
Het spel Taboe 

Kinderen zijn niet altijd veilig in hun eigen thuissituatie.  Ouders denken niet aan de gevolgen 

die woede-uitbarstingen, negeren, pesten of slaan heeft op de ontwikkeling van hun kind. Dat 

noemen we een onveilige thuissituatie. Ouders willen vaak leren hoe ze goed voor hun 

kinderen moeten zorgen. Daarom is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met ouders en 

kinderen over (on)veiligheid. 

Taboe, het spel dat kinderen VEERKRACHTIG maakt !! 

Wanneer gebruik je het Bordspel Taboe? 

1. Hoe geef je een kind woorden over verwarrende situaties en aanrakingen?. 

2. Hoe leer je een kind praten over vervelende situaties met seksualiteit en aanrakingen? 

Voor de meeste beroepskrachten is hun grootste kopzorg het dilemma van onveiligheid 

bespreekbaar te moeten maken en denken daarmee een goede werkrelatie op het spel te 

zetten.  Je wilt de veiligheid van kinderen voorop stellen, maar hoe doe je dat? 

Het spel Taboe is een laagdrempelige methode waarmee je in een gezin onveiligheid op een 

leuke en aantrekkelijke manier bespreekbaar maakt. Door het spel zorg je direct voor 

informele toestemming in het gezin om te praten over de dingen die in het spel ter sprake 

komen en hoor je direct de waarden en normen die ouders belangrijk vinden in hun gezin. 

Daarmee kun je heel makkelijk een gesprek aangaan waarin je al je vragen, vermoedens en 

twijfels kunt bespreken. 

Taboe, het spel dat kinderen VEERKRACHTIG maakt !! 

Het spel Taboe helpt om onveiligheid bespreekbaar te maken met kinderen en ouders. Het 

sluit aan bij het oplossingsgericht werken en bij de methodiek Veerkracht. 

1. Ontwikkeling staat centraal. Signaleren in welke mate het kind in zijn ontwikkeling 

wordt bedreigd en dat op een positieve manier bespreekbaar maken met ouders en het 

kind. 

2. Respecteer en ondersteun de ouders. Verken door middel van de 5 thema’s samen 

met ouders om niet pluis gevoelens te benoemen, hun gezinscultuur benoemen en 

complimenten leren geven aan hun kinderen. 

3. Zoek de positieve factoren en krachten. Elk gezin heeft positieve, sterke kanten en 

beschermende factoren, hoe groot de problemen ook zijn. Hoor welke hulpbronnen het 

gezin heeft en stimuleer het gezin om ze in te zetten.  Geef direct praktische tips! 

4. Oordeel niet. Onthoudt je van oordeel, maar neem waar. Erken dat anderen feiten 

anders kunnen interpreteren. 

5. Veerkracht. Het spel biedt een kind verschillende handelingsalternatieven bij 

onveiligheid en maakt het kind veerkrachtig. Het leven is niet altijd veilig en leuk. 

Leer het kind en de ouder om op een goede manier praten over onveilige situaties, 

zodat je kunt herstellen. 



Het spel Taboe maakt 5 specifieke thema’s bespreekbaar. Zelfvertrouwen, veerkracht, fysieke 

grenzen, seksualiteit en niet pluis gevoelens. Het spel Taboe richt zich op verbinding met 

anderen, positieve identiteit, eigenwaarde en zelfvertrouwen. 

Spelender Wijs 

In een spel willen spelers samenwerken, van elkaar leren, rollen overnemen, en strategieën en 

oplossingen uitwisselen. Het bord spel Ta/boe bestaat uit 5 soorten kaarten met vragen die je 

aan het denken zetten. De kaarten zijn verdeeld in Doe kaarten en Antwoord kaarten. Het doel 

van het spel is dat een kind de eigen kracht en veerkracht ervaart.  Jij als kind kunt hulp 

vragen, jouw grenzen aangeven en praten over verwarrende situaties of aanrakingen. 

 

De makkelijke, creatieve en effectieve tool waarmee je in slechts 1 spel direct meer 

veiligheid brengt, omdat het onveilige bespreekbaar wordt gemaakt.. 

EN gedegen onderzoek kan doen op welke gebieden er onveiligheid is voor kinderen 

EN signalen kan oppikken wat precies de onveiligheid van kinderen  inhoudt 

EN onveiligheid bespreekbaar maakt met de ouders en de kinderen.  

EN kinderen veerkrachtig maakt!!   

Taboe, het spel dat kinderen VEERKRACHTIG maakt !!  

 
Het spel kan pas worden gekocht en gebruikt nadat een spelworkshop is gevolgd, waarvoor de 
deelnemers een certificaat ontvangen. Dit kan in onze eigen trainingsruimte in Baarle- Nassau (leuk 
te combineren met een hele studiedag en/of teamdag), maar het kan ook in-company. Het spel is 
ontwikkeld door Petra van der Pool, expert op dit gebied. Via een selecte groep adviseurs worden 
workshops en trainingen gegeven aan professionals in onder andere jeugdhulpverlening, zorg, en 
onderwijs. 
 
Voor workshops en trainingen 
www.onderwijstechnieken.nl 
onderwijstechnieken@gmail.com 
06-22023766 
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