
Kletspraat 
met kinderen

Praten met je kind kan soms best een uitdaging zijn. Een veelgehoorde uitdaging is om 
kinderen meer te laten vertellen dan ‘ja’, ‘leuk’ of ‘gewoon’. De manier waarop je een 
vraag stelt, kan veel uitmaken. Probeer open vragen te stellen waarbij je kind wordt 
uitgenodigd om te vertellen. Deze kletskaartjes kunnen hierbij helpen. 

De kletskaartjes staan vol met prikkelende en verrassende vragen die ertoe leiden dat je in contact 
komt met je kind over onderwerpen die anders niet zo snel ter sprake komen. Dit helpt om je kind 
nog beter te leren kennen en het geeft plezier en diepgang aan jullie gesprekken. 

Voor wie? 
De kaartjes zijn het meest geschikt in gesprekken met kinderen van ongeveer 7 tot 12 jaar oud. 
 
Hoe gebruik je de kaartjes?
Op de volgende 3 bladzijdes staan vragen die je aan elkaar kunt stellen. Print en knip ze uit en vouw 
de kaartjes dicht, zo zie je van te voren niet welke vraag je pakt. De knip- en vouwlijn 
hebben we voor je aangegeven. 
Heb je geen printer?  Schrijf de vragen dan zelf op en papiertje dat je dicht kunt vouwen.

Spelregels
De kaartjes kun je op verschillende manieren gebruiken:
•  Eén iemand pakt de kaartjes en leest deze voor. Iedereen beantwoordt om de beurt de vraag.
•  Iemand pakt een kaartje en beantwoord deze. Als diegene is uitgepraat dan is de volgende  
 aan de beurt om een kaartje te pakken en te beantwoorden. Iedereen komt aan de beurt.
•  Iemand pakt een kaartje en kiest een ander uit om de vraag te beantwoorden. Degene 
 die de vraag beantwoordt mag vervolgens een kaartje pakken en een persoon aanwijzen om
 antwoord te geven.

Het maakt niet uit welke spelwijze je kiest, maar let erop dat je zelf ook vragen beantwoordt. Zoals 
jij het leuk vindt om je kind beter te leren kennen, vinden kinderen het leuk om hun ouders beter te 
leren kennen. 

Veel praatplezier toegewenst! 
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VouwenKnippen

vind je het leukste 
aan jezelf?

wil je later worden?

jaar oud zou je nu 
willen zijn?

was het moeilijkste 
wat je vandaag hebt 

gedaan?

zou jij graag 
nog een keer 
willen doen?

heb je vandaag 
geleerd?

kan jij heel goed?

wil je leren?

ben je trots op?

wat je vader of 
moeder anders zou 

kunnen doen?

je voor één dag de 
baas bent thuis?

wat je juf of meester 
anders zou kunnen 

doen?

heb je vandaag 
om gelachen?

vandaag iets 
aardigs gedaan 
voor een ander?

word jij boos?

had je voor het 
laatst ruzie?

Wat...

Wat...

Hoeveel...

Wat...

Wat...

Wat...

Wat...

Wat...

Waar...

Is er iets ...

Wat zou je 
dan als...

Is er iets...

Waar...

Heb jij...

Wanneer...

Met wie...



VouwenKnippen

was je bang?

kan iemand aan je 
zien dat jij verdrietig 

bent?

heb je voor het 
laatst gelachen?

vind je het leukste 
klusje in huis?

wat je altijd al hebt 
willen vragen aan je 

vader of moeder?

vind je het leukste 
om te doen met je 
vader of moeder?

heb je vannacht 
gedroomd?

eet je het liefst op je 
boterham

kan iemand aan 
je zien dat jij boos 

bent?

kan iemand aan 
je zien dat jij bang 

bent?

welke dag kies je ?

een regel in huis 
die je zou willen 

veranderen?

droom je 
graag over?

 regel zou jij in huis 
willen invoeren?

moment uit het 
verleden zou je het 
liefst terug willen 

gaan

is je favoriete dag 
in de week?

Wanneer...

Hoe...

Wanneer...

Wat...

Is er iets...

Wat...

Wat...

Wat...

Hoe...

Hoe...

Je mag 1 dag 
in de toekomst 

kijken...

Is er...

Waar...

Welke...

Naar welk...

Wat...



VouwenKnippen

kun jij je heel boos 
over maken

zou je willen 
bedanken en
 waarvoor?

heb je voor het 
laatst gehuild?

is je 
lievelingsdier?

heb je voor het laatst 
iets gezocht dat je 

kwijt was?

kun je vandaag 
wel wat je vijf 

jaar geleden nog 
niet kon?

had je voor het 
laatst de 

slappe lach?

dier zou je graag 
willen zijn?

eigenschap zou je 
willen bezitten?

dier lijkt jouw 
moeder?

heb je voor het
 laatst iemand 

geholpen?

dieren wonen er bij 
jou thuis?

krijg je een 
glimlach van?

dier zou je graag 
willen hebben?

welk dier lijkt jouw 
vader?

heb je voor het laatst 
sorry gezegd?

Waar...

Wie...

Wanneer...

Wat...

Wanneer...

Wat...

Wanneer...

Welk...

Welke...

Op welk...

Wanneer...

Welke...

Waar...

Welk...

Op welk...

Wanneer...




