
Je hebt het 
goed geleerd

Je kunt meer 
dan je denkt

Je werkt heel 
netJes

Niets kan jou 
stoppen

Wat heb je een 
grote fantasie

Ik ben oNder 
de iNdruk van 

jou

Wat heb je 
hard gewerkt

je bent goed 
aan het werk

Je wacht      
netJes op je 

beurt

je hebt goed 
geluisterd

dat heb je goed 
geprobeerd

goed 
gedaaN

Tijdens het thuiswerken is het prettig om je kind regelmatig een compliment te geven. 
Complimenten helpen de motivatie en het zelfvertrouwen te versterken. Toch kan het geven 
van een compliment best lastig zijn. Wanneer er namelijk teveel nadruk wordt gelegd op het 
resultaat (‘je hebt alles goed gemaakt’) of een talent (‘je bent zo slim’), bestaat de kans dat 
je kind hier juist faalangstiger van wordt en motivatie verliest. Het is immers best lastig bij 
de volgende opdracht ‘net zo slim’ te zijn als de vorige keer. Door complimenten te geven 
op het proces (inzet, zorgvuldigheid, gedrag), gekoppeld aan de uitkomst van de opdrachten 
vergroot je juist wél de motivatie, het zelfvertrouwen en zelfinzicht. Een kind heeft hier 
namelijk invloed op! ‘Je hebt doorgezet, ondanks dat je het lastig vindt, hierdoor zijn de 
meeste opdrachten goed gelukt’. Je kind ervaart hierdoor dat doorzetten (het proces) dan 
bijdraagt aan het volbrengen van de taak (het resultaat).  Deze kaartjes kunnen je helpen bij 
het geven van een goed compliment!



Je hebt heel 
goed opgelet

Met jou kun je 
echt lacheN

door jou kom 
ik iN een goed 

humeur

Wat heb je je 
werk goed 

gecontroleerd

knap dat je eerst 
nadenkt  voor je 
iets opschriJft

oNdanks de 
lastige opdracht, 
bliJf je probereN

wat heb je al 
veel geleerd, 

kNap

Je hebt je goed 
iNgezet

wat kun jIj 
creatIef 

nadenkeN

Wat pak je 
je taak 

serIeus aan

je werkt erg 
zorgvuldig

wat lIgt je 
werk goed 

klaar

wat schriJf je 
goed leesbaar

Wat stel je 
goede vrageN

wat ga je goed 
met de nIeuwe 

sItuatie oM



wat goed dat je 
je eIgen fouteN 

hebt gezIeN

Wat heb je 
je goed 

geconceNtreerd

fIjN dat je zo 
rustig bezIg 

bent

fiJn dat we zulke 
goede afspraken 

kunNeN maken

Wat goed dat je 
nadenkt over de 

te zetteN stappen

JiJ hebt hIer 
duideliJk je 

tandeN iN gezet

Wat heb jIj je 
best gedaaN

dat heb je handig 
aangepakt

je bent weer 
vooruIt 
gegaaN

fIjN dat je hulp 
hebt gevraagd

nIet opgegeven, 
top!

wat heb je veel 
lef getooNd

Je bent heel 
goed aan het 

werk

Je hebt goed 
doorgezet

Wat doe je dat 
mooI


