik er weer enorm van om naar jonge 
kinderen te kijken: hoe ze als een kleine onderzoeker zichzelf en de 
wereld om zich heen ontdekken. 
Tegelijkertijd heb ik ervaren dat het niet altijd meevalt om als ouder de 
zorg voor een jong kind te hebben. Het kost je vaak veel energie. (...) 
Dit boek ben ik gaan schrijven omdat ik zo enthousiast ben over de 
methode die Thomas Gordon ontwikkelde. (...)”

Aldus Jantine Peters in haar voorwoord. Ze schreef het boek 
“Kijk, luister en begrijp’, dat kort geleden is uitgekomen bij 

de SWP. 

Een mooi vormgegeven boek, dat bovendien prettig leesbaar 
is, met veel herkenbare situaties. Drie voorbeelden:

- Stef (2) valt en komt met een bloedende knie hard huilend naar 
vader toe. “Au, bloed!’ en hij kijkt erg angstig. 

- In huize de Jong is het iedere dag strijd: de kinderen (6,4,2) 
willen alledrie naast hun vader zitten tijdens het eten.

- Anne (3) heeft de rode beker uit het keukenkastje gepakt. Haar 
tweelingzus Sara grist hem uit haar handen:’Die wil ik!”

Pedagoog Micha de Winter beschrijft het belang van democratisch besef in het tijdschrift Educare 
(4/2009):

 “We moeten niet denken dat de democratie zichzelf voortplant. Daar heb je mensen voor nodig met 
een democratisch besef, mensen die voor zichzelf op kunnen komen en tegelijkertijd de belangen van 
anderen mee kunnen nemen. (...) Democratisch burgerschap is een groeiproces, waar de ervaringen in 
de jeugd en de opvoeding een belangrijjke rol spelen.”

De Gordonmethode is een democratische methode bij uitstek. Zo is de overlegmethode een handvat 
om confl icten op te lossen met oog voor de behoeften van beide partijen. Het boek is een welkome 
aanvulling voor alle ouders van jonge kinderen die graag hun kind het beste willen meegeven. 
Verkrijgbaar in de boekhandel en bij de SWP. 

Quote:

* De Gordonmethode is voor mij bijzonder waarde-
vol, omdat het de ogen opent om je eigen oordelen 
over de ander los te koppelen van wie die ander nou 
werkelijk is. In mijn optiek heb je dan pas echt we-
zenlijk contact met de ander.*   Nienke Nijdam

Tja, en wat doe je dan? In het boek komt onder andere aan de orde hoe je actief luisteren kunt 
inzetten, grenzen kunt stellen en hoe je om kunt gaan met confl icten. Het hoeft, ook bij jonge kin-

deren, geen kwestie te zijn van winnen of verliezen. Je kunt een confl ict ook zó oplossen dat niemand 
verliest. Je leert je kind dan samenwerken en rekening houden met een ander. Belangrijke vaardighe-
den waar je kind een levenlang plezier van heeft. Het geeft het kind daarnaast democratisch besef.


