
Hoe leg je de oorlog uit aan kinderen? Wat vertel je wél en wat niet? Eind goed 
al goed? 
 
De oorlog in Oekraïne geeft zorgen. Volwassenen hebben deze zorgen, maar deze zorgen 
komen ook gevraagd en ongevraagd - via bijvoorbeeld de (sociale) media - bij de kinderen 
terecht. 
  
Het niet bespreken is dan ook geen optie; alleen het Jeugdjournaal heeft al 7000 vragen per 
dag over dit onderwerp. 
  
Een belangrijke en universele tip: ga niet liegen, ook al is het met de beste bedoelingen. Zeg 
bijvoorbeeld niet dat hier nooit iets gaat gebeuren. Het is belangrijk om een goede en 
betrouwbare gesprekspartner voor je kind te zijn. Je kunt beter praten over kansen en dat 
bijvoorbeeld de kans dat Rusland hier iets gaat doen niet heel groot is. 
  
Wacht echter niet alleen maar af tot je kind zelf naar je toe komt. Bespreek het thuis! ‘Het is 
daarbij wél van belang om een hoopvol perspectief te bieden’, aldus hoogleraar pedagogiek 
Micha de Winter in de Volkskrant. Je moet de ellende niet verdoezelen maar je moet wel 
praten over oplossingen. De diepste ellende van het conflict kan verder achterwege blijven: 
bij het Jeugdjournaal laten ze ook niet de grootste knal of verminkte slachtoffers zien. 
Probeer daarnaast ook op zoek te gaan naar nieuwsberichten over andere onderwerpen, die 
er gelukkig ook nog altijd zijn. 
  
De jongste kinderen praten vaak minder gemakkelijk over hoe ze zich voelen. Let bij hen 
goed op ander gedrag (ander slaapgedrag, terugtrekken of juist aanhankelijk zijn, paniekerig 
gedrag e.d.). Benoem het gedrag dat je opmerkt en vraag wat er is, zonder het daarbij in te 
vullen. Scheuren, krassen en knippen helpt voor deze jongste groep vaak goed om met 
stress om te gaan. 
  
Bij de bovenbouwklassen kun je ook heel goed samen het gesprek voeren over de mogelijke 
oplossingen van een dergelijk conflict. Of over aanliggende thema’s zoals vrijheid en 
verdraagzaamheid. 
Daarnaast willen kinderen vaak graag iets praktisch doen. Kijk of je iets kunt betekenen voor 
een goed doel - maar het kan ook heel eenvoudig een tekening zijn! 

Tips op een rij: 

1. Kijk luister en stel vragen 
2. Geef eerlijk antwoord 
3. Houd je antwoord kort 
4. Blijf erover praten 
5. Let op meeluisteren en meekijken 

Kijktip: het Jeugdjournaal elke werkdag om 19 uur. 

Leestip: er zijn diverse kinderboeken over vrijheid en oorlog. Zo kunnen kinderen zich goed 
verplaatsten in oorlogssituaties op een manier dat ze het begrijpen. 

 


