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Keuzes maken



Je hebt een keuze als je minstens 2 mogelijkheden hebt:

- Ik wil dit wel of ik wil dit niet

- Ik ga hierheen of ik ga daarheen

- Ik zeg ja of ik zeg nee

- Iets niet doen, is ook een keuze!

Wat is kiezen?



Waarom is kiezen belangrijk?

- Controle nemen over je eigen leven

- Jouw keuzes hebben invloed 

- Kiezen maakt je krachtig

Wat is kiezen?



Gelukkige mensen voelen zich baas over hun 

eigen leven. 

Geluk en keuzes maken



Interview



Geluk en keuzes maken

Opdracht 1: 

Hoe maak jij keuzes?

Vertel elkaar, door antwoord te geven op de vragen, hoe jij keuzes maakt. 

- Vind je het makkelijk om keuzes te maken? Kan je uitleggen waarom?

- Wat gebeurt er als je iets moet kiezen?

- Welke keuzes stel je vaak uit? Geef eens een voorbeeld. 

- Noem eens een voorbeeld van een keuze die je zelf maakte.

- Noem eens een voorbeeld van een keuze die iemand anders voor jou maakte.

- Welke moeilijke keuze heb je in jouw leven gemaakt?



Opdracht 2:

Schrijf op waar je ontevreden over bent en waar je 
tevreden over bent. 

Geluk en keuzes maken



Bewuste keuzes en gewoontes

Opdracht: 

De Bewegen Werkt Coach noemt een aantal activiteiten. 

- Welke keuze maak jij bewust?

- Wat is een gewoonte?



Opdracht 3:

- Schrijf 2 bewuste keuzes op die jij iedere dag maakt.

- Schrijf 2 gewoontes van jezelf op.

Bewuste keuzes en 

gewoontes



Situaties waar je geen invloed 

op hebt

Kan je dan alles kiezen?  

Nee, op sommige dingen heb je geen invloed: 

- Schijnt de zon of regent het vandaag;

- Maken de buren wel of geen lawaai;

- Rijdt de trein op tijd vandaag;

- Wordt je kind wel of niet ziek. 

Hoe je erop reageert is wel een keuze.



Situaties waar je geen 

invloed op hebt

Opdracht 4: 
Wat kies je als het tegenzit?
Bedenk met je groepje per situatie 3 manieren over hoe je 
ermee om kan gaan als… 

… je auto het ineens begeeft en er niemand in de buurt 
is om jou te helpen.

… je je hebt verslapen voor een belangrijke afspraak.



Situaties waar je geen invloed 

op hebt
₃Veteraneninstituut. (2017, 29 augustus)

Bekijk samen het filmpje: klik hier

Bespreek met elkaar:

- Op welke situatie had Edwin geen invloed?

- Welke keuze heeft Edwin gemaakt m.b.t. het reageren op zijn situatie? 

- Welke keuzes had Edwin ook kunnen maken?

- Heb jij ook een situatie waar je geen invloed op hebt? Op welke manier ga jij met deze 
situatie om?

https://www.youtube.com/watch?v=oWByzvw2qoc&list=TLPQMDMwNjIwMjByROrg8x171w&index=2


Mijn eigen keuze

Opdracht 5: 

Welke kleine keuze ga jij morgen/ vandaag maken zodat jij 
meer invloed hebt op je eigen gezondheid?
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