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Bam de Kids Tovenaar is software die ontwikkeld werd bij de methode Kids’ Skills van Ben Furman. Bam, de 
tovenaar van dienst, neemt van de kinderen (tussen 4 en 12 jaar oud) een gestructureerd interview af. Het 
is de bedoeling dat hij hen helpt bij het identificeren van die vaardigheden die ze nodig hebben om een 
vervelende gewoonte of gedragsprobleem kwijt te geraken of om een welbepaalde angst te overwinnen.
Wie vertrouwd is met Kids’ Skills zal zeker de vijftien stappen van deze methode achter de gestelde vragen 
herkennen.

Let op! Het programma Bam de Kids Tovenaar is, net zoals elk gestructureerd interview, een hulpmiddel en 
geen doel op zich. Het biedt dan ook geen pasklare oplossingen. Het kind dat met het programma werkt, 
heeft zeker de ondersteuning nodig van een volwassene. Deze moet de methode Kids’ Skills kennen en 
weten wat de bedoeling is achter de gestelde vragen (met andere woorden: hij moet de handleiding bij het 
programma grondig gelezen hebben). Voor een kind dat het moeilijk heeft om ten opzichte van een 
volwassene over zijn problemen te spreken, kan dit programma heel welkom zijn. Doordat het meegevoerd 
wordt in de wereld van de tovenaar enerzijds en het rechtstreeks met Bam spreekt anderzijds, wordt het 
voor een kind gemakkelijker om met de begeleidende volwassene te spreken. Het figuurtje van de tovenaar 
creëert immers een veilige afstand tussen kind en volwassene.

Leuk meegenomen: nadat het kind zijn gesprek met de tovenaar heeft voltooid, maakt deze voor hem een 
diploma aan voor de geleerde vaardigheid. Dit diploma kan dan uitgereikt worden eens het kind de ge-
kozen vaardigheid beheerst. Tegelijk schrijft de tovenaar een brief naar het kind waarin hij het gesprek 
samenvat. Tot slot krijgt het kind ook een brief die het kan doorgeven aan zijn supporters. Wie dat zijn, kom 
je te weten na het lezen van het boek van Ben Furman De methode Kids’ Skills. Op speelse wijze vaardig-
heden ontwikkelen bij kinderen.

De moeite meer dan waard!
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