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In deze extra’s op de website vind je tips en opdrachtjes voor 
ouders, grootouders, enz. die thuis ingezet kunnen worden. Met 
ACT thuis aan de slag dus, oftewel ACTie thuis. De 
opdrachten zijn genummerd en komen overeen met de 
paginanummers onderaan. 
 
Er zijn vier soorten opdrachtjes (zie papieren handleiding): 

• om samen te doen met mama/papa 
• om samen te doen met het hele gezin 
• voor de kids, met hulp van de (groot)ouders 
• voor (groot)ouders en zorgverleners 

 
 

 
  

ACTie thuis 
Uitleg over tips en opdrachtjes 



 
 
3, 2, 1… Spring! - ACT voor kinderen  ACTie thuis (extra’s website www.321spring.be) - 2/4 
© Sig vzw   

 
 
 
Beloon het gedrag van je kind en  
de keuzes die hij/zij maakt 
 
 
Probeer vooral te kijken naar de inzet/intentie van je kind en 
minder naar het resultaat. 
 
Wanneer je het gedrag van je kind aanmoedigt en beloont, en 
de keuzes die hij/zij maakt waardeert (i.p.v. het resultaat te 
beoordelen), vergroot je zijn/haar zelfvertrouwen en flexibiliteit.  
 
Je kind zal makkelijker de stap durven te zetten om iets nieuws 
te proberen. 
 
Als je kind een poging doet om nieuwe vrienden te maken, kan 
je bijvoorbeeld zeggen: ‘Knap van je dat je naar die jongen toe 
stapte om dag te zeggen.’ Ook al reageerde die jongen 
misschien niet positief en werd het niet meteen een nieuwe 
vriend. 
 
Het gaat vooral om de stap(pen) die je kind zet! 
  

ACTie thuis 
3, 2, 1… ik spring! 

Voor (groot)ouders en zorgverleners 
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Kijk nieuwsgierig naar je kind 
 
 
Kijk met je volledige aandacht naar je kind. 
 
Kijk nieuwsgierig, alsof je je kind voor de eerste keer ziet. 
 
 
Merk op: 
 
Hoe ziet je kind eruit?  
 
Hoe staat (of beweegt) je kind? 
 
Welke blik heeft je kind in zijn/haar ogen? 
 
Welke houding straalt je kind uit? 
 
Merk je ook iets op bij jezelf? Wat doet dit met jou? 
 
 
 
 
 
  

ACTie thuis 
Met een nieuwsgierige, open blik 
Voor (groot)ouders en zorgverleners 
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Mildheid voor jezelf als (groot)ouder 
 
Door mild te zijn voor jezelf, help je niet alleen jezelf maar ook 
je kind. 
 
Als je er niet naar streeft om de perfecte (groot)ouder/ 
zorgverlener te zijn leert je kind dat hij/zij hier zelf ook niet naar 
hoeft te streven. 
 
Als je je eigen kwetsbaarheid toont, weet je kind dat dit oké is. 
Dat iedereen fouten maakt en dat het vooral gaat over hoe je 
hiermee omgaat.  
 
Hoe ga jij om met moeilijke keuzes en tegenslagen? 
 
Sta je jezelf toe om te falen?  
 
Wil je altijd naar de hoogste tak klimmen (leg je de lat meestal 
hoog voor jezelf) of is een tak lager ook goed? 
 

ACTie thuis 
Lief zijn voor jezelf 

Voor (groot)ouders en zorgverleners 
 


