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Complimenten 
geven 



Hoe vaak geef jij iemand een waarachtig compliment? 
Wanneer was de laatste keer en wat deed dit met jou en met de relatie? 

Complimenten; Hoe fijn is het om er ééntje te krijgen 
en hoe fijn is het ook om iemand een welgemeend -
persoonlijk - compliment te mogen geven? 

Complimenten zijn krachtig spul. Krachtiger dan we ons vaak realiseren.

Een welgemeend compliment geeft letterlijk energie en versterkt de
verbinding. 

Een goed en waarachtig uitgesproken compliment heeft zelfs meer impact op
gedrag dan straffen, of dreigen met straffen.

Bovendien geldt dat een goed voorbeeld, goed doet volgen. 

Want als jij oprechte complimenten geeft, zal zich dat na verloop van tijd gaan vertalen in
ander gedrag in de groep. Dat heeft alles te maken met het feit dat zeker kinderen altijd
streven naar een zekere balans. Als ze veel positieve én gerichte  feedback krijgen, zullen
ze anderen ook positieve(re) feedback geven. Net zoals iemand die steeds op z'n kop
krijgt, dit ook op een ander zal afreageren. Dit laatste voorbeeld begrijpt en kent
iedereen, maar dat er ook een positieve variant van dit verschijnsel is, vergeten we vaak
in de waan van de dag. 

Dus ga eens voor je zelf na: 

Over complimenten is enorm veel te zeggen, maar voor nu wil ik het houden bij het
geven van een compliment aan jezelf en een ander. 

Deze spelvorm is op verschillende momenten in het jaar heel krachtig. Bij de start, na
een vakantie, of juist op het moment dat de sfeer in de groep minder goed dreigt te
worden is het wijs het hoog op je agenda te zetten.  

En uiteraard kan je het meerdere keren in het jaar terug laten komen, met al je eigen
creatieve varianten.  
 
 

Intro
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Optioneel nodig: 
Pen & papier, envelop om complimenten op te schrijven en te bewaren.

Voer vooraf een gesprek met de kinderen over complimenten. 
Wat zijn dat? Krijg je er wel eens eentje? En geef je zelf wel eens complimenten? Hoe voelt
het om er één te krijgen én te geven? Welke complimenten zijn het fijnst? Hoe voel je dat
een compliment gemeend is?
 
Ronde 1: 
Laat elk kind zichzelf een compliment geven en uitleggen waarom hij/zij daarvoor kiest.
Stuur erop aan om niet alleen  te kijken naar het uiterlijk of wat iemand heeft, maar  juist
ook naar het innerlijk, de kwaliteiten. Zoals bijvoorbeeld zelfstandigheid, welbevinden,
zorgzaamheid, discipline, sociaal-emotionele ontwikkeling, een nieuwe vaardigheid etc. 

Ronde 2: 
Laat kinderen een compliment geven aan degenen die naast hen zit(ten). 
Help hen ook nu om niet zozeer op het uiterlijk kenmerken te letten, maar om vooral naar
gedrag en kwaliteiten te kijken. Als dit lastig is, help dan om terug te denken aan een
bepaalde situatie waarvan jij weet dat een kind een mooie eigenschap liet zien. 

Optioneel ronde 3: 
Laat elk kind benoemen welk compliment ze het fijnst vonden om te ontvangen.  
Bespreek dit klassikaal na.
Vraag aan de kinderen welk compliment ze het meest bijzonder vonden. 
Welke compliment hadden ze zelf wel willen krijgen? Hoe kunnen ze dat de komende tijd
bereiken?  

Laat de complimenten bewaren in hun eigen envelop. Bewaar ze op school als je er later
nog eens op terug wilt komen. Of geef ze meer naar huis om ook daar te kunnen
bespreken.  

Werkvorm 3: 
Complimenten geven
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Hi. Ik ben Céline. 

Ik hoop dat ik je kan inspireren met deze werkvorm en dat deze bijdraagt aan (verdere)
verbetering van de sfeer in de groep(en). Als dat lukt, heb ik ook een klein beetje mijn doel
bereikt: namelijk meer rust en ontspanning en daarmee meer plezier in het onderwijs
brengen! 

Mijn achtergrond ligt in het speciaal- en regulier basisonderwijs. Daar heb ik ruim 10 jaar
les gegeven en met de paplepel ingegoten gekregen hoe belangrijk het is om op een
verbindende manier structuur aan te brengen door kinderen ook op het sociale vlak te
onderwijzen!

De afgelopen 12 jaar heb ik volop trainingen binnen en buiten het onderwijs gegeven, o.a.
sociale vaardigheids-, weerbaarheids- en agressie-regulatietrainingen. Hierbij heb ik een
schat aan werkvormen verzameld en die wil ik graag met jou delen. Gewoon gratis en niet
omdat het moet, maar omdat het kan! :-)

Naast het geven van trainingen, coach ik leerkrachten. Binnen de coaching komen mijn
onderwijs - en trainerservaring samen, waardoor leraren vaak aan een half woord genoeg
hebben. Ik weet waar iemand het over heeft als hij of zij zegt moeite met een leerling, of
met een groep te hebben. Ik kan van daaruit constructief meedenken. 

Ik wens je nogmaals enorm veel succes én plezier.
 

Céline
 

Over mij 

4



 

KAN IK JOU MISSCHIEN HELPEN? 

MELD JE DAN AAN VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK
 

Heb je vragen? 

Wil je support bij het versterken van jouw eigen handelen als leerkracht, 
of wil je sparren over de verstoorde groepsdynamiek in de groep? 

Ik bied je een half uur van mijn tijd aan, die we zo efficiënt en waardevol mogelijk invullen. 

Misschien kan ik je al wat tips geven waar je direct mee aan de slag kan. 
Een afspraak maken kan via onderstaande contactgegevens. 

Vind je het leuk om wat vaker inspirerende mails te ontvangen? Klik dan op deze link.

Groet, 

 
 
 
 

www.celinetraint.nl 
info@celinetraint.nl

of 06-14885589
 

https://www.celinetraint.nl/inspiratie
https://www.celinetraint.nl/
https://www.celinetraint.nl/
mailto:%20info@celinetraint.nl

