
 

 

MIJN BINNENKANT 
 
Ik wil graag: 
 
q me gelukkiger voelen 
q minder bang zijn 
q minder boos worden 
q leuk gevonden worden door anderen 
q niets stukmaken in ruzies 
q minder snel boos worden 
q me minder zorgen maken 
q rustig worden als ik boos ben 
q minder scheldwoorden gebruiken 
q minder eng dromen of denken 
q met iemand anders praten over mijn geheim 
q nog iets anders :  ………………………………… 



 

 

SCHOOL 
 
Ik wil graag: 
 
q beter opschieten met mijn leraar 
q huiswerk beter maken 
q een agenda hebben 
q beter luisteren of goed mijn best doen op school 
q naar een andere school gaan 
q in de klas een vraag stellen 
q met de fiets naar school 
q met de bus naar school 
q naar school gebracht worden 
q minder vaak te laat komen 
q een schooltas 
q nog iets anders :  ………………………………… 



 

 

ETEN & DRINKEN 
 
Ik wil graag: 
 
q leren koken 
q minder eten 
q meer eten 
q gezonder eten 
q minder drinken 
q meer drinken 
q op dieet gaan 
q minder last hebben van allergieën 
q niet alles moeten eten 
q meer kiezen wat we eten 
q nog iets anders :  ………………………………… 



 

 

THUIS 
 
Ik wil graag : 
 
q een eigen bed of een eigen kamer 
q meer de baas over mezelf zijn 
q meer taken in huis hebben 
q een slot op de douche/wc 
q helpen met koken 
q een plekje in de huiskamer voor speelgoed 
q beter op mijn spullen passen 
q meer speelgoed hebben 
q een huisdier  
q dat niemand om mijn kamer komt als ik dat niet wil 
q een slot op mijn kamer 
q nog iets anders :  ………………………………… 



 

 

FAMILIE 
 
Ik wil graag: 
 
q minder ruzie met mijn papa/mama 
q minder ruzie met mijn broers/zussen 
q mijn papa (meer) zien 
q mijn mama (meer) zien 
q beter contact met mijn papa 
q beter contact met mijn mama 
q mijn opa/oma zien 
q iets leuks met mijn mama doen 
q iets leuks met mijn papa doen 
q meer doen met mijn broers/zussen 
q nog iets anders :  ………………………………… 
 



 

 

VEILIGHEID 
 
Ik wil graag:  
 
q minder ruzie in de buurt 
q met rust gelaten worden 
q niet zo vaak nadenken over rare dingen 
q niet stelen 
q uit de buurt blijven van kinderen die stelen 
q leren fietsen 
q voorzichtiger zijn in het verkeer  
q anderen niet pijn doen 
q niet aangeraakt worden als ik dat niet wil 
q nog iets anders :  ………………………………… 
 
 



 

 

VRIENDEN 
 
Ik wil graag:  
 
q meer vriendjes/vriendinnetjes hebben 
q een BFF hebben 
q iets zeggen tegen iemand die ik leuk vind 
q minder gepest worden door andere kinderen 
q minder pesten 
q leuk gevonden worden door andere kinderen 
q meer samen zijn met vrienden 
q nee zeggen als ik iets niet wil 
q ruzie met een vriend goedmaken 
q naar een vriendje/vriendinnetje mogen 
q minder ruzie met vriendjes/vriendinnetjes 
q nog iets anders :  ………………………………… 



 

 

GELD 
 
Ik wil graag:  
 
q zakgeld hebben 
q meer zakgeld hebben 
q sparen 
q met mijn geld toekomen 
q een spaarpot hebben 
q zelf mijn kleren uitzoeken 
q nog iets anders :  ………………………………… 
 
 
 
 
 



 

 

HOBBY’S 
 
Ik wil graag:  
 
q meer doen met vrienden 
q in huis of buiten spelen 
q op een vaste tijd huiswerk maken 
q alleen weg mogen 
q meer TV-kijken 
q lid worden van een sportclub 
q spelen met mijn papa/mama 
q met het hele gezin op stap 
q een brief schrijven aan familie/vrienden 
q op tijd naar bed gaan of meer slaap krijgen 
q later naar bed mogen 
q nog iets anders :  ………………………………… 



 

 

GEZONDHEID 
 
Ik wil graag: 
 
q minder vaak ziek zijn 
q minder dik zijn 
q minder ongelukken krijgen 
q minder pijn hebben 
q naar de dokter of tandarts gaan 
q beter eten 
q meer sporten 
q minder last hebben van oren/ogen/huid/spieren 
q me alleen douchen/wassen 
q nog iets anders :  ………………………………… 


