Keuzespecialist voor gevoelige moeders met een sterke wil

Het belang van de ontwikkelingsfase van 9-jarige kinderen die over veel meer gaat dan 9-jarige kinderen
In dit e-book krijg je inzicht in de ontwikkelingsfase van 9-jarige kinderen, wat deze zo
levensbepalend en levensverrijkend maakt en wat deze kinderen nodig hebben.
Ik ben Gerty Hakkens-Hoefnagels.
Ik ben Moederinstinctoloog© en expert in 9-jarige
kinderen bij KIJKmetGerty en help moeders naar hun
onderbuikgevoel te luisteren en handelen.

Waarom?
Zodat je (meer) voldoening in je leven en werk ervaart.
Zodat je meer achterover kunt leunen terwijl je kinderen
opgroeien. Zodat je het beste in je kinderen naar boven
kunt halen.

Hoe?
Door waardevolle kennis, tips en tools met je te delen en
je te begeleiden/ondersteunen bij het inzetten daarvan.
Je leert je eigen bewuste keuzes te maken waardoor je
bereikt waar je naar verlangt en daarmee een inspirerend
voorbeeld bent voor je kind en je omgeving → van gedoe
naar gedijen.
Geboortepatronen, karakterologie en de natuurlijke
ontwikkelingsfasen (met name wat er rond het tiende
levensjaar gebeurt) zijn de basis van waaruit ik werk. Ik
ben gespecialiseerd in de ontwikkelingsfase van 9-jarige kinderen die over veel meer gaat dan 9jarige kinderen. Ik wil je vertellen waarom ik doe wat ik doe.
Ik geloof dat kinderen altijd (bewust of onbewust) hun best doen, net als wij volwassenen.
Kinderen doen altijd hun best om te voldoen aan de verwachtingen van de volwassenen om hen
heen zoals ouders, leerkrachten, de voetbalcoach, de balletjuf en ga zo maar door. Op zich is dat
ok. Jonge kinderen leren juist door het gedrag van anderen te kopiëren. Er komt een moment
dat dat mag veranderen. Dat het kind zijn of haar eigen vonk mag laten ontvlammen. Het gaat
AAN.
Dit moment vindt plaats in de ontwikkelingsfase van 9-jarige kinderen.
Er zijn kinderen die – om wat voor reden dan ook – (nog) niet AAN gaan. Deze kinderen gaan in
een soort van pauzestand en blijven hard werken om bijzonder (en daarmee goed genoeg) te zijn
door aan de verwachtingen van anderen te blijven voldoen. Of juist niet en ze haken af of gaan in
de weerstand. Ze leven in reactie op de ander in plaats van vanuit zichzelf. Deze kinderen
hebben het nodig om te voelen en ervaren dat ze meer dan goed genoeg zijn als ze gewoon
zichzelf zijn. Zodat ze vanuit en voor zichzelf in verbinding met anderen leren leven, leren en
later werken. Zodat ze leren hoe ze vol vertrouwen, eigenheid en compassie bewuste keuzes
kunnen maken. Zodat ze leren om te gaan met die momenten waarop ze zichzelf tegenkomen.
Zodat ze als volwassene het leven kunnen leven dat ze willen leven.
Dit is wat mij drijft, wat ik geloof en wat ik ieder mens gun.
Het is nooit te laat om alsnog AAN te gaan.
In de vele gesprekken die ik hierover heb gevoerd met ouders en
mede-professionals hoor ik vaak "Dat gaat over mij". Veel volwassenen herkennen zich in het
‘hard blijven werken om te voldoen aan de verwachtingen van de mensen om hen heen’. Iets wat
ik zelf ook herken. Ook ik leefde lang in reactie op de ander en niet vanuit mezelf. Totdat ik
(gesteund door de juiste mensen) ‘het’ aan ging waardoor ik alsnog AAN ging. De tool uit mijn
eerste e-book heeft daarbij (en nog steeds) een grote rol gespeeld.
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De ontwikkelingsfase van 9-jarige kinderen
Een fase waarin afstand ontstaat en kinderen hun ouders nodig hebben alleen anders dan
voorheen. Een fase die een positief effect kan hebben op het verloop van de puberteit van het
kind. Het lijkt soms alsof de puberteit al begonnen is maar dit is echt een andere fase waarin
kinderen zich bevinden.

E

een fase vol tegenstrijdige gevoelens

E

ineens reageren ze anders op situaties

E

is het lontje soms kort

E

zitten de tranen hoog

E

willen ze vooral niet praten over wat er aan de hand is

E

het ene moment lijken ze al zo groot en het andere
moment voelen ze nog zo kwetsbaar

Hoe uit zich dat?
E

emotioneel (vaak boos, bang, eenzaam of verdrietig)

E

veel denken, zich zorgen maken

E

heel druk of juist afwezig

E

moeite met keuzes maken

E

bereikt niet wat hij/zij wil bereiken

E

vaak moe, buikpijn of hoofdpijn

E

‘de grapjas’ in de klas

Herkenbaar?
Als je 9/10/11-jarig kind even niet lekker in zijn/haar vel zit,
doet hij/zij het keurig volgens ‘het boekje’.
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Tijdens deze ontwikkelingsfase, die speelt tussen de 8 en
12 jaar, staat het voelen/beleven/ervaren centraal.

Waarom is dat belangrijk?
In de eerste 7 jaar krijg je verstand van ‘dingen’, je leert dat een stoel een stoel is, een tafel een
tafel etc. Tussen de 7 en de 14 jaar krijg je gevoel bij dingen. Als een kind leert dat gevoel te
ontwikkelen zal het leren op zijn/haar gevoel te vertrouwen, een voorwaarde om jezelf te
kunnen zijn en je eigen keuzes te kunnen maken. Zonder dat gevoel ga je twijfelen of piekeren.

Hoe ontwikkel je dat gevoel?
Door je eigen ervaringen op te doen en al doende te leren, iedere dag weer, een leven lang. Zo
ontdek je gaandeweg wat wel en wat niet bij je past en wat jouw manier van doen is. Hierbij
kunnen kinderen onze hulp goed gebruiken.
Voelen/beleven/ervaren zorgt er ook voor dat kinderen:

E

betrokken raken

E

een verbinding met iets of iemand hebben

E

waardering krijgen voor

E

intrinsiek gemotiveerd zijn (van binnen uit in actie willen komen)

E

hun denken verbinden met hun doen, een noodzakelijk stap die vaak wordt overgeslagen.

E

hun leven inrichten. In de eerste 7 jaar van je leven bouw je levensenergie op. In de tweede 7
jaar mag je leren deze levensenergie richting te geven o.a. door helpende gewoontes te
ontwikkelen.

En… als je iets als leuk ervaart, als het fijn (veilig) voelt maakt je brein makkelijker nieuwe
verbindingen aan dus gaat het leren
moeitelozer.
Dit gun je toch ieder kind.
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Wat gebeurt er?
Kinderen in deze ontwikkelingsfase voelen veel en weten niet altijd hoe ze daarmee om moeten
gaan. Langzaam laten ze de magische sprookjeswereld (waarin altijd alles goed afloopt en papa
en mama alles weten) achter zich en maken ze kennis met de werkelijke wereld (waarin dat niet
meer zo is) die ze steeds meer en ook intenser gaan ervaren en beleven. Daardoor kunnen ze
emotioneler zijn dan voorheen. Ze zitten in de gevoeligste periode van hun ontwikkeling. Hun
tijdsbesef verandert. Verleden, heden en toekomst krijgen betekenis. Er ontstaat een eigen
binnenwereld waar niet meer alles binnenkomt en van waaruit niet meer alles wordt gedeeld
met de buitenwereld.
Ze kunnen vragen stellen over de dood omdat ze gaan beseffen wat dat inhoudt. Dat is
behoorlijk indrukwekkend, zeker als je 9/10/11 jaar bent.
Het leven bestaat uit vele uitersten, waar leven en dood er een van is:

E

leven en dood

E

begin en einde

E

voorspoed en tegenslag

E

gezondheid en ziekte

E

liefde en haat

E

vreugde en verdriet

E

goed en kwaad

E

sympathie en antipathie

E

aantrekken en afstoten

E

...

De betekenis hiervan gaan ze zich op deze leeftijd beseffen. Vaak roept deze fase een gevoel
van onveiligheid op, vooral op drempelmomenten. Daarom zijn deze kinderen gebaat bij begrip
en geruststelling. Deze uitersten horen bij het leven en het is fijn als kinderen de tijd, ruimte en
steun krijgen om de vaardigheden te ontwikkelen om hiermee om te gaan. Dat we beschikbaar
zijn als ze ons nodig hebben. Het is belangrijker om beschikbaar te zijn dan om iets te doen.
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Wat maakt het lastig?
Dit is een van de drie piekmomenten in de IK-ontwikkeling. Ze zitten in de periode waarin de
vraag speelt:

Hoe beleef ik mezelf in de wereld om me heen?
En ook de vraag:

Hoe overleef ik in een groep?
Hun eigenheid wordt zichtbaar, zowel in gedrag als in het fysieke lichaam. Hun denken wordt
kritischer, een eigen mening begint zich te vormen. Tegelijkertijd worden kinderen met zichzelf
geconfronteerd op hun gevoelslaag waaruit hun bewuste zelfbeeld begint te ontstaan. Een
moment waarop je met jezelf wordt geconfronteerd op de gevoelslaag of zoals het
spreekwoord zegt ‘toen kwam ik mezelf wel even tegen’…

Als ik volwassenen vraag naar de lastige momenten in hun leven, komen ze vaak met momenten
waarop ze met zichzelf werden geconfronteerd. Als deze momenten stress oproepen gaan je
overlevingspatronen aan. Dat levert ‘gedoe’ op. Deze momenten zijn ook een kans om te groeien
en sterker te worden.
Gevoelsbeleving (jezelf beleven in de wereld om je heen) heeft een aantal belangrijke
kenmerken die het ingewikkeld maken:

E
E
E
E
E

Het is niet zichtbaar, wel voelbaar. Het effect is wel zichtbaar in gedrag en lichaamstaal.
Het is subjectief, dat waar de een wakker van ligt valt de ander niet eens op.
Dat wat je beleeft hoeft niet reëel te zijn maar voor degene die het beleeft voelt het wel
heel echt en waar en dat kun je niet zomaar even uitschakelen.
Deze momenten raken je kwetsbaarheid en dat doet van alles met je.
Bewust met deze momenten om leren gaan hebben we vaak (nog) niet geleerd.
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Hoe is dat bij jou gegaan?





Heb jij van en met je ouders, stap voor stap, geleerd hoe je omgaat met die momenten
waarop je jezelf tegenkomt?
Of heb je het jezelf eigen gemaakt in de loop van je leven?
Of probeer je deze momenten zo snel mogelijk voorbij te laten gaan?
Of ga je deze momenten het liefst uit de weg?

Wat is jouw neiging?

The bigger picture
Gedoe heeft een waardeloze timing. Het komt altijd op het verkeerde moment.
Om van het gedoe in het gedijen te komen, kun je stilstaan bij ‘the bigger picture’.
Neem een moment om te dromen over de toekomst van je kind. Wat gun jij je kind?
De meeste ouders zullen zeggen:

E
E

Dat ze gelukkig is.
Dat hij lekker in z’n vel zit.

Dan is de volgende vraag: wat is daarvoor nodig?
Wat zijn de belangrijkste vaardigheden die je ieder kind gunt voor de rest van zijn/haar leven?
Neem de tijd om hierbij stil te staan en deze vraag te beantwoorden.
Voor mij zijn dat:

E
E
E
E

Weten wat je wilt, waar je voor wilt gaan.
Je eigen keuzes kunnen en durven maken.
Grenzen ervaren en kunnen bewaken.
Al lerende genieten van het leven!

In de gedoe-momenten is het goed om contact te maken met dit beeld en vooral ook dit gevoel.
In hoeverre draagt het gedrag van je kind op die lastige momenten bij aan dat beeld?
Een voorbeeld: een eigen mening kan brutaal overkomen. Als volwassene heeft je kind een eigen
mening hard nodig dus ondersteun het kind in de ontwikkeling hiervan.

Keuzespecialist voor gevoelige moeders met een sterke wil

Het belang van de ontwikkelingsfase van 9-jarige kinderen die over veel meer gaat dan 9-jarige kinderen

Waarom is het zo belangrijk om goed om te leren gaan met die
momenten waarop je jezelf tegenkomt?
Zodat je gewoon jezelf kunt zijn ook in contact met anderen. Soms gaat dat vanzelf en kunnen
we moeiteloos genieten van gezellig samen leuke dingen doen. Als we stress ervaren verandert
dat. Dan worden onze overlevingspatronen (geboortepatronen en karakterstijlen) actief
waardoor we anders gaan denken, voelen en handelen dan we ‘normaal’ doen. Hier kies je niet
voor, dat gebeurt onbewust.
Deze karakterstijlen worden gevormd in de eerste 7 jaar van je leven (inclusief de
zwangerschap). Hoe dat precies gaat en zichtbaar is, is persoonlijk en dus voor iedereen anders.
Je karakter heeft je gebracht waar je nu bent. Het geeft je mooie kwaliteiten die je in kunt
zetten en waarmee je van betekenis kunt zijn voor jezelf en je omgeving. Ieder karakter kent ook
z’n valkuilen waar je het liefst niet in wilt stappen en toch regelmatig doet.
Een aantal voorbeelden 👇
Je bent slim, nieuwsgierig en leergierig en heel gevoelig. Je verzamelt veel kennis en kunt daar
creatief mee omgaan. Je voelt je vaak eenzaam en niet welkom bij andere mensen.
Of
Je houdt van actie en wilt graag de beste zijn. Je hebt lef en neemt graag het initiatief. Een
confrontatie ga je niet uit de weg. Je vindt het moeilijk om je kwetsbaarheid te laten zien en
andere mensen te vertrouwen.
Of
Je bent een harde werker en staat graag klaar voor andere mensen. Je maakt anderen graag blij
en bent daar ook goed in. Je houdt van harmonie. Je doet dingen graag op je eigen manier maar
komt daar nauwelijks aan toe en dat frustreert je. En als het lukt kun je er niet echt van genieten.
Deze karakterstijlen beïnvloeden je gevoelens, je gedachten en je gedrag.
De start van je leven (zwangerschap en geboorte) speelt een grote rol in het ontstaan van deze
overlevingspatronen. Door dit in kaart te brengen ontdek je als het ware je eigen
gebruiksaanwijzing. Gedrag is altijd logisch als je het verhaal erachter kent. Je gaat begrijpen
waarom jij (of je kind) doet wat je doet en gaat zien wat er nodig is.

Hier wil ik het voor dit e-book bij laten. In mijn volgende e-book ga ik hier verder op in.
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Wat is er nodig?
Een veilige sfeer waarin kinderen zich geborgen voelen en tot zelfexpressie kunnen komen.
Een sfeer van eigenheid, begrip, steun en vertrouwen.

Hoe creëer je die sfeer?
Dat begint bij jezelf, wat je zelf uitstraalt, welke intonatie en lichaamstaal je gebruikt. Wat er bij
jou van binnen allemaal gebeurt heeft daar invloed op.

We gunnen ieder kind dat het zichzelf kan zijn. Op de harmonieuze momenten gaat dat als
vanzelf. Hoe is je reactie als je kind zichzelf laat zien op een manier:

E
E
E

die je zelf niet zo prettig vindt of
waar andere mensen een mening over hebben of
waarbij een van jouw eigen pijnpunten wordt aangeraakt?

Kinderen leren het meest van wat wij ze als volwassenen voorleven.
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Op die momenten dat we met onszelf worden geconfronteerd is het allereerst belangrijk:

dat wat er is, er mag zijn
zodat je niet in gevecht hoeft met dat wat er speelt. Zo’n gevecht maakt het namelijk alleen
maar erger voor alle partijen.
Als je van alles voelt en ervaart helpt het om eerst de tijd te nemen om
tot jezelf te komen. Neem de tijd en haal 3 x rustig adem waarbij je
langer uitademt dan inademt (adem 4 tellen in door je neus, dan even
niets en adem dan 7 tellen uit door je mond). Dit zorgt ervoor dat je
hartslag en bloeddruk daalt waardoor je rustiger wordt. In mijn eerste
e-book vind je meer tips die je hierbij helpen.
Mensen beschikken over een vermogen dat ons onderscheidt van (de
meeste) dieren: het vermogen om terug te kijken, vooruit te kijken en
bewust je eigen keuzes te maken. De aanleg hiervan, in nauwe
samenwerking met je omgeving, start in het tiende levensjaar zodat we
het vanaf ons 21e zelfstandig kunnen inzetten. Dit vermogen geeft ons
vele mogelijkheden maar inmiddels ook vele onmogelijkheden (denk
aan piekeren en teveel in je hoofd zitten).

Wat helpt?
Door samen (op een passend moment) terug te kijken op
gebeurtenissen kun je samen werken aan de basis van dit
vermogen (om terug te kijken, vooruit te kijken en
bewust je eigen keuzes te maken). Zo gebruik je je
ervaringen om van te leren voor de toekomst, over jezelf
en de wereld om je heen.
De 8 G’s op de volgende bladzijde zijn een fijne tool om
hierbij in te zetten.
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Met de eerste 5 G’s ga je de feiten onderzoeken. Met de laatste 3 G’s ga je hiervan leren voor de
volgende keer. De laatste 3 G’s wil ik wat verder toelichten:

Groei, wat leer ik hiervan voor de volgende keer?
Dat kan ook zijn dat je het precies weer zo zou doen.

Geheugensteun, hoe ga ik dit onthouden?
Door hier even bij stil te staan ga je het beter onthouden. Je kunt ook een voorwerp, tekst,
woord, beeld, lied o.i.d. vinden (of maken) dat past bij dit moment. Iedere keer als je ernaar kijkt
of luistert herinner je je dit moment.

Genieten, hoera ik heb weer wat geleerd
De momenten dat je jezelf tegenkomt… dat je een grens ervaart… dat je weerstand voelt. Je
vindt ergens iets (of heel veel) van. Dat zijn leermomenten, kansen om te groeien. Hoe mooi is
het als we kinderen bij deze momenten kunnen ondersteunen. Wie weet leren we er zelf ook
nog iets van.
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Nog even wat tips op een rijtje:
E
E
E
E
E
E

E

Creëer een sfeer waarin een kind geborgenheid, vertrouwen, steun, begrip en eigenheid
ervaart.
Weet dat kinderen constant aan het leren zijn en daar hebben ze ons bij nodig.
Ben je bewust van hoe je zelf omgaat met de momenten waarop je jezelf tegenkomt.
Het is belangrijker dat je in alle aandacht aanwezig bent dan dat je iets doet.
Help kinderen hun eigen ervaringen op te doen en al
doende te leren, iedere dag weer, een leven lang.
Een heerlijke wandeling in de natuur doet ieder mens
goed. De natuur is een mooi middel om bij je eigen
natuur te komen. Een plek om tot rust te komen, te
ontspannen, op te laden en weer op te bloeien. In de
natuur moet je niets, je hoeft alleen te zijn.
De allerbelangrijkste: leef (je) kinderen voor wat je ze
van harte gunt.

En wees lief voor jezelf 👇

Om het voorgaande meteen toe te kunnen passen in je dagelijkse leven heb ik op de volgende
pagina’s 4 inspiratie-kaarten gemaakt. Deze kun je printen, uitknippen en op je badkamerspiegel
hangen als reminder voor jezelf.
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In dit e-book heb ik mijn KIJK op de ontwikkelingsfase van 9-jarige kinderen met je gedeeld. Een
levensbepalende en levensverrijkende ontwikkelingsfase die over veel meer gaat dan 9-jarige
kinderen. Voel je vrij om je vragen met me te delen. Er is nog veel meer te delen over dit
onderwerp maar voor dit e-book wil ik het hierbij laten.
Ik deel dit e-book gratis met je zonder er iets voor terug te vragen.
Als je iets kunt met de informatie en ik je vaker mag informeren en inspireren kun je je
aanmelden voor mijn nieuwsbrief ‘Gevoelskwesties‘.
Wil je meer?
Er zijn verschillende mogelijkheden voor een vervolg.

huiskamerlezing

vonkgesprek

2-daagse
verdiepingstraining

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit e-book te lezen.
Met hartelijke groet en wie weet tot ziens,

Gerty Hakkens-Hoefnagels

De woorden uit dit e-book zijn geboren uit mijn ervaringen van de afgelopen 8 jaar of eigenlijk de afgelopen 49 jaar. Een proces waarin ik
veel liefde, tijd, aandacht, energie en geld heb geïnvesteerd. Voel je vrij om je door mijn woorden te laten inspireren, ook als collegaprofessional. Alle rechten van deze woorden blijven aan KIJKmetGerty voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming mag niets van
dit materiaal (van de website of uit het lesmateriaal) worden gebruikt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, eigen website, fotokopie, of anderszins.
© Gerty Hakkens-Hoefnagels 2011 – 2019
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