
Kindertekeningen
10 WEETJES OVER KINDERTEKENINGEN



Super leuk dat jij deze 10 weetjes over kindertekeningen hebt
aangevraagd. Waarschijnlijk voel jij ook dat ze iets magisch
hebben. Kinderen tekenen vanuit het diepste van hun ziel.

Daarom kunnen ze je zoveel waardevolle informatie geven. 
In mijn werk als Jeugdprofessional maar ook als moeder van 
 drie kinderen ontdekte ik dat kinderen met hun tekeningen je

zoveel meer kunnen vertellen. En dat ze jou als ouder, leerkracht
of coach handvatten kunnen geven als je meer over
kindertekeningen weet. Daarom ben ik blij dat ik deze

waardevolle informatie met jou mag delen.  
 

Liefs, Angelique
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praktijk voor persoonlijke groei



Het is mijn missie om kinderen
te laten stralen! Het is fijn als
kinderen gezien worden en zich
begrepen voelen. Daarom is het
zo essentieel dat jij als ouder,
leerkracht of coach weet wat er
in zijn of haar binnenwereld
omgaat.  Kindertekeningen
kunnen hierbij helpend zijn. 

10 Weetjes over
Kindertekeningen 

Ontwikkelfase

Verschillende Vormen 

De tekenontwikkeling van een
kind verloopt in bepaalde
fases. Deze loopt gelijk aan de
psychosociale ontwikkeling van
een kind. Het jonge kind maakt
flinke groeisprongen. Deze zie
je in zijn of haar tekening terug.  

Spiralen gaan altijd over het
ontvouwen van een nieuwe
fase. Op zoek zijn naar een
doel. Kruizen verschijnen tijdens
een opstandige fase. En
stippen zetten op papier
betekent: Hier ben ik! 



De Kopvoeter

Menstekeningen

De eerste menstekeningen
noem je kopvoeter. Een rondje
met streepjes als armen en
benen en vaak twee ogen. Ze
verschijnen vanaf 2 jaar op
papier. Later krijgen ze steeds
meer details.  

Wanneer een kind zichzelf
tekent dan zegt dit iets over
het zelfbeeld van het kind. 
Handen in een menstekening
gaan over de manier van 
 contact maken. Een navel
zegt  iets over de band met
de moeder. Pas wanneer het
kind zindelijk is krijgt de
menstekening vaak ook een
buik. De nek gaat over de
verbinding tussen gevoel en
verstand. Veel haren op het
hoofd kan wijzen op veel
denken. 
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OM KINDEREN BETER TE BEGRIJPEN



Creativiteit is een uitdrukking
van de eigenheid van het kind.
Het is belangrijk dat kinderen 
hun eigenheid behouden. Ben
daarom bewust van welke
uitspraken je doet en beoordeel 
 een tekening niet over het
eindresultaat maar bewonder
het proces. Moedig een kind aan
om zijn eigen tekening te
maken. Dit geeft zelfvertrouwen! 

Huizen

Bomen 

Huizen staan symbool voor het
innerlijk van een kind. Het zegt
iets over contact maken en
zichzelf laten zien. Door ramen
kun je naar binnen kijken en
andersom. Kan het kind zich
goed uiten? Dan zal er rook uit
de schoorsteen komen.    

Bomen staan voor groei en
ontwikkeling. Met name de
stam laat daarover veel zien.
Het zegt ook iets over de
levenskracht van een kind en of
het kind stevig staat. Wanneer
een kind tot bloei komt in zijn
ontwikkeling zul je vruchten in
de bomen zien.  
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De Zon

Hartjes en Regenbogen

De zon geeft warmte en licht.
Deze staat symbool voor de
buitenwereld en heeft een
activerende energie. De zon laat
je stralen en zet je aan om de
wereld te gaan verkennen. Vlak
na dat een kind naar school
gaat komen vaak de lachende
zonnetjes op papier.  

Hartjes op een tekening gaan
over lief gevonden worden.
Regenbogen staan symbool voor
hoop en worden vaak getekend
in periodes van overgang.
Hooggevoelige kinderen tekenen  
deze ook over personen heen om
ze bescherming te geven. 

Angelique  

"Het gaat er niet om of 
een kind binnen de lijntjes
kleurt maar of het zijn
eigen tekening maakt."  
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KINDEREN GEVEN TEKENS

Tekenen is een manier om
indrukken te verwerken net als
spel. Denk bijvoorbeeld aan
een ingrijpende gebeurtenis
zoals een verhuizing, het krijgen
van een broertje of zusje en het
overlijden van een opa of oma.
Het helpt om gebeurtenissen
een plekje te kunnen geven. 

Verwerking

Emoties 
Kinderen kunnen nog niet altijd
de woorden vinden om uit te
leggen hoe ze zich voelen of wat
ze bedoelen. Door middel van
een tekening kan een kind aan
jou laten zien hoe hij of zij zich
voelt. Denk bijvoorbeeld aan
kleurgebruik, de intensiteit
waarmee het kind tekent, de
positie die het kind kiest op het
blad. Tekenen geeft ook ruimte
aan emoties. Er is niets zo lekker
voor een kind dat boos is om
heerlijk op het papier te mogen
krassen.   
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Kindertekeningen 
DE MAGISCHE BEELDENTAAL VAN 

Er is nog zoveel meer over te weten en  delen met jou. Ik blijf me elke keer
verwonderen over de magische werking van kindertekeningen en de
betekenis daarvan. Graag zou ik jou daarmee willen inspireren. Maar nog
leuker is het om deze beeldentaal zelf te leren. Want deze beeldentaal is
universeel en kennen we allemaal. We zijn tenslotte zelf ook kind geweest. 
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universele beeldentaal 

Voor iedereen die met kinderen leeft
en/of werkt en zich wil verdiepen in de
basiskennis van kindertekeningen, 
maar ook voor jou als jij jezelf  en je
creativiteit verder wil ontwikkelen. 
Vraag een workshop kindertekeningen
lezen aan. Of je schrijft je in voor de
basiscursus kindertekeningen lezen 
van praktijk Hart & Wens. Hier leer je 
de  basis voor het lezen van
kindertekeningen  zodat je er zelf mee
aan de slag kunt gaan. Voor ouders en
professionals die zich willen verdiepen
in de relatie met het kind en zich willen
laten verwonderen in de magische
werking en de diepere betekenis van
kindertekeningen. Schrijf je in voor de
cursus kindertekeningen lezen of neem
contact op met Angelique van de Ven.  

workshop & cursus


