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SKETCHNOTE BIJ 7
SOCIALE RELATIES

DURF TE DROMEN

JEZELF APPRECIËREN

- Indien je je vrienden in kaart zou brengen, met
wie zou je dan meer tijd willen doorbrengen?
- Wie heb je sedert de start van de opleiding beter
leren kennen?
- Hoe sta jij tegenover onverwachte feestjes?
- Met welke medestudenten kun je goed
opschieten?
- Wanneer heb jij het laatst iets gedaan voor een
vriend of familielid?
- Hoe heb jij je vrienden leren kennen?
- Kies drie familieleden/vrienden. In welke mate
gelijk je op hen en waarin verschil je?

- Wat heb je de voorbije week gedaan dat je echt
graag doet?
- Wat wil je volgende week gaan doen dat je echt
graag doet?
- Wat wil je ooit in je leven eens gaan doen dat je
graag doet?
- Wat zou je volgend jaar graag anders zien?
- Indien je een toverstok zou hebben, welke wens
zou je dan uitvoeren? Wat kun jij doen om om die
wens in de praktijk om te zetten.
- Hoe zou je een familielid/vriend op een
aangename manier kunnen verrassen?

- Wat heb je de voorbije week gedaan dat jezelf
een beetje gelukkiger heeft gemaakt?
- Wat heb je vanaf de start van de opleiding
gedaan dat jezelf een beetje gelukkiger heeft
gemaakt?
- Noem drie eigenschappen van jezelf waar je
trots op bent?
- Hoe kun je daar ook je sterktes van maken?
- Welk compliment zouden je vrienden je geven?
- Wat heb je ooit gedaan waar je trots op was?
- Noem drie positieve zaken op die je vanaf de
start van de opleiding hebt ervaren?
- Wat heeft jou sedert de start van het
academiejaar geërgerd? Kun je er ook iets
positiefs in zien? Wat dan?

DOELEN STELLEN EN REALISEREN

GEVEN EN DELEN

PERMANENT BIJLEREN

-

- Voor wie heb je sedert de start van het
academiejaar extra zorg getoond? Hoe?
- Van wie kreeg je extra zorg?
- Voor wie heb je extra waardering getoond?
- Van wie kreeg je extra waardering?
- Aan wie heb je extra vertrouwen gegeven? Hoe?
- Van wie kreeg je extra vertrouwen? Hoe?
- Waarvoor ben je in het algemeen erg dankbaar
voor?
- Wat vind je het grootste geschenk in het leven
dat je leidt?

- Stel dat jij jezelf aan het stuur van je eigen
levensbus visualiseert. Waar is die chauffeur
goed in en waar wil hij naartoe?
- Noem twee dingen waarin je sterk veranderd
bent de voorbije jaren.
- Van welke levenservaring, goed of slecht, heb je
het meest geleerd?
- Noem een goede leermeester in je leven. Wat
heb je van hem/haar geleerd?
- Wat zou je nog willen bijleren? Noem vijf zaken
op die je de voorbije tien jaren hebt bijgeleerd.

Wanneer mag je wat meer voor jezelf opkomen?
Hoe kom jij voor jezelf op in de opleiding?
Maak deze zin af: ‘lk hoef niet....’
Maak deze zin af: ‘lk wil graag....’
Maak deze zin af: ‘lk ben niet verplicht om...’
Maak deze zin af: ‘lk mag...’
Wat heb je sedert de start van de opleiding zelf
beslist?
- Welke activiteiten doe je zo graag, dat je de tijd
vergeet?
- Waar kun je de woorden ‘moeten’ vervangen
door ‘willen’?
- Wanneer ervaar je dat je een te zware rugzak
met taken hebt? Wat kun je doen om die rugzak
te verlichten?
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