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In het Nederlandse onderwijs ligt de nadruk op vakinhoudelijke prestaties, zoals taal 
en rekenen. Tijdens de dierenvriendjes lessen ontwikkelen kinderen hun belangrijkste 
instrument namelijk: zichzelf! Hoezo is dit belangrijk? Kinderen hebben steeds vaker last 
van onrust, stress, piekergedachten, prikkelgevoeligheid, onzekerheid en faalangst etc. 
Aandacht voor de cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden in de klas zorgt ervoor 
dat we kinderen in hun innerlijke ontwikkeling en levenshouding kunnen observeren en 
waar mogelijk te versterken. 

Mindtrainers voor kinderen bestaat uit een verschillende coaches, therapeuten, psycholo-
gen, pedagogen en leerkrachten die dezelfde visie hebben.

‘Wij geloven erin dat als we in balans en gelukkig willen zijn het nodig is de innerlijke wereld 
met zelfbewustzijn, vriendelijke aandacht en ontspanning toe te treden. De dierenvriendjes 

helpen dit op een toegankelijke wijze te integreren in het onderwijs en gezinsleven’
- Mindtrainers voor kinderen -

Mindtrainers voor kinderen verzorgt een trainersopleiding zodat leerkrachten de moge-
lijkheid krijgen zelf als Mindtrainer voor kinderen aan de slag te gaan.

Deze informatiemap geeft je een theoretische inzage in de dierenvriendjes methode, een 
blik op de lesonderdelen en informatie over de bijhorende trainersopleiding. We hopen 
dat na het lezen je interesse is gewekt. Vraag gerust een gesprek aan.

Met vrolijke groet,

Namens Mindtrainers voor kinderen
Kim Oostendorp 
Bedenker van de dierenvriendjes
info@mindtrainers.nl
06-14857185

Inleiding
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De basis 
De dierenvriendjes en de lesonderdelen in de klas zijn gebaseerd op een aantal bestaan-
de methodes vertaald naar onderwijs- en kindniveau.

De Roos van Leary
De dierenvriendjes wijzer is een gedrag en interactie wijzer en is gebaseerd op De Roos 
van Leary; een cognitief gedragstherapeutisch interactiemodel dat is voortgekomen uit 
psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag tussen mensen. De Roos van 
Leary is de grafische weergave van de aanname dat gedrag gedrag oproept. Het is één 
van vele manieren om menselijke eigenschappen, gedrag en interactie te beschrijven. 

De theorie werd ontwikkeld (1957) door (onder meer) Timothy Leary. Met behulp van 
deze methode worden gedragspatronen geanalyseerd. Vervolgens kan het eigen gedrag 
bewust ingezet worden in een poging het gedrag van anderen te beïnvloeden.

Mindtrainers heeft deze ‘roos’ in 2013 vertaald naar de dierenvriendjes wijzer en de 
aspecten vanuit de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) erin opgenomen. De 
dierenvriendjes zijn er om gedrag en emoties op te merken en te benoemen. Het helpen 
van kinderen om zichzelf te leren kennen, hun gedrag en emoties te leren begrijpen legt 
de fundering voor mentale en emotionele gezondheid gedurende de rest van hun leven.

Wat is Mindfulness Based Cognitive Therapy?
Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) is een bewezen effectieve therapie. Een 
therapie gericht op gedrag, gedachten, gevoelens, emoties en lichaam. Een onderdeel is 
het vriendelijk en zonder oordeel aanschouwen van je gedachten, gevoelens, emoties en 
je omgeving zonder afgeleid te raken. Een gevolg kan zijn dat je beter kan concentreren, 
rust kan vinden en meer in het ‘hier en nu’ kan leven. 

Door mindfulness te beoefenen merk je vriendelijk op welke aspecten van het brein je 
afleiden. Mindfulness is daarmee een methode om bewuster te worden. 
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Bewustzijn laat zien dat je in contact kan komen met jezelf, wat betekent dat je ruimte-
lijkheid ervaart tussen jou en de aspecten van het brein, je bent meer vrij van gedachten 
en emoties. Gedachten en emoties zijn bewust aanwezig, ze overkomen je minder. Je 
ziet welke gevolgen zij voor je hebben en je kan kiezen voor een bewuste omgang van 
gedachten, gevoelens en emoties, er ontstaat op dieper niveau ruimte voor ontwikkeling
van (nieuw) gedrag en talenten. 

MBCT helpt met het omgaan van lastige emoties zoals; verdriet, boosheid, angsten 
etc. De therapie richt zich op het in kaart brengen van belemmerende patronen. Door 
aandacht te geven aan deze patronen en de dieper liggende (emotionele) oorzaken te 
behandelen kunnen belemmeringen en disfunctionele klachten doorbroken worden.

Deugden
Een deugd zijn positieve persoonlijke kwaliteiten, het is positief gedrag. Het zijn innerlijke 
drijfveren en ze vormen samen ons morele kompas. Deugden kan je leren en dragen bij 
aan een positieve levenshouding. De kenmerken van de dierenvriendjes zijn vertaald naar 
deugden. Mindtrainers voor kinderen heeft het woord deugden verwoord naar talenten.
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De dierenvriendjes wijzer

assertiviteit / enthousiasme

besluitvaardigheid /
 onafhankelijk

samenwerking /
flexibiliteit

bedachtzaamheid / geduld

De Dierenvriendjes wijzer

Meester Kees de Kikker
Meester Kees is zich bewust en in balans. Hij staat daarom in het midden van 
de dierenvriendjes wijzer. Bewust betekent dat hij verbonden is met zijn gedrag, 
gedachten, gevoelens en emoties. Kees ziet wat er bij hem en anderen speelt en 
hij weet wat er nodig is voor een stabiele levenshouding.

De dierenvriendjes
De dierenvriendjes hebben net als kinderen hun eigen talenten. In elk gedrag 
schuilt een talent. Kinderen hebben door hun aanleg en opvoeding bepaalde 
voorkeursstijlen. Evengoed kunnen er voor een goede balans en levenshouding 
nieuwe talenten worden ontwikkeld.
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Leren wie je bent
Leren wie je bent’ oftewel zelfbewustwording wordt door hulp van de dierenvriendjes op 
een vriendelijke wijze toepasbaar. Meester Kees de Kikker en de dierenvriendjes maken 
het stuk makkelijker om over ‘onszelf’ in gesprek te gaan. De dierenvriendjes geven taal 
aan gedrag, talenten, gedachten, gevoelens en emoties. Op leuke momenten en op de 
momenten dat het lastig is!

Met hulp van de dierenvriendjes wordt het innerlijk functioneren en persoonlijke ontwik-
keling van een kind vriendelijk besproken. Welke talenten laat een kind zien (TOP)? Welke 
talenten kan een kind nog leren (TIP)? Wat denkt een kind en is dit helpend? Hoe gaat 
een kind met gevoelens en emoties om? Meester Kees houdt zijn klas een vriendelijke 
spiegel voor en leert hen een goede vriend voor zichzelf en anderen te zijn.

In de klas van Meester Kees de Kikker worden er dagelijks stille kikker pauzes genomen. 
Kinderen leren in stilte met zichzelf (gedachten, gevoelens en emoties) te zijn waardoor 
ze de ruimte van zelfbewustzijn leren kennen en innerlijke rust leren vinden. De stille kik-
ker pauzes dragen bij aan het vergroten van de aandacht, ontspanning en zelfregulatie.
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Meester Kees de Kikker en de dierenvriendjes helpen leerkrachten op een plezierige 
manier op te merken wat kinderen laten zien en nodig hebben. Verschillende kindfacto-
ren en de ontplooing hiervan zijn bepalend voor het ontwikkelen van een goede balans en 
levenshouding. 

Welke kindfactoren krijgen in de klas aandacht?
• Gedrag
• Talenten 
• Gedachten
• Gevoelens/emoties

Gedurende het schooljaar helpen verschillende ontwikkelthema’s en 54 dierenvriendjes 
talenten een goede balans en levenshouding te stimuleren.

Ontwikkelthema’s
• De aandacht trainen
• Een goede balans
• Vriendelijke aandacht voor jezelf en elkaar
• In contact zijn met jezelf en elkaar
• Verbondenheid en waardering

Levenshouding en balans
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O Assertiviteit
O Bedachtzaamheid
O Behulpzaamheid
O Bescheidenheid
O Besluitvaardigheid
O Betrokkenheid
O Concentratie
O Creativiteit
O Doelgerichtheid
O Doorzettingsvermogen
O Duidelijkheid
O Eenvoud
O Eerlijkheid
O Enthousiasme
O Flexibiliteit
O Geduld
O Humor
O IJver
O Inlevingsvermogen
O Kracht
O Leergierigheid
O Loyaliteit
O Liefde
O Mededogen
O Mildheid
O Moed
O Nuchterheid
O Onafhankelijkheid
O Onthechting
O Openheid
O Optimisme

O Ordelijkheid
O Rekening houden met
O Samenwerking
O Scherpzinnigheid
O Tact
O Tevredenheid
O Uithoudingsvermogen
O Uitmuntendheid
O Vastberadenheid
O Veerkracht
O Verantwoordelijkheid
O Verdraagzaamheid
O Vergevingsgezindheid
O Verbondenheid
O Verwondering
O Vreedzaamheid
O Vreugde
O Vriendelijkheid
O Vrijgevigheid
O Weerbaarheid
O Zelfbeheersing
O Zelfvertrouwen
O Zorgzaamheid

* Totaal 54 talenten (gebaseerd op 
deugden) 

De 54 dierenvriendjes talenten
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Dierenvriendjes 
lesprogramma 
De lesonderdelen
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Lesprogramma

De dierenvriendjes vormen de basis en groeien met de kinderen op. Voor alle kinderen in 
de basisschoolleeftijd is er passend lesmateriaal met een eigen doelstelling.

Onderbouw+ (4 - 6/7 jaar) | De dierenvriendjes 
Thema: ‘Wie ben ik?’
Doel: Vriendelijk kennismaken met jezelf met hulp van de dierenvriendjes en hun talenten. 
Ontdekken welke talenten in gedrag aanwezig zijn.

Middenbouw (6/7 - 9 jaar) | De dierenvrienden
Thema: ‘Het belangrijkste instrument dat ben ik’
Doel: Ontplooien van zelfkennis, zelfreflectie en zelfregulatie. Ontdekken welke talenten in 
de ontwikkeling helpend zijn om in balans en met een fijne levenshouding op te groeien.

Bovenbouw (9 - 12 jaar) | De vrienden
Thema: ‘Ik ben een goede vriend voor mijzelf en anderen’
Doel: Vergroten van zelfkennis, zelfreflectie en zelfregulatie. Ontdekken hoe je in het leven 
een goede vriend voor jezelf en anderen kan zijn.
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De leerkracht verzorgt dagelijks een dierenvriendjes les van 15 minuten. De les is elke 
dag opgebouwd uit verschillende lesonderdelen.

Lesonderdeel Introductie
Om de dierenvriendjes karakters in de klas aan de kinderen te introduceren werkt de 
leerkracht met een voorleesboek en audio luisterverhalen.

Lesonderdeel Talentgesprek
In de klas werkt de leerkracht met de dierenvriendjes talentenkaarten. De kinderen ont-
dekken hun talenten en leren nieuwe talenten in gedrag te ontwikkelen.

Lesonderdeel Bewegingsoefening (yoga) 
De leerkracht verzorgt in de klas een dierenvriendjes bewegingsoefening (yoga). De kin-
deren oefenen om zich te verbinden met hun lichaam en de stilte in zichzelf te vinden.

Lesonderdeel Stille kikker pauze (mindfulness)
De leerkracht verzorgt stille kikker pauzes. In deze stille aandacht- en ontspanningsoe-
feningen leren kinderen zich te verbinden met zichzelf. De oefeningen dragen bij aan het 
ontwikkelen van de zelfregulatie.

Lesonderdeel Zelfonderzoek (Inquiry)
De leerkracht onderzoekt met de kinderen wat zij aan zichzelf in de stille kikker pauzes 
opmerken.

Lesonderdeel Kees de Kikker momentje (zelfreflectie)
De leerkracht staat tijdens Kees de Kikker momentjes (zelfreflectie) stil bij gedrag, talen-
ten, gedachten, gevoelens en emoties. Met hulp van de dierenvriendjes wordt het innerlijk 
functioneren en persoonlijke ontwikkeling van een kind/kinderen vriendelijk besproken. 

Lesonderdeel Activiteit met talent 
Bij elk talent hoort een actitviteit in de vorm van een spel en/of groepsgesprek. De activi-
teit is gekoppeld aan de ontwikkelthema’s. Voor de bovenbouw zijn er themalessen.

De lesonderdelen
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Maandag | 15 minuten 
DUUR INHOUD
5 min Introductie 
 Start met het dierenvriendje  
 van de week 
5 min  Talentgesprek 
 Introductie talent van de week
5 min Stille kikker pauze
 
Dinsdag | 15 minuten 
DUUR INHOUD
5 min  Kees de Kikker momentje 
 Zelfbewustwording
5 min Bewegingsoefening 
5 min  Stille kikker pauze 

Woensdag | 15 minuten
DUUR INHOUD
15+ min Extra verdieping 
 Activiteit met talent of thema   
 les (bovenbouw)

Donderdag | 15 minuten 
DUUR INHOUD
5 min  Kees de Kikker momentje 
 Zelfbewustwording
5 min Stille kikker pauze 
5 min Zelfonderzoek 
 Onderzoek naar binnenwereld

Vrijdag | 15 minuten 
DUUR INHOUD
5 min Talentgesprek 
 Afronding talent van de week
5 min Stille kikker pauze
5 min Zelfonderzoek 
 Onderzoek naar binnenwereld
 

Neem per dag 1x een extra 
stille kikker pauze
Neem bij voorkeur naast de les nog een
extra stille kikker pauzes 

Kees de Kikker momentje
De rest van de dag kan je in ieder mo-
ment (waar nodig) een Kees de Kikker 
momentje inzetten 

Les van 15 minuten per dag
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De dierenvriendjes zorgen ervoor dat leerkrachten, kinderen, ouders dezelfde taal leren 
spreken. Dit kan helpend zijn in de communicatie en relatie met elkaar. De dierenvriend-
jes helpen leerkrachten op een vriendelijke manier met ouders te bespreken wat er nodig 
is in de opvoeding. 

Mindtrainers voor kinderen biedt hierin ook ondersteuning door het aanbieden van een 
gratis online jaarprogramma met online webinars waarin ouders de dierenvriendjes leren 
kennen, opvoedvraagstukken kunnen delen en advies kunnen vragen.  

Zie websitepagina: mindtrainersvoorkinderen.nl/de-dierenvriendjes-online-programma

Communicatie en opvoeding
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De trainersopleiding 
Mindtrainer voor kinderen
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De trainersopleiding
De trainingsopleiding is geschikt voor leerkrachten en intern begeleiders die affiniteit 
of interesse hebben in ontwikkeling van gedrag, emoties, zelfbewustzijn, zelfreflectie, 
levenshouding, balans, mindfulness, yoga, mindful parenting en pedagogisch sensitief 
opvoeden. 

Wat weet en kan de leerkracht na de opleiding?
• Na de opleiding is de leerkracht bekent met het uitgangspunt van het trainerschap 

en kan de leerkracht als Mindtrainer voor kinderen aan de slag
• De leerkracht kan de basis van de dierenvriendjes methode; namelijk Mindfulness 

MBCT, De roos van Leary en De deugden (talenten) middels de lesonderdelen  
toepassen in de klas

• De leerkracht neemt met de kinderen tijd voor momentjes van zelfreflectie en  
zelfregulatie

• De leerkracht leert kinderen in hun gedrag dierenvriendjes talenten ontdekken en 
nieuwe talenten aanspreken voor een goede balans en levenshouding

• De leerkracht gebruikt de dierenvriendjes als pedagogisch handvat om vriendelijk en 
aandachtig op gedrag en emoties van kinderen aan te sluiten

• De leerkracht herkent hoe met (lastig) gedrag en emoties om te gaan
• De leerkracht kan bewegingsoefeningen (yoga) en stille pauzes (mindfulness) oe-

feningen toepassen ter bevordering ter bevordering van de verbinding met zichzelf, 
aandacht, ontspanning en zelfregulatie

• De leerkracht kan ouders a.d.h.v. dierenvriendjes adviseren hoe om te gaan met be-
paald gedrag en emoties, en hen vertellen wat er aan talent nodig is voor een goede 
levenshouding en balans

• Als Mindtrainer voor kinderen wordt de leerkracht uitgenodigd naar zijn/haar eigen 
levenshouding, balans en mindfulness beoefening de aandacht te geven zodat de 
essentie van de methode wordt uitgedragen in de klas
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Praktische informatie
• Elke deelnemer ontvangt een eigen trainersboek, voorleesboek en talentenkaarten
• Plus een persoonlijke inlog voor MIJN Mindtrainers waar je het jaarprogramma kan 

volgen met extra lesmateriaal
• De opleiding komt bij organisaties in aanmerking voor het vitaliteit- of persoonlijk 

ontwikkelingsbudget
• Aan teams verzorgen we groepstrainingen op locatie van de opdrachtgever
• Het tarief van de trainersopleiding voor een groep start bij 555,- euro per persoon 

(excl. reiskosten)
• De groep start bij 4 personen en we hanteren vanaf 6 personen een reductie tarief
• We bieden daarnaast online een individuele opleiding aan, het tarief is 695 euro per  

persoon

Tijdinvestering
• De trainersopleiding op locatie bestaat uit 5 trainingen van 2,5 uur 
• De online trainersopleiding bestaat uit 10 online trainingen van 1 uur
• Aanwezigheid bij minimaal 80% van de opleiding is gewenst
• Per week is de leerkracht minimaal 30 minuten kwijt aan huiswerk opdrachten
• Elke dag verzorgt de leerkracht een dierenvriendjes les van 15 minuten

Wat te doen voor registratie?
Eenmaal geregistreerd als Mindtrainer voor kinderen is het onderhouden van het trainer-
schap een voorwaarde om effectief te kunnen werken met de dierenvriendjes methode. 
De leerkracht kan de registratie behouden door elk schooljaar tweemaal een online 
webinar te volgen om kennis op te halen. 

* Er worden geen extra kosten gerekend voor de registratie als trainer
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De dierenvriendjes methode is een beschermd merk (BVIE). Op de methode en materiaal is 
het Nederlands auteursrecht en intellectueel eigendom van toepassing. Een geregistreerd 
Mindtrainer voor kinderen mag hier gebruik van maken. Het is niet toegestaan de informa-

tie zonder afspraak hierover te verspreiden of met derden te delen.

mindtrainersvoorkinderen.nl
info@mindtrainers.nl
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