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Must haves 

Leren kennen 

Zorg dat je zoveel mogelijk in contact bent met de kinderen. Bedenk bijvoorbeeld van tevoren welke 

vragen je aan de kinderen zou willen stellen en neem de tijd om ze echt te leren kennen. 

Positieve aandacht 

Zorg voor een positieve uitstraling. Laat de kinderen weten waarom je aan het project mee doet en 

waarom je het zo leuk vindt. Geef ieder kind positieve aandacht en waardering, zodat hun 

zelfvertrouwen groeit. De kinderen moeten intrinsiek gemotiveerd raken en dat raken ze in eerste 

instantie door zich belangrijk, gewaardeerd en gezien te voelen. 

Verantwoordelijkheid 

Geef de kinderen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid en leg uit wanneer iets niet kan. Wees duidelijk 

en concreet. Neem kinderen mee in jouw logica, leg uit waarom iets wel of niet kan, zodat de reden 

begrijpen en daardoor de beslissing of wijzigingen beter kunnen accepteren. Door de kinderen een 

duidelijke rol en verantwoordelijkheid te geven, zullen ze extra trots zijn op het resultaat en ontdekken 

ze dat ze zelf de wereld kunnen veranderen! 

 

Praktische tips 
1. Ga in gesprek met de kinderen. Vraag één op één naar hobby’s en interesses. 

2. Zorg voor “bonding” momenten. Een “bonding moment” hoeft niet altijd een leuk gesprek te 

zijn, samen even voetballen of een klusje doen kan al voldoende zijn. 

3. Durf je kwetsbaar op te stellen, kinderen voelen het als je niet echt en oprecht bent. 

4. Ken de namen van de kinderen. Een hulpmiddel is om van te voren de klassenlijst op te 

vragen bij de docent zodat je de namen al een keer kan bekijken en daardoor sneller onthoudt 

tijdens de les of gebruik naamstickers. 

5. Waardeer inbreng en ideeën en geef veel complimenten. 

6. Probeer negatief gedrag zoveel mogelijk te negeren en beloon positief gedrag door aandacht 

aan diegene te geven. 

7. Geef de drukste kinderen een eigen taak, bijvoorbeeld de tijd bijhouden of materiaal pakken. 

8. Maak afspraken (geen regels) met de kinderen en schrijf deze op het bord. Laat de kinderen 

deze afspraken zelf bedenken door vragen te stellen zoals: Als je iets wilt zeggen in de klas, 

wat doe je dan?  

9. Wees consequent in je houding naar kinderen. Kinderen onthouden veel, zeker op het gebied 

van corrigeren van gedrag.  

10. Spreek luid en duidelijk zonder te schreeuwen. Durf stiltes te laten vallen en probeer niet 

boven een onrustige klas uit te komen. 
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