
Powerkidzzz informatiefolder voor de leerkracht 
 
 

Powerkidzzz is een programma voor kinderen van groep 5 t/m groep 8 dat de sociale 
vaardigheden en de weerbaarheid vergroot. 

 
Het programma is bedoeld voor kinderen die het lastig vinden om voor zichzelf op te 
komen, die wat meer van zich mogen laten zien en horen, kinderen die angstig zijn in 

het contact en kinderen die niet lekker meekomen in de groep.  
 

Voorbeelden van leerdoelen die kinderen noemen: 
• Ik wil opkomen voor mezelf 
• Ik wil leren vrienden te maken 
• Ik wil leren wat ik moet doen als ik gepest word 
• Ik wil leren minder verlegen te zijn 
• Ik wil meer zelfvertrouwen krijgen 
• Ik wil minder bang zijn 

 
Powerkidzzz is een programma van 8 bijeenkomsten van 1,5 uur voor kinderen van de 
basisschool. Tijdens de bijeenkomsten staan de verhalen van het kind centraal. Er wordt 
geluisterd naar wat het kind te vertellen heeft over de situatie en de eigen rol daarin. De 
oplossingen die kinderen bedenken, zijn vaak de meest effectieve oplossingen.  
De methodieken en de werkvormen die gebruikt worden, zijn spannend en creatief. Dat 
maakt dat kinderen graag naar Powerkidzzz komen. 
Een leerkracht, die het kind volgt tijdens de training en vervolgens het kind in de klas en 
op school stimuleert de geleerde vaardigheden te gebruiken, is van onschatbare 
waarde.  
 
In de Powerkidzzz training worden sociale vaardigheden op een speelse manier 
geoefend: 
 

1. De basisvaardigheden 
Stevig staan, de ander aankijken en duidelijk praten. Deze basisvaardigheden 
worden iedere bijeenkomst geoefend, zodat ze vanzelfsprekend worden.  
 

2. Kwaliteiten en talenten 
Er wordt tijdens het programma aandacht besteed aan de kwaliteiten en de 
talenten van het kind. Een kind dat zijn/haar kwaliteiten kan benoemen, 
krijgt meer zelfvertrouwen, en zal beter in staat zijn moeilijke situaties aan te 
pakken. Een kind met een positief zelfbeeld is beter in staat vrienden te 
maken. Zelfvertrouwen en zelfinzicht zijn belangrijke basisvoorwaarden voor 
het leren. Leerkrachten die veel complimenten geven aan kinderen bouwen 
mee aan een positief zelfbeeld van het kind.  



 
3. Het GGGG model 

De helpende gedachte geeft aan kinderen de mogelijkheid om negatieve 
gedachten om te zetten in positieve gedachten. Door het schema ‘denken-
voelen-doen’, ofwel het GGGG-model, toe te passen, kan het kind bouwen 
aan meer zelfvertrouwen en ander gedrag inzetten in andere situaties.  
 

4. De gele pet 
Met de petten-methode leren kinderen wat te doen in lastige situaties. In de 
gedragsoefeningen wordt gebruik gemaakt van meerdere mogelijkheden. De 
gele pet (assertief reageren) staat voor: een lastige situatie aanpakken. Soms 
kan het een oplossing zijn de rode pet (agressief reageren) te gebruiken, of 
de blauwe pet (subassertief reageren).  

 
Met deze informatie wensen wij leerkrachten veel power in het ondersteunen van de 
Powerkidzzz-kinderen.  



Informatie voor ouders 
 
U overweegt uw kind aan te melden? Dan is deze informatie voor u.  
 
Powerkidzzz is een programma voor kinderen van groep 5 t/m groep 8. Dit programma 
leert kinderen: positief om te gaan met andere kinderen, voor zichzelf op te komen, niet 
weg te lopen voor lastige situaties en moeilijke situaties aan te pakken.  
 
Voorbeelden van leerdoelen die kinderen noemen: 

• Ik wil minder verlegen zijn 
• Ik wil voor mezelf opkomen 
• Ik wil vrienden leren maken 
• Ik wil minder bang zijn 
• Ik wil weten wat ik moet doen bij pestgedrag 
• Ik wil weerbaar worden 
• Ik wil zelfvertrouwen krijgen 

 
Het programma is vooral gericht op het leren van vaardigheden die de kinderen in staat 
stellen op te komen voor zichzelf en lastige situaties aan te pakken; kortom kinderen 
weerbaar te maken. Om dat te bereiken is het belangrijk dat kinderen positief over 
zichzelf denken. Kinderen met een positief zelfbeeld hebben meer zelfvertrouwen, 
kennen de eigen kwaliteiten en hebben inzicht in zichzelf. Zelfvertrouwen en zelfinzicht 
zijn belangrijke basisvoorwaarden voor ‘het leren’.  
 
Het programma Powerkidzzz bestaat uit: 

• 8 bijeenkomsten van 1,5 uur voor de kinderen 
• Een kennismakingsgesprek met ouders, het kind en de trainers 
• Post voor ouders en schriftelijke communicatie met trainers 

 
In het programma Powerkidzzz worden sociale vaardigheden geoefend op een speelse 
en creatieve manier. Kinderen ontmoeten andere kinderen die dezelfde vragen hebben. 
Ouders die tijdens het programma Powerkidzzz de vaardigheden oefenen en actief 
meedoen via de ouderpost zijn kanjers. Het programma Powerkidzzz zal meer effect 
hebben als ouders het kind stimuleren de geleerde vaardigheden thuis te gebruiken.  
 
 
 
 


