
 “Stralende kaartjes” met helpende gedachten 

 
Wat geweldig! Je hebt de Stralende kaartjes met helpende gedachten 

gedownload! Daar ga je geen spijt van krijgen. 

 

Waarschijnlijk merk je aan je kind dat hij/zij (in dit verdere document zal ik hij 

gebruiken maar kan ook zij gelezen worden) veel negatieve gedachtes of 

uitspraken gebruikt, zoals ‘ik kan het niet’, ‘dit lukt me toch niet’. Of je merkt 

dat je kind blokkeert als hij tegen iets aanloopt waarvan hij weet dat het 

moeilijk is. 

 

Deze negatieve gedachtes kunnen het zelfvertrouwen van je kind behoorlijk naar 

beneden halen waardoor er onzeker gedrag naar boven komt. Dat kan zijn op een 

moment dat er een toets gemaakt moet worden of als je kind iets niet snapt in 

de klas en geen hulp durft te vragen of niet durft te vragen of hij mee mag 

spelen.  

 

Een helpende gedachte kan op zo’n moment een wereld van verschil maken. Want 

in plaats van ‘ik kan het niet’, denkt je kind dan ‘ik ga het proberen’. 

Alleen helemaal zelf die gedachtes bedenken dat is vaak lastig en daarvoor zijn 

deze stralende kaartjes. Op deze kaartjes staan verschillende helpende 

gedachtes die je in allerlei situaties kunt gebruiken. 

 

Ook heb ik nog een aantal werkvormen beschreven hoe je de kaartjes kunt 

gebruiken en inzetten. Met daarbij ook een leuke werkvorm voor het hele gezin. 

 

Ik wens jullie veel stralende, positieve helpende gedachtes toe! 

Mocht je merken dat je kind meer ondersteuning en begeleiding nodig heeft bij 

zijn/haar zelfvertrouwen neem dan contact met mij op. 

 

Lieve groetjes 

Marcia van der Werf      

      

Praktijk Stralend & Sterk 

Coaching voor kinderen en jongeren 

Kievitstraat 34 

2406 EW Alphen aan den rijn 

06-46633905 

 Info@stralendensterkcoaching.nl 

www.stralendensterkcoaching.nl 
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Hoe kan je de stralende kaartjes gebruiken? 

 
 Print de kaartjes en knip ze uit. Je kunt ze eventueel lamineren. 

 Laat je kind elke dag een kaartje uit kiezen die hij bij zich draagt. Als je 

kind die dag een specifieke gebeurtenis heeft zoals een toets dan kan hij 

het kaartje met de gedachte erop daaraan aanpassen. Je kind stopt het 

kaartje in zijn broekzak of tas zodat hij er op elk moment op kan kijken en 

er aan herinnerd wordt. Of hang het op een goede zichtbare plek zodat hij 

het vaak ziet. 

 Als je kind het kaartje heeft gekozen zegt hij de gedachte een paar keer 

hardop tegen zichzelf terwijl hij in de spiegel kijkt. 

Herhaal dit een paar keer per dag, dit kan dan ook hij ook in zijn hoofd 

doen als hij op school voor de spiegel staat.  

 Laat je kind blind een kaartje uit de stapel trekken die hij die dag bij zich 

houdt. Vertel je kind dat het handig is om gedurende de dag regelmatig 

even op het kaartje te kijken en de helpende gedachte tegen zichzelf te 

zeggen. Zo kan de gedachte goed in slijpen. 

 Het kaartje wat je kind voor die dag heeft uitgekozen of blind getrokken 

heeft kan hij ook de hele week bij zich houden of ophangen op een 

zichtbare plek. Hij is dan de hele week mee bezig. Elke ochtend bekijkt hij 

het kaartje en zegt hij de gedachte een paar keer tegen zichzelf in de 

spiegel. 

Een paar keer per dag herhalen is handig. 

Je kind kan voor zichzelf bedenken: wanneer kom ik een situatie tegen 

waarbij ik de helpende gedachte nodig heb? Wanneer kan ik de helpende 

gedachte gebruiken? 



 Bespreek samen met je kind de helpende gedachte van het kaartje: Wat 

betekent het precies? In welke situatie kun je het goed gebruiken? Hoe 

kan het je helpen?  

 Een spelvorm voor het hele gezin: geef elkaar een stralend kaartje. Kies 

een kaartje uit met een helpende gedachte die je de ander gunt, welke 

helpende gedachte kan de ander goed gebruiken? Vertel erbij waarom je 

dit kaartje gekozen hebt. (Op een positieve manier: "Ik denk, dat jij deze 

gedachte goed kunt gebruiken als je .........")  
 


