
Vertaal het probleem 
in een vaardigheid 

 

 

 

 Wat wil je leren? 
Waar wil je beter in worden? 
Wat wil je veranderen? 

 

 Schrijf deze ‘vaardigheden’  
op 
 

 Kies één ding van je lijstje  
dat je eerst wil leren 
 

 Bespreek met je begeleider of 
die akkoord gaat 

 
 
 

 
 

 

Deze bijlage helpt je bij het visualiseren van 
De Kids’ Skills. 

 

Knip alle  kaarten los van elkaar. Vouw ze  
zodat de afbeelding en de tekst aan  
de buitenkant zichtbaar zijn. 

 

Doe wat lijm aan de binnenkant  
vooraleer je de kaarten lamineert.  
 
We voorzien ook enkele lege kaartjes 
waar je zelf een picto of foto en  

oefening op kan noteren. 



Onderzoek de   
voordelen van de 

vaardigheid 

 

 

 

 Wat zal er beter gaan  
als je dit kan? 

 

 Hoe zou jij je voelen als  
je dit kan? 

 

 Is er nog iets anders dat  
gemakkelijker zal gaan  
als je dit kan? 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een naam  
aan de vaardigheid  

 

 

 

 Hoe zou jij ‘wat je wil leren’ 
noemen?  

 

 Geef je vaardigheid zelf een 
 naam. 
 

 Kies een naam die je goed  
kan onthouden. 

 

 Vertel de naam aan  
iedereen die je zal helpen. 

 



Kies een  
TOTEM figuur  

 

 

 

 Een ‘totem’ is een figuur.  
Je kan het ook een  
mascotte of een soort held 
noemen die je zal helpen  
bij het leren van je  
vaardigheid. 

 

 Kies een prentje, juweeltje  
of een klein voorwerp als 
totem. 

 

 Deze totem kan je nu  
herinneren aan wat je  

wil leren. 
 

 

Zoek supporters 

 
 
 

 Welke mensen zijn  
belangrijk voor jou? 

 

 Wie zou je kunnen helpen 
bij het leren van je  
vaardigheid? 

 

 Hoe kunnen zij je helpen? 

 

 Vraag hen of ze voor je 
willen supporteren.  
 
Je supporters zullen je  
aanmoedigen en moed 
inspreken! 



Je zal het  

kunnen!  

 
 
 

 Je supporters geloven dat  
jij de vaardigheid zal leren! 

 

 Vertrouw in jezelf: 
Je kan het! 

 

 Waarom zal het je lukken? 
 

 Misschien is het vroeger 
al eens gelukt? Denk eens 
na en vertel erover. 

 

Maak plannen om te 
vieren dat je het kan  

 
 
 

 Wat zie je als jouw beloning 
als je de vaardigheid hebt 
geleerd? 

 

 Hoe wil je vieren dat je 
het kan? 

 



 

Beschrijf  
de vaardigheid 

 
 
 

 Hoe ziet je vaardigheid 
er uit? 

 

 Doe eens voor wat 
je zal kunnen? 

 

 Vertel in detail wat je  
zal kunnen 

 

Vertel aan anderen 
dat je dit leert  

 
 
 

 Wie weet dat je de  
vaardigheid leert, kan  
je helpen. 

 

 Wie ga je vertellen dat je 
de vaardigheid aan het  
leren bent? 

 



Oefenen van de 
vaardigheid 

 
 
 

 Hoe ga je de vaardigheid 
oefenen? 

 

 Wanneer ga je oefenen? 

 

 Hoe vaak ga je oefenen? 

 

 Zijn er verschillende  
stappen die je kan  
oefenen? 
 

 Heb je iets nodig om 
te oefenen? 

Geheugensteuntjes 
bedenken 

 
 
 

 Wat als je de vaardigheid 
vergeet te gebruiken? 

 

 Wat moeten anderen dan  
doen?  

 

 Hoe moeten wij vertellen  
dat je het vergeet? 

 

 Wat zal jij dan doen? 



Bedank je 
supporters 

 
 
 

 Stel je hebt de vaardigheid 
geleerd… 
 
Hoe wil je jouw 
supporters bedanken? 

Deel wat je weet  
met anderen 

 
 
 

 Wie zou jou vaardigheid  
ook willen leren? 

 

 Wie zou dit ook moeten 
kunnen? 

 

 Voor wie zou jij willen 
supporteren om dit te  
leren? 



De volgende  
vaardigheid  

 
 
 

 Kan je de vaardigheid na  
enkele weken oefenen  
nog niet?  
 
Bespreek wat er nodig is  
om het wel te leren. 

 

 

 

 Kan je de vaardigheid?  
Proficiat! 
 
Wat wil je nu nog leren? 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 


