
Een werkboek om je kind te helpen naar
meer ontspanning, energie en blijdschap

Van moeten naar mogen

SAMEN OP REIS
Kindercoaching



Hoor jij je kind regelmatig roepen dat zij van alles moet, van zichzelf, van jou, van een
broer of zus, van school, of van anderen? Of hoor je het niet, maar ZIE je dat je kind zichzelf
van alles oplegt? Dat je kind heel veel van zichzelf vraagt, de lat voor zichzelf hoog legt
(veel te hoog) en hier vervolgens last van heeft omdat zij alleen maar moet, moet, moet,
waardoor je kind stress krijgt en dit alsmaar hoger wordt. Je merkt dat je kind hierdoor
minder energie heeft en minder geniet. En als ouder denk jij alleen maar: 

Van IK MOET naar IK MAG

Waarom is mijn kind zo streng voor zichzelf?! 
Waarom legt mijn kind de lat zó hoog? Of: 

Waarom maakt mijn kind zich zo druk om van alles? 
 

Om je kind te kunnen helpen is het allereerst belangrijk
te weten wat je kind zichzelf allemaal oplegt. Hier gaan
jullie samen naar kijken en opschrijven zodat je kind,
maar ook jij, je hier bewuster van worden. Wat MOET je
kind allemaal?  Doel is om deze MOET te veranderen in
iets wat je kind MAG. 

Daarom gaan jullie ook kijken naar wat je kind MAG en
schrijven jullie dit op om het inzichtelijk te maken. Je
gaat je kind daarna verder helpen om een aantal
MOETEN weg te strepen. Je kind en jij gaan met elkaar in
gesprek over jullie inzichten. Vervolgens maken jullie
afspraken om te zorgen dat je kind de fijnere gevoelens
van IK MAG gaat vasthouden.

De lat voor zichzelf wat lager te leggen
Liever te zijn voor zichzelf
Zich minder druk te maken om van alles

Heb je geen idee hoe je je kind kan helpen:

Dan heb ik voor jou als ouder hier een oefening voor

Meer energie krijgt
Meer blijdschap voelt
Zich ontspannen en vrij voelt

Wil jij dat je kind:

`
 

SAMEN OP REIS
Kindercoaching

- 1 - 

Kindercoaching Samen op Reis | KvK nr.: 78696356 | www.kindercoaching-samenopreis.nl 

 info@kindercoaching-samenopreis.nl | Tel. 06 11 28 54 64 



Geef aan dat je je kind
graag wil helpen om weer
ontspannen te zijn, meer
energie te krijgen, meer

vrijheid te voelen, meer te
genieten en meer

blijdschap te voelen.

Vertel je kind dat je ziet dat
hij stress ervaart, de
laatste tijd minder

energiek is dan normaal,
minder blij is, zich druk

maakt om van alles, of wat
het verder is dat je

opmerkt.

Vertel dat jullie dit kunnen
doen door stil te staan bij
wat je kind allemaal van
zichzelf MOET of dénkt te

MOETEN van anderen. Geef
aan dat jullie vervolgens

zullen kijken naar wat je kind
allemaal MAG. 

Waar begin je?

Om te zorgen dat jullie beiden het gesprek en
de opdrachten met aandacht kunnen doen let

je erop dat je een rustig moment zonder
afleidingen kiest.

Merk jij dat je kind het zichzelf weer moeilijk maakt en
stress ervaart?

Geef dan aan dat óók
jij een eigen lijstje over
jezelf zult maken. Doe
dit dan ook. Maak er
een soort spel van.

 

Zeg dat je graag
samen met je kind

wilt kijken naar wat er
is veranderd. 

Voel je weerstand bij je
kind?

Ga dan EERST het gesprek aan met je kind.

IS DIT GELUKT? 
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Inzichtelijk maken
 

SAMEN OP REIS

Om de IK MOET en IK MAG in kaart te brengen gebruik je de tabel IK MOET versus IK MAG
op pagina 9. Druk dit af zodat je kind (en eventueel jijzelf) dit kunnen invullen. Druk
eventueel ook de IK MOET en IK MAG kaartjes op pagina 10 en 11 en de lijfjes op pagina 12
en 13 af. Ga dan vervolgens als volgt verder. 

Begin met IK MOET 

Om je kind te helpen bij het formuleren kun je gebruik maken
van de Ik MOET kaartjes. Gebruik dit als inspiratie. Laat je kind
het vervolgens zelf formuleren, desnoods met jouw hulp. Door
het je kind zelf te laten formuleren eventueel met hulp van jou,
zijn het ook daadwerkelijk de woorden die je kind tegen zichzelf
zegt waardoor het je kind meer zal doen.

1. Laat je kind eerst het veld Ik MOET invullen. 

2. Om je kind te laten ervaren wat dit met je kind doet ga je nu samen kijken naar het   
    lijstje IK MOET én vraag je je kind: 

Ga op deze manier door totdat je kind de laatste punt hardop
heeft gezegd. Zorg ervoor dat je tussen ieder punt even een paar
tellen de tijd neemt zodat je kind het op zich in kan laten werken en
kan gaan voelen.

Kun je hardop zeggen wat je bij punt 1 (van IK MOET) hebt opgeschreven? 

 3. Heeft je kind alle punten hardop uitgesproken? Vraag dan: 
  

Wat doet het met jou nu je dit (de IK MOET) hardop hebt gezegd? 
Wat voel je? 

 Houdt de vraag eerst open en luister aandachtig naar wat je kind zegt en kijk ook naar
de lichaamshouding van je kind. Weet je kind niet zo goed wat het moet antwoorden,
help hem dan door vragen te stellen als: voel je pijn, verdriet, of misschien wel heel veel
boosheid?
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Inzichtelijk maken
 

Gebruik op de puntjes de emoties en/of woorden die je kind heeft gezegd bij punt
3. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld de kleuren rood, oranje, zwart, bruin gebruiken. Geef
je kind bij ieder plekje dat hij inkleurt de keuze welke kleur hij wil gebruiken. Als je kind
nog niet goed kan schrijven, zet je er zelf bij om welk gevoel het op de betreffende
plek gaat en anders vraag je je kind om het op te schrijven. 

 

5. Om het beeldend te maken kun je het aanwijzen ook 
    doen door gebruik te maken van het document lijfje op 
    pagina 12 of 13. Vraag je kind vervolgens:  

 Kun je in dit lijfje inkleuren waar jij …… …… hebt gevoeld? 

4. Vraag je kind daarna om aan te wijzen waar hij dit in zijn lijf voelt. 
 

Waar voel je dit? 
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Ga verder met IK MAG

Nu jullie dit helder hebben gaan jullie samen kijken wat daar tegenover mag staan. Dus
wat MAG je kind van zichzelf. Doorloop dit op dezelfde manier als dat jullie hebben
gedaan met IK MOET. 

1. Laat je kind nu het veld Ik MAG invullen. 

 
 

Om je kind te helpen bij het formuleren kun je gebruik maken
van de Ik MAG kaartjes. Gebruik dit als inspiratie. Laat ook hier je
kind het vervolgens zelf formuleren, desnoods met jouw hulp.
Door het je kind zelf te laten formuleren eventueel met hulp van
jou, zijn het woorden die je kind zelf gebruikt waardoor je kind
het meer zal geloven, omdat het meer eigen is en hem
daardoor meer zal doen. 



Ga door totdat je kind de laatste punt hardop heeft gezegd.
Zorg ervoor dat je tussen ieder punt even een paar tellen de
tijd neemt zodat je kind het op zich in kan laten werken en
kan gaan voelen.

Wat doet het met jou nu je dit (de IK MAG) hardop hebt gezegd? 
Wat voel je? 

 

3. Heeft je kind alle punten hardop uitgesproken? Vraag dan:
 

4. Vraag je kind daarna om aan te wijzen waar hij dit in zijn lijf voelt. 

Gebruik op de puntjes de emoties en/of woorden die je kind heeft gezegd bij punt 3. Je
kunt hiervoor bijvoorbeeld de kleuren groen, blauw, geel, roze gebruiken. Geef je kind bij
ieder plekje dat hij inkleurt de keuze welke kleur hij wil gebruiken. Als je kind nog niet goed
kan schrijven, zet je er zelf bij om welk gevoel het op de betreffende plek gaat en anders
vraag je je kind om het op te schrijven. 

SAMEN OP REIS

Kun je in dit lijfje inkleuren waar jij …… …… hebt gevoeld? 

2. Om je kind te laten ervaren wat ‘IK MAG’ met je kind doet    
    ga je nu samen kijken naar het lijstje IK MAG én vraag je: 

Kun je hardop zeggen wat je bij punt 1 (van IK MAG) hebt
opgeschreven? 

Houdt ook nu de vraag eerst open en luister aandachtig naar wat je
kind zegt en kijk ook naar de lichaamshouding van je kind. Weet je kind
niet zo goed wat het moet antwoorden, help hem dan door vragen te
stellen als: voel je blijdschap, krijg je energie, voel je vrolijkheid, voel je
ontspanning, rust, krijg je meer lucht, adem? Voel je meer positiviteit?

Waar voel je dit?  
 

5. Ook hier kun je het aanwijzen beeldend maken door gebruik te 
    maken van het document lijfje op pagina 12 of 13. Druk dit af en leg 
    het op tafel of op de grond. Vraag je kind vervolgens: 
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Wegstrepen

Als je naar alle punten bij IK MOET kijkt, van welke heb je dan NU
het meeste last? 

SAMEN OP REIS

Hoe doe je dit dan? 
 Terwijl jullie naar het overzicht kijken gaan jullie bespreken van welke punten je kind nu

direct het meeste last heeft en welke punten hem nu direct helpen. Dat waar hij nu direct
het meeste last van heeft gaan jullie omzetten naar het punt wat hem juist helpt, een
punt wat hem nu direct blij, ontspannen, vrolijk, energiek maakt. Vertel je kind dit zodat hij
weet wat jullie gaan doen.

Hoe komt het dat je van deze punt (benoem de gekozen IK
MOET) het meeste last hebt?  

Nu jullie de IK MOET en IK MAG inzichtelijk hebben gemaakt, je kind dit heeft gevoeld en het
daarnaast zelfs beeldend heeft gemaakt, kun je je kind op meerdere manieren verder
helpen.Een van de vele manieren is om samen te kijken naar het overzicht van je kind en
de eventueel ingekleurde lijfjes. Vertel je kind dan ook dat je dit samen met je kind wilt
doen omdat jij je kind wilt helpen een aantal MOETEN weg te strepen om daarvoor in de
plaats een aantal MOGEN te plaatsen. 

Vraag je kind: 

Geef je kind even de tijd. Heeft hij er een benoemd? Vraag of jullie deze kunnen
doorstrepen en streep dit door bij een ja (of laat het door je kind doorstrepen). 
 Zo niet, kijk samen verder welke dan wel weggestreept kan worden.

Vraag vervolgens:

Vraag je kind nu:

Als je naar alle punten bij IK MAG kijkt, waar word je dan NU direct
het meest blij, ontspannen, vrolijk, energiek, enthousiast van? 

Vraag door:

Wat is het aan deze IK MAG dat je zó blij, ontspannen, vrolijk, energiek,
enthousiast maakt? 

Je kunt ook doorvragen hoe je kind denkt dat deze IK MAG hem gaat helpen. Afhankelijk
hoe je kind erin staat en hoe oud je kind is, kun je dit gesprek langer maken. Terwijl jullie in
gesprek zijn zorg je er altijd voor dat je rustig en aandachtig blijft luisteren, je kind laat
uitpraten en blijf je kijken naar de lichaamshouding van je kind.
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Positieve gevoelens vasthouden

Laat je kind dan bepalen
waar zij dit wil ophangen of

neerleggen zodat zij elke
dag eraan wordt herinnerd

dat zij MAG in plaats van
moet.

Om de fijne gevoelens vast te houden en
om de IK MOET om te zetten naar de

helpende IK MAG, vraag je jouw kind de IK
MAG op een vel papier of op een klein

kaartje (daar waar je kindje zich prettig bij
voelt) op te schrijven. 

 Hierdoor zal je kind de hierbij
horende fijnere gevoelens

dagelijks ervaren en op den duur
minder streng voor zichzelf zijn.

 

Misschien kan zij er een foto
van zichzelf bij doen van
een moment waarop zij

heel blij was of een ander
plaatje waar zij heel blij van

wordt. 

Laat je kind het eventueel
als zij dat wil of leuk lijkt, dit

mooi versieren door erop te
tekenen of dingen op te

plakken. 
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 In gesprek met elkaar

Geef je kind vervolgens terug wat voor inzichten
het jou als ouder heeft opgeleverd. Wat heb jij als
ouder hiervan geleerd? Wat wist jij nog niet en nu
wel? Op deze manier laat je je kind zien dat óók jij
hier iets van hebt geleerd. Ook laat je blijken dat je
oprecht betrokken bent en het goede met je kind

voor hebt.
 

Laat dan je kind beslissen over
welk punt jullie samen een

afspraak zullen maken. Geef
hierin je kind dus zeggenschap.

Het is tenslotte zijn lijstje met
bijbehorende gevoelens. Op
deze manier zal je kind meer

geneigd zijn zich aan de
gemaakte afspraak te houden.
Probeer de afspraak altijd zo te
maken dat het voor jullie beide

werkt. 
 

Hoe ga je hierover verder in gesprek?
 

Ik wens jullie heel veel succes, plezier en veel nieuwe inzichten hierbij. Mocht het zo zijn dat
jullie hierna nog meer hulp nodig hebben, neem dan contact met mij op voor een gratis en

vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dan kijken wij samen of ik nog iets voor jullie kan
betekenen.

Vertel je kind daarna dat je graag
samen afspraken wilt maken om te

zorgen dat je kind veel vaker de fijnere
gevoelens mag voelen.

 

Vraag daarna je kind of hij met
je wil delen wat hij hiervan heeft
geleerd en hoe hij het vond dit

samen met jou te doen?
 

Geef allereerst aan je kind
terug hoe fijn je het vindt dat

je kind hier samen met jou
naar wilde kijken en er samen

aan wil werken.
 

1.

2.

3.

4. 5.
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IK MOET IK MAG

 1.

2.

3.

4.

5.

 1.

2.

3.

4.

5.

IK MOET versus IK MAG 
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Ik moet hoge cijfers
halen 

Ik moet aardig zijn
Ik moet meer aan

mijn hobby's
doen

Ik moet mijn best
doen 

Ik moet veel
vrienden hebben

Ik moet anderen
helpen 

Ik moet het goed
doen

Ik moet leuk zijn

Ik moet overgaan Ik moet rust
nemen

Ik moet mijn
huiswerk maken

Ik moet minder
gamen

Ik moet minder tv
kijken

Ik moet meer met
mijnvrienden

afspreken 

Ik moet meer
durven

Ik moet meer
praten

Ik moet minder
praten

Ik moet meer tijd
besteden aan school Ik moet opruimen Ik moet winnen

Ik moet slim zijn Ik moet vroeg
slapen 

Ik moet beter
opletten op school 

Ik moet grappig
zijn

Ik moet stil zijn Ik moet doorzetten Ik moet luisteren Ik moet opschieten

IK MOET KAARTJES 
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Ik mag
ontspannen

Ik mag leuke dingen
doen

Ik mag rust
nemen

Ik mag fouten
maken

Ik mag mezelf zijn Ik mag lief zijn
voor mezelf

Ik mag boos zijn Ik mag blij zijn

Ik mag vragen
stellen

Ik mag om hulp
vragen

Ik mag een paar
vrienden hebben

Ik mag mijn stem
laten horen

Ik mag er zijn Ik mag mijn best
doen

Ik mag leren Ik mag ontdekken

Ik mag vertrouwen Ik mag anders
denken

Ik mag helpen Ik mag een
voldoende halen

Ik mag de tijd
nemen

Ik mag het even
niet weten

Ik mag loslaten Ik mag kiezen

Ik mag beslissen
Ik mag een jaar

overdoen
Ik mag het oneens

zijn
Ik mag het op mijn

manier doen

IK MAG KAARTJES
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