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Inleiding

Jongeren hebben leer- én
levensvaardigheden nodig
1)

Jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school, waar ze leren én leven. Het schoolcurriculum besteedt voornamelijk aandacht aan het aanleren van kennis en de daarbij behorende intellectuele vaardigheden. Jongeren moeten echter ook leven op school. Ze komen op het
schoolplein en in de klas regelmatig in allerlei sociale situaties terecht, die ze moeten zien te
hanteren. Hiervoor hebben ze bepaalde sociale vaardigheden nodig. De opvatting heerst dat wat
jongeren aan vaardigheden en omgangsvormen leren in hun gezin, voldoende moet zijn om zich
ook op school vaardig en waardig te kunnen handhaven of te ontplooien. Onderzoek wijst echter
uit dat deze opvatting onhoudbaar is (Kagan, 1984; Diekstra, 2003).
Jongeren leren namelijk thuis niet altijd de gewenste vaardigheden en gedragregels. Wanneer
ouders bijvoorbeeld niet de gewoonte hebben respectvol met elkaar en hun kinderen om te gaan,
zullen in het gezin belangrijke gedragsregels ontbreken of slechts op willekeurige momenten
worden toegepast. In deze gezinnen bestaat soms een naïef vertrouwen dat alles met een beetje goede wil vanzelf wel goed komt. Zodoende leren jongeren uit deze gezinnen van huis uit niet
om keuzen te maken en zich daar verantwoordelijk voor te voelen. Het kan deze jongeren dan
ontbreken aan algemeen geaccepteerde en adequate omgangsvormen.
Maar zelfs als de jongeren thuis wel de gewenste vaardigheden en omgangsvormen aanleren,
hoeft de overdracht naar school niet automatisch te verlopen. Bovendien zullen op school nog
vaak andere vaardigheden moeten worden geleerd. De schoolcontext vraagt vaak een andere
invulling van omgangsvormen en gedragsregels dan de situatie thuis. Jongeren komen op school
in aanraking met kinderen en volwassenen die uiteenlopende waarden, normen en opvattingen
hebben over hoe mensen met elkaar om kunnen en moeten gaan. Ook zullen jongeren op school
op een andere manier moeten samenwerken en voor zichzelf moeten leren opkomen dan thuis.
Zij zullen moeten leren omgaan met gevoelens van concurrentie en vriendschappen.
De school en leerkrachten hebben dus blijkbaar een belangrijke rol bij het stimuleren en uitbreiden van omgangsvormen en gedragsregels bij jongeren. Op school zijn naast leervaardigheden
ook levensvaardigheden en –waardigheden van belang.
Het is belangrijk deze sociale, emotionele en morele vaardigheden aan te leren in de omgang met
medeleerlingen, aangezien jongeren in de middelbare-schoolleeftijd zich vooral op leeftijdgenoten richten. De schoolsituatie is de meest voor de hand liggende context om te leren met en van
leeftijdgenoten, omdat op school onderwijs en contact met veel leeftijdgenoten samenvallen en
de nieuw aangeleerde vaardigheden direct toegepast kunnen worden in verschillende sociale
situaties.

Het lesprogramma ‘Levensvaardigheden’
Doelen van het lesprogramma
‘Levensvaardigheden’ is een lesprogramma voor leerlingen in de derde en vierde klas van het
VMBO, HAVO en VWO. Het richt zich op het aanleren van sociale, emotionele en morele vaardigheden in alledaagse (conflict-)situaties en het vaststellen van gedragsregels in en buiten de klas.

1) In het programma worden personen aangeduid met hij/hem. Gelieve zij/haar te lezen waar van toepassing.
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De bedoeling van het programma is:
1. jongeren zelfcontrole of zelfbeheersing aan te leren;
2. jongeren te leren zelfstandig en kritisch te denken, beslissingen te nemen en te plannen;
3. jongeren sociale betrokkenheid te leren.
Het lesprogramma beoogt het stimuleren van morele vaardigheden door burgerschapsvorming.
Onder burgerschapsvorming verstaan we 2):
• het kunnen verkrijgen van een gewaardeerde plaats in één of meer constructieve groepen;
• het vermogen om intieme, duurzame relaties met anderen te vormen;
• het weten hoe gebruik te maken van beschikbare voorzieningen en (steun )netwerken;
• het vinden en toepassen van manieren om behulpzaam of nuttig voor anderen en voor het
gemeenschappelijke belang te zijn;
• het op vreedzame, niet-gewelddadige wijze kunnen oplossen van conflicten met anderen en het
kunnen tolereren als conflicten niet oplosbaar blijken;
• het respecteren van de diversiteit in een pluralistische samenleving;
• het effectief en respectvol kunnen geven en ontvangen van kritiek.
Om de drie doelen te bereiken krijgen jongeren de volgende levensvaardigheden aangeleerd:
• verhogen van het bewustzijn van gevoelens, gedachten en gedragingen door middel van waarneming;
• effectief communiceren over gevoelens, gedachten en gedragingen;
• oplossen van emotionele en sociale problemen;
• afspraken maken met zichzelf en met elkaar over de omgang in en buiten de klas, elkaar daarop aanspreken en accepteren dat je erop wordt aangesproken door anderen.

Levensvaardigheden: oefenen in conflictsituaties
In het lesprogramma wordt de nadruk gelegd op het aanleren van vaardigheden in conflictstituaties. Een belangrijke reden hiervoor is dat onderzoek laat zien dat jongeren de sociale, emotionele en morele vaardigheden die ze hebben aangeleerd wel toepassen in ‘normale’ situaties,
maar terugvallen in hun oude gedrag als zij met problematische situaties worden geconfronteerd. Wanneer jongeren de vaardigheden in conflictsituaties oefenen zullen zij ze toepassen in
normale - en in conflictsituaties (Jessor & Jessor, 1977; Jessor et al., 1991). Bovendien zijn jongeren vaak zeer gemotiveerd om vaardigheden aan te leren in conflictstituaties omdat zij dan het
belang ervan inzien.

‘Gisteren had ik wiskundeles van meneer Bentum. Hij stond een som uit te leggen waar ik
helemaal niets van snapte. Mohammed, een jongen die achter mij zit, snapt alles en ik vroeg
of hij de som uit kon leggen (als ik het aan de leraar vraag weet ik helemaal niet meer waar
het over gaat). Op het moment dat ik de vraag aan Mohammed stelde, keek de leraar mij
kwaad aan en zei dat ik maar even de klas uit moest. Het moet echt niet gekker worden! Ik
stelde alleen maar een vraag over de les aan Mohammed! Daarom deed ik net alsof ik de
leraar niet hoorde en bleef gewoon zitten, waardoor die Bentum nog kwader werd. Nou, dat
trok ik niet en begon te schelden en gooide mijn stoel op de grond, waardoor ik naar de rector werd gestuurd. De rector had mij die week al eens eerder gezien en zei dat als ik nog een
keer uit de klas zou worden gestuurd, ik geschorst zou worden. Dat gezeik!’

2) Deze vaardigheden zijn afkomstig uit: Diekstra, R.F.W. (2006) Verbinding maken, betrokken raken, vertrouwen bouwen.
Het kapitale belang van goed burgerschap. In: van Beek, K, Zonderop, Y (red.) 30 plannen voor een beter Nederland.
Amsterdam: Meulenhoff, pp. 163-214.. Verder is een deel van de formuleringen ontleend aan ‘Great Transitions’, een
publicatie van de Carnegie Corporation of New York (1995).
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De leerling in het voorbeeld komt in een conflictsituatie terecht en krijgt problemen omdat hij een
aantal sociale, emotionele en morele vaardigheden niet in huis heeft of ze in ieder geval niet
gebruikt.
De leerling in het voorbeeld kan beter, voordat hij reageert, eerst even tot 10 tellen (omgaan met
gevoelens) en zich afvragen hoe hij het beste kan reageren. In plaats van de docent te negeren,
kan hij zeggen dat hij ervan baalt dat hij de klas uit wordt gestuurd zonder dat hem gevraagd
wordt waarom hij zit te praten (benoemen van gevoelens). Een andere mogelijkheid zou zijn dat
de leerling na de les aan de docent duidelijk maakt dat hij een som niet begreep en daarom uitleg aan Mohammed vroeg omdat hij de uitleg van de docent moeilijk vindt (effectief communiceren). Als de jongen op deze manier reageert, zal de situatie waarschijnlijk een andere afloop hebben. Het is ook mogelijk dat de leraar na afloop zijn mening bijstelt.
De genoemde vaardigheden, zoals omgaan met gevoelens en effectief communiceren, worden in
het lesprogramma Levensvaardigheden in verschillende conflictsituaties uitgelegd, geobserveerd
en geoefend.

Conflictsituaties: thema’s in ‘Levensvaardigheden’
Bij de ontwikkeling van ‘Levensvaardigheden’ was een belangrijk uitgangspunt dat de doelgroepen zo veel mogelijk betrokken werden bij de totstandkoming van het programma. Dus werd aan
betrokkenen (adolescenten, ouders, leerkrachten) zelf gevraagd in welke alledaagse, moeilijke
conflictsituaties adolescenten zoal terechtkomen.
Het viel op dat de antwoorden van opvoeders en adolescenten nogal eens uiteenliepen. Opvoeders
kijken vooral vanuit hun eigen referentiekader en ervaringen naar adolescenten. Ze zien voor een
belangrijk deel hun eigen verleden, dat niet altijd overeenkomt met de realiteit van hun kinderen,
een nieuwe generatie met nieuwe ideeën, visies en gevoelens. Bovendien blijken opvoeders vaak
geen gedetailleerde kennis meer te hebben van ‘toen’. Op hun beurt vinden adolescenten het
vaak moeilijk om in een periode waarin ze vooral worden opgeslokt door hun eigen problemen,
strijd en idealen, zaken vanuit het perspectief van hun opvoeders te bekijken.
Hieruit kon worden geconcludeerd dat het voor het aanleren van vaardigheden belangrijk is om
zowel de visie en ervaring van de volwassenen te gebruiken, als de vernieuwende ideeën en
inbreng van de adolescenten.
Op verschillende panelbijeenkomsten werd aan adolescenten gevraagd in welke situaties zij vaak
gespannen of onzeker zijn en in welke situaties zij niet goed weten hoe zij moeten reageren, of
verkeerd reageren. Aan opvoeders en leerkrachten werd gevraagd welke situaties volgens hen
voor adolescenten conflictsituaties zijn en wat voor soort conflicten zij zelf met hun kinderen hebben.
Verder werden vragenlijsten afgenomen bij adolescenten waarin vragen werden gesteld over
belangrijke omgangsvormen en gedragsregels.
Voorbeelden van genoemde situaties zijn:
• ”Ik vind het moeilijk om nee te zeggen als een klasgenoot mij een blowtje of sigaret aanbiedt.
Ik zeg dan vaak ja, omdat ik bang ben dat ik er niet meer bij hoor als ik nee zou zeggen.”
• ”Wat mij opvalt is dat er veel ruzies ontstaan tussen leerlingen, omdat er zoveel geroddeld
wordt.”
• ”Ik vind dat de leraren geen respect hebben voor de leerlingen. Ze vragen de leerlingen zich
goed te gedragen, maar ze doen het zelf niet eens. De leerlingen hebben ook geen respect voor
de leraren en ook niet altijd voor elkaar.”
• ”Ik vind het pesten via internet een probleem. Een vriendin van mij wordt buitengesloten van
chatgroepen en er worden heel vernederende dingen over haar gezegd. Haar ouders, de leerkrachten en andere vrienden weten van niets. Ze durft er niet over te praten, en ik mag er ook
niet met anderen over praten.”
• “Wanneer is iemand een loverboy? Mijn dochter heeft een aardige oudere knul ontmoet. Hij
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•

•
•
•

zegt dat hij veel geld heeft. Hij rijdt in een mooie auto en geeft mijn dochter regelmatig cadeautjes. Laatst gaf hij haar zomaar een mobieltje zodat ze samen konden bellen. Ik vind dit eigenlijk te ver gaan en vraag me af of hij een loverboy is.”
“Het komt nogal eens voor dat ik een leerling uit de klas stuur en hij niet wil gaan. Als ik dan
kwaad word eindigt het geregeld in een scheldpartij, waardoor er voor mij niets anders op zit
dan de leerling naar de rector te sturen. Ik doe het liever niet. Leerlingen hebben tegenwoordig geen respect meer voor leraren.”
“Ik kreeg laatst van een leraar de schuld van iets wat ik niet had gedaan. Hij stuurde me meteen de klas uit, waardoor we een flinke ruzie kregen.”
“Soms sla ik erop los en daar heb ik dan later spijt van. Maar de volgende keer gebeurt het
weer, alsof ik er zelf niets over te vertellen heb.”
“Ik voel me soms gewoon slecht van binnen en weet niet hoe ik daarmee om moet gaan.”

Uit een inventarisatie van de meest voorkomende moeilijke situaties komt een aantal kernthema’s die in het lesprogramma worden behandeld.
Deze thema’s zijn:
• conflict tussen leraar en leerling;
• conflict tussen leerling en medeleerling;
• conflict tussen leerling en ouders;
• genotmiddelen;
• loverboys;
• omgangsvormen;
• roddelen;
• pesten;
• seksualiteit.

Sociale en emotionele vaardigheden in ‘Levensvaardigheden’
Leerling: ”Als klasgenoten over mij roddelen, sla ik erop los. Ik laat dat echt niet toe, want
anders lopen ze over me heen.”
Leraar: ”Maar je kunt toch ook op een andere manier reageren, zonder dat je klasgenoten over je heen lopen?”
Leerling: “Nou, ik zou niet weten hoe.”
De leerling uit het voorbeeld kent blijkbaar maar één manier om op de situatie te reageren en dat
is erop los slaan. Het is goed mogelijk dat de leerling geen andere manieren kent omdat hij hiervan te weinig voorbeelden heeft gezien. Een jongere die thuis ziet dat schelden en slaan de
manier is om je zin te krijgen, zal niet (voldoende) in staat zijn om op andere, meer positieve,
manieren conflicten op te lossen. Hij zal eerst voorbeelden van positief gedrag moeten zien en
nadoen, wil hij zich dit gedrag eigen maken. Hij zal ook de daarvoor benodigde vaardigheden in
huis moeten halen. In het lesprogramma observeren en oefenen leerlingen verschillende manieren van reageren in moeilijke situaties, zodat ze op termijn een aantal (alternatieve) gedragsmogelijkheden kennen en kunnen toepassen. De sociale, emotionele en morele vaardigheden en
gedragsafspraken die nodig zijn voor het vertonen van effectief gedrag komen allemaal aan bod.
Wat zijn eigenlijk die ‘sociale en emotionele vaardigheden’ waarover steeds wordt gesproken?
In talloze studies3) zijn ‘sociale en emotionele vaardigheden’ gedefinieerd. Dit leidde tot een veel3) Studies waarin sociale en emotionele vaardigheden worden gedefinieerd zijn bijvoorbeeld: Salovey en Mayer, 1990;
Goleman, 1995; Weissberg, et al, 1991; Weissberg & Greenberg, 1997; Elias, 1997.
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heid aan definities; desalniettemin bestaat er wel een aantal belangrijke overeenkomsten. De
World Health Organisation [WHO, 1997] en CASEL (SEL vaardigheden, Elias et al., 1997) hebben
een aantal centrale vaardigheden geïnventariseerd op basis van onderzoek en bijeenkomsten
met deskundigen. Deze definities vertonen veel overlap met de gedefinieerde vaardigheden uit de
andere studies. Ze zijn ook heel bruikbaar voor een lesprogramma als ‘Levensvaardigheden’,
reden om ze voor dit lesprogramma te gebruiken.
De volgende sociale en emotionele vaardigheden worden in ‘Levensvaardigheden’ gestimuleerd:
>

Bewustzijn van eigen en andermans gevoelens, gedachten en gedragingen verhogen via
waarneming (zelfbewustzijn en sociaal bewustzijn).
Waarnemen en herkennen van gevoelens van jezelf en de ander: Welke soorten gevoelens
zijn er? Welke gevoelens heb ik in conflictsituaties en hoe herken ik deze? Welke gevoelens
hebben anderen?
Waarnemen en herkennen van gedachten van jezelf en de ander: Wat vind ik van deze situatie? Wat kan ik bereiken, wat wil ik (niet)?
Waarnemen en herkennen van reactie van jezelf en de ander: Hoe reageer ik in die situatie? Hoe reageren anderen?

>

Effectief communiceren over gevoelens, gedachten en gedragingen.
Uiten van gevoelens: Maak ik duidelijk wat ik voel? Geef ik anderen ook de mogelijkheid om
hun gevoelens te uiten?
Uiten van gedachten: Maak ik duidelijk wat ik denk? Geef ik anderen ook de mogelijkheid
om hun gedachten te uiten?
Stellen, communiceren en bewaken van eigen grenzen; het waarnemen en respecteren van
grenzen van anderen: Maak ik duidelijk wat ik wel en niet wil? Let ik er voldoende op dat ik
deze grenzen blijf aangeven? Geef ik anderen de mogelijkheid hun grenzen aan te geven en
deze te handhaven?

>

Emotionele en sociale problemen oplossen (zelfmanagement en sociale vaardigheden in
het omgaan met relaties).
Effectief omgaan met gevoelens: Hoe ga ik om met mijn gevoelens? Hoe ga ik om met de
gevoelens van anderen? Hoe leef ik me in in anderen (empathie)?
Effectief omgaan met gedachten: Denk ik eerst na (tel eerst tot 10!) voordat ik reageer?
Accepteer ik de gedachten van anderen? Kan ik op een objectieve manier ervaringen analyseren? Kan ik gevolgen en alternatieven van gedrag in overweging nemen (kritisch en creatief denken)? Kan ik effectief omgaan met problemen en probleemsituaties (probleem
oplossen)?
Waarnemen, herkennen en effectief omgaan met sociale situaties: Hoe reageer ik in sociale situaties, en is dit wel handig? Tel ik wel eens tot 10 voordat ik reageer? Ik maak duidelijk wat ik voel, denk en wil! (effectief communiceren). Ik houd hierbij rekening met anderen! Ik herken mezelf, ik herken wanneer ik stress ervaar en onder druk sta (zelfbewustzijn). Ik kan op een positieve manier relaties aangaan, behouden en indien nodig ook beëindigen (interpersoonlijke relatievaardigheden). Nadat ik verschillende opties en gevolgen
van gedrag overwogen heb, neem ik een besluit (besluiten nemen).
Omgaan met conflictsituaties:
Ik kan effectief omgaan met stresssituaties en met
moeilijke gevoelens en gedachten (coping met stress).

>

Afspraken maken, met jezelf en met elkaar, over de omgang in en buiten de klas; elkaar
daarop aan kunnen spreken en accepteren dat je wordt aangesproken door anderen (zelfmonitoren).
Afspraken maken: Wat zijn gezamenlijke wensen en problemen? Afspreken wat en hoe
gezamenlijke doelen bereikt kunnen worden en zorgen dat de afspraken worden nagekomen.
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Elkaar aanspreken: Hoe spreek ik anderen aan op het niet naleven van afspraken? Ik blijf
rustig en vriendelijk, spreek mijn wens of verzoek duidelijk uit en als het nodig is, geef ik
uitleg. Hoe reageer ik als ik aangesproken word op het niet naleven van afspraken? Als ik
zelf op mijn gedrag aangesproken word reageer ik zoals ik graag zou willen dat iemand
reageert die door mij wordt aangesproken.
Het volgende voorbeeld maakt duidelijk waarom het belangrijk is dat jongeren de genoemde
vaardigheden aanleren. In het voorbeeld speelt bovendien een thema uit het lesprogramma, te
weten: (meedoen met) pesten.

Leerling:

Interviewster:
Leerling:
Interviewster:
Leerling:
Interviewster:
Leerling:
Interviewster:
Leerling:
Interviewster:
Leerling:
Interviewster:
Leerling:
Interviewster:

Leerling:

Interviewster:
Leerling:

Interviewster:
Leerling:
Interviewster:
Leerling:
Interviewster:
Leerling:

Interviewster:
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“In de pauze worden steeds dezelfde jongens gepest. Ik begrijp wel waarom
ze gepest worden: ze zien er dom uit en ze slijmen bij de leraren. Eigenlijk
vragen ze er zelf om. Maar ik vind het niet leuk om mee te doen met pesten.
Wat ik vervelend en stom van mezelf vind is dat ik toch altijd meedoe” (herkennen van sociale situaties).
”Wat bedoel je met meedoen?”
“Nou ik scheld die jongens dan ook uit en soms verkoop ik ze een dreun.”
“Maar wat zou je willen doen?” (leren herkennen van gedachten).
”Niets.”
“Hoe bedoel je, niets?”
“Nou, me rustig houden.”
“Welke gevoelens heb je in die situatie?”
”Ik ben bang en kwaad.” (herkennen van gevoelens)
“Zou je dit tegen de pesters kunnen zeggen?”
”Eh...nee.”
“Waarom niet?”
”Ik ga ze gewoon niet afvallen.”
”Maar wat zou je tegen ze kunnen zeggen en wat zou je kunnen doen om ze
toch duidelijk te maken wat jij hierbij voelt, zonder dat je het idee hebt dat je
ze afvalt?”
”Ik zou kunnen zeggen dat ik niet meer mee wil doen met pesten, omdat ik
ervan baal om iemand zo te treiteren, terwijl we ook leuke dingen kunnen
gaan doen” (benoemen van en omgaan met gevoelens).
“Waarom pest je eigenlijk mee, terwijl je eigenlijk niet mee wilt doen?”
”Weet ik veel.....Ik denk dat ik pest omdat ik er graag bij wil horen, omdat ik
bang ben dat ik mijn vrienden verlies als ik niet meedoe. Maar zeker niet
omdat ik het leuk vind” (leren herkennen van gedachten).
“Denk je echt dat je er niet meer bij hoort als je niet meedoet met pesten?”
”Ik weet het niet, ik heb het nog nooit geprobeerd.”
“Wat zou je het liefst willen doen en zeggen?”
“Ik wil de jongens die gepest worden met rust laten en zou willen dat de rest
dat ook deed en dat zou ik tegen ze willen zeggen.”
“En wat zou je nog meer kunnen zeggen om duidelijk te maken wat jij vindt
en wat jij wilt?”
“Ik zou willen zeggen dat ik er niet aan mee wil doen, omdat die jongens voor
mij niet belangrijk genoeg zijn en dat ik het niet leuk vind om erop los te
slaan. Ik wil gewoon leuke dingen met mijn vrienden doen.” (effectief gebruiken van sociale vaardigheden).
”Je zou je vrienden misschien ook kunnen vragen hoe zij zich zouden voelen
als klasgenoten zo met hen om zouden gaan” (herkennen van gevoelens van
de ander).
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Leerling:
“Dat zou kunnen, ja.”
Interviewster: “Als je alle voor- en nadelen van het meepesten bekijkt, wat ga je dan doen?”
(effectief gebruiken van sociale vaardigheden).
Leerling:
“Ik pest in ieder geval niet meer mee, maar ik weet niet of ik er iets van ga
zeggen tegen mijn vrienden.”

Morele waarden in ‘Levensvaardigheden’
Opvallend is dat deze vaardigheden ook ‘waardenloos’ kunnen zijn. Zij kunnen voor de ‘verkeerde’ waarden gebruikt worden. Bijvoorbeeld: een vaardigheid als empathie, de vaardigheid om de
aard en intensiteit van gevoelens van anderen accuraat te kunnen waarnemen, kan ook op een
onwaardige of antisociale manier worden gebruikt. Iemand kan de angst die hij bij een ander
waarneemt bijvoorbeeld misbruiken om die ander tot gedragingen te brengen die beschadigend,
crimineel of zelfs vernietigend crimineel zijn.
Levensvaardigheden kunnen dus niet los van morele vaardigheden en pro-sociale waarden worden overgedragen of aangeleerd.
Kortom: levenswaardigheden en levensvaardigheden zijn de twee kanten van dezelfde opvoedingsmedaille.
Er zijn vier belangrijke morele waarden of deugden: rechtvaardigheid, waardigheid, weldadigheid
en vrijheid (Gravesteijn & Diekstra, 2004).
Rechtvaardigheid wordt vaak de belangrijkste van de vier deugden genoemd. Het is in de meest
letterlijke zin van het woord de vaardigheid om recht te doen en om recht te spreken. Wat die
vaardigheid betekent, wordt duidelijk als we denken aan het tegenovergestelde ervan: onrecht
doen. We doen iemand onrecht als we hem onthouden of ontnemen wat hem toekomt, als we
hem niet geven wat hij verdient, of als we iets over hem zeggen of beweren wat niet bij hem past
of hoort. Daarom is stelen iemand onrecht doen, en ook iets van iemand vernielen. Ook dingen
over iemand zeggen die onwaar zijn en die hem of haar schade of verdriet kunnen doen, is
onrecht. Voor al deze dingen geldt dat degene die ze doet, meestal zelf niet wil dat ze hem worden aangedaan. Wie rechtvaardig is, gedraagt zich daarom zoveel mogelijk volgens het beginsel:
‘Wat ik niet wil dat mij geschiedt, doe ik ook een ander niet’.
Weldadigheid is de neiging of bereidheid om jegens anderen het goede te doen. Een weldadig
iemand spant zich in om schade aan anderen te voorkómen, niet toe te brengen, of te herstellen.
Een kind dat met speelgoed van een ander kind mag spelen en dat doet op een manier die het
risico op beschadiging ervan klein maakt, gedraagt zich weldadig. Iemand die, per ongeluk of
niet, iets kapot maakt en dat meldt aan de betrokkene en daarvoor zijn excuses aanbiedt,
gedraagt zich eveneens weldadig. Weldadigheid is verder goed te herkennen aan haar tegenpool,
misdadigheid.
(Menselijke) waardigheid is de neiging of bereidheid om andere mensen waardig, als waardevolle wezens, behandelen. Voor een deel hangt deze deugd samen met rechtvaardigheid of vormt ze
mogelijk zelfs de grondslag daarvoor. Beide waarden zijn echter niet identiek.
Iemand opzettelijk niet groeten, doen alsof hij lucht is, is een schending van deze waarde. Hufterig gedrag in gezelschap (opzettelijk boeren, winden laten of andere aanstootgevende acties) is
dat eveneens. Racisme en discriminatie zijn ernstige vormen van onwaardig gedrag. Tussen kinderen neemt onwaardig gedrag dikwijls de vorm aan van belachelijk maken en pesten. De ene
groep kinderen sluit of scheldt de andere uit vanwege afkomst, uiterlijk, (gekke, armoedige) kleding of gewoon omdat het leuk is om dat te doen.
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Vaak wordt deze waarde omschreven met het woord respect, maar dan moeten we vooral denken aan respect voor iemands ‘eigenheid’ of autonomie. Als we iemand als persoon belachelijk
maken omdat hij of zij er een mening, smaak of geloof op nahoudt die niet de onze is of omdat hij
of zij een handicap heeft, dan handelen we respectloos én onwaardig. De uitdrukking ‘iemand in
zijn waarde laten’ drukt de essentie uit van waar het hier om gaat.
Vrijheid is de waarde van het hebben en het geven van echte keuzen. Belangrijke vrijheden zijn
onder meer de vrijheid om te voelen wat je voelt, te denken wat je denkt, en de vrijheid van
meningsuiting en van geloof. Het over en weer erkennen en verdedigen van die vrijheid is een van
de wezenlijke grondslagen van een democratische samenleving, en ook van een democratische
opvoeding.
De mogelijkheid tot vrije keuze in belangrijke levensgebieden lijkt op het eerste gezicht alleen
maar voordelen te hebben. Maar keuzevrijheid brengt ook een zware verantwoordelijkheid met
zich mee. Want wie vrij mag kiezen, wordt daarmee ook tegelijkertijd verantwoordelijk voor zijn
keuze en de gevolgen daarvan. Voorts geldt dat hoe meer keuzen iemand heeft, hoe moeilijker
het dikwijls wordt om een beslissing te nemen en hoe meer de last van de twijfel voelbaar wordt.
Kritisch denken en beslissingen kunnen nemen zijn daarom onontbeerlijke vaardigheden voor
wie op een goede manier van zijn vrijheid gebruik wil maken.
Jongeren die met elkaar besluiten dat ze rechtvaardig, waardig, weldadig en in vrijheid met
elkaar willen omgaan en op basis van dit besluit een gemeenschapscode, een aantal afspraken,
met elkaar maken en onderhouden, delen zowel waarden, normen als gedrag. Indien jongeren
hiertoe in staat zijn, zijn zij moreel vaardige mensen.
De vier waarden kunnen worden samengenomen in een vaardigheid die aan de eerdergenoemde
sociale en emotionele vaardigheden kan worden toegevoegd:

Het op een rechtvaardige, waardige, weldadige manier, in vrijheid met anderen
om kunnen gaan, door afspraken te maken met zichzelf en anderen over de omgang met
elkaar. Elkaar op deze waarden aan kunnen spreken en accepteren dat men op deze waarden wordt aangesproken door anderen.

Didactische theorieën achter ‘Levensvaardigheden’
Het lesprogramma ‘Levensvaardigheden’ beoogt het leren toepassen van sociale en emotionele
vaardigheden in moeilijke situaties. De didactiek van ‘Levensvaardigheden’ is gebaseerd op een
tweetal psychologische theorieën, te weten:
De sociaal-cognitieve leertheorie
De sociaal-cognitieve leertheorie stelt dat gedragsveranderingen in belangrijke mate bewerkstelligd kunnen worden door beïnvloeding van denkprocessen van mensen (Bandura, 1977). Lesprogramma’s gericht op het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden, zoals Levensvaardigheden, zouden deze denkprocessen moeten ‘aanspreken’. Belangrijke methoden hiervoor zijn
volgens de theorie:
• leren door te observeren;
• leren door overreding; en
• leren door te imiteren en te oefenen.
De sociaal-cognitieve leertheorie heeft echter weinig tot geen specifieke programma’s, gericht op de
beïnvloeding van denkprocessen, opgeleverd. Een uitzondering is de Rationeel Emotieve Therapie
(Ellis, 1962). Deze therapeutische benadering, verwant aan de sociaal-cognitieve leertheorie, wordt
in het lesprogramma gebruikt om manieren van denken, voelen en gedragen te beïnvloeden.
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De Rationeel Emotieve Therapie (RET)
De RET (Ellis, 1962) stelt dat gedachten (dat wat je tegen jezelf zegt) van invloed zijn op gevoelens en gedrag van mensen. Een bepaalde gebeurtenis roept niet automatisch bepaalde gevoelens en gedragingen op. Volgens de RET bepalen de gedachten die je hebt over die gebeurtenis
voor een belangrijk deel hoe jij je voelt en gedraagt. In ‘Levensvaardigheden’ wordt volgens deze
theorie de manier van denken van leerlingen beïnvloed om zo sociale en emotionele vaardigheden aan te leren. Het verband tussen tussen denken, voelen en gedrag is gevat in het 4G-schema. Dit schema is opgezet door dr. William J. Knaus (zie Diekstra et al., 1982). Hij ontwikkelde
met behulp van op de RET gebaseerde methoden een lesprogramma voor het basisonderwijs in
de Verenigde Staten. Het schema ziet er als volgt uit:
Gebeurtenis (G1) + Gedachten (G2) = Gevoelens (G3) + Gedrag (G4)
Het schema heeft betrekking op een situatie, maar het hoeft niet zo te zijn dat de situatie is afgelopen als iemand G1 t/m G4 heeft ‘doorgemaakt’. Het gedrag (G4) lokt weer een reactie van de
omgeving uit: een Gevolg (G5). Deze G5 kan verschillende functies hebben: de reactie van de
omgeving kan weer een nieuwe gebeurtenis (G1) zijn, of de reactie is positief (iemand krijgt een
compliment) of negatief (een conflict loopt uit de hand) en zorgt ervoor dat iemand zich in een
volgende, soortgelijke situatie op dezelfde manier gedraagt of zijn gedrag juist aanpast.
De G5 is niet in het schema opgenomen, omdat het gevolg van gedrag vaak wordt opgenomen in
een nieuwe G1. In de lessen ‘Levensvaardigheden’ wordt de G5 soms gebruikt.
Het 4G-schema impliceert dat mensen verschillende gedachten over een gebeurtenis kunnen
hebben, waardoor zij in die situatie verschillende gevoelens hebben en zich verschillend gedragen.
Een voorbeeld van hoe ons denken voor een belangrijk deel bepaalt wat we doen en wat we voelen volgt hieronder:

Twee kleine kinderen spelen in zee. Er komt een grote golf aan die ze allebei omver spoelt.
Het ene kind wordt bang en rent huilend naar zijn moeder, terwijl het andere kind de
grootste lol heeft en in het water blijft totdat er een volgende golf komt.
De gebeurtenis (G1) is voor beide kinderen hetzelfde (de golf spoelt de kinderen omver),
maar de wijze waarop ze op de golf reageren verschilt. De vraag is hoe dit komt. Dit zal
niet aan de golf liggen, want die is voor allebei hetzelfde. Als het niet aan de golf ligt (iets
buiten de kinderen), moet het dus iets binnen in de kinderen zijn wat het verschil in reactie
verklaart. Dit ‘innerlijke verschil’ is de manier waarop de kinderen ‘tegen de golf aankijken’, de betekenis die de golf voor de kinderen heeft. De vraag is waar deze betekenis zich
dan bevindt. Het antwoord is: in hun gedachtenwereld. Ook voor kinderen geldt dat niet de
gebeurtenis zelf de reactie teweegbrengt maar dat wat zich in het hoofd van de kinderen
afspeelt, de gedachten (G2) die de beide kinderen hebben. Het ene kind kan bijvoorbeeld
denken: ‘Ik moet hier weg, want anders verdrink ik’. Dit heeft tot gevolg dat het kind bang
wordt (G3) en wegrent (G4). Het andere kind kan bijvoorbeeld gedacht hebben: ‘Dit is spannend, ik wil het nog een keer meemaken’. Dit kind kan zich blij voelen (G3) en blijft in het
water (G4).

Het Stoplicht-idee
Leerlingen leren dus conflictsituaties oplossen door op een weloverwogen manier om te gaan
met de gevoelens van zichzelf en anderen, door zich bewust te zijn van wat er zich in hun hoofd
afspeelt en door de benodigde sociale en emotionele vaardigheden te gebruiken. Kortom: Stop!
Wat voel je, denk na voordat je reageert en probeer het beste idee!
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Jongeren vinden het soms moeilijk om zich in te houden als ze bijvoorbeeld kwaad of verdrietig
zijn en/of zich bewust worden van wat zij denken. Om beide zaken te vergemakkelijken wordt in
het lesprogramma gebruik gemaakt van het stoplicht-idee. Dit speelt zich in je hoofd af en maakt
duidelijk dat het goed kan zijn om, voordat je reageert, kritisch over de gebeurtenis en de mogelijke gedragingen na te denken.

Stoplicht-idee
Rood
Stop, tel tot tien en denk na voor je reageert.
Oranje
Denk na over je gevoelens en de verschillende reactiemogelijkheden.
Wat wil ik?
Wat kan ik allemaal doen?
Wat zijn de voor- en nadelen?
Groen
Ga je gang en probeer het beste idee!

De bedoeling van het stoplicht-idee is dat leerlingen zich realiseren dat er bij één bepaald gevoel
meerdere reactiemogelijkheden zijn. Hoe doe je dat? Door niet meteen voor gedrag te kiezen,
maar even een time-out te nemen (tot 10 tellen) en gedurende deze time-out na te denken over
verschillende reactiemogelijkheden en gevolgen.

Leermethoden in ‘Levensvaardigheden’
De concrete methoden die in de lessen ‘Levensvaardigheden’ worden gebruikt voor het aanleren
en vervolgens leren toepassen van sociale en emotionele vaardigheden zijn:
• kijken naar rollenspelen op dvd (leren door observeren);
• discussies en gesprekken (leren door overreding);
• zelf rollenspelen doen (leren door imiteren en oefenen);
• afspraken maken en handhaven over gewenst gedrag.
Hieronder volgt een aantal voorbeelden:

Ad 1)

Leren door observeren: het zien van effectieve, geloofwaardige, aantrekkelijke voorbeelden.
Dvd
In de lessen Levensvaardigheden wordt het 4G-schema inzichtelijk gemaakt door
acteurs die gebeurtenissen naspelen die dicht bij de beleving van de leerlingen staan
en die betrekking hebben op het thema van die les. De acteurs komen in leeftijd en
etniciteit overeen met de leerlingen. Zij laten zien dat positieve en negatieve gedachten kunnen leiden tot respectievelijk positieve en negatieve gevoelens en gedragingen
en dat voor het vertonen van positief gedrag sociale en emotionele vaardigheden
nodig zijn (modeling). Alle rollenspelen staan op een dvd; in de lesbeschrijvingen
staat aangegeven welk dvd-fragment het betreffende rollenspel bevat.
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De dvd-fragmenten bestaan uit een gebeurtenis (G1) waarin een conflict plaatsvindt,
uit positieve of negatieve gedachten (G2) en daarmee samenhangende gevoelens (G3),
gedragsmogelijkheden (G4) en de gevolgen hiervan. Het is de bedoeling dat de leerlingen observeren dat:
• aan gedrag gedachten voorafgaan en dat deze van invloed zijn op het gedrag (je
kunt dus controle hebben over je gedrag door je gedachten te veranderen);
• dat verschillende gedragingen in één zelfde situatie mogelijk zijn (erop los slaan is
dus niet de enige mogelijke reactie); en
• welk gedrag het slimst is gelet op de gevolgen.
In de fragmenten waarin de leerlingen voorbeelden van wenselijk gedrag zien, zien zij
ook welke vaardigheden je kunt gebruiken om dit gedrag te vertonen.
Een voorbeeld van hoe de dvd in de lessen wordt gebruikt:
De leerlingen krijgen een dvd-fragment te zien van alleen de gebeurtenis (G1) waarin
een conflict plaatsvindt. Vervolgens vraagt u aan de leerlingen om te bedenken (individueel, in groepjes of met de hele klas – dit wordt in de lesbeschrijving aangegeven)
welke gedachten en gevoelens de jongeren in het dvd-fragment kunnen hebben, welk
gedrag mogelijk is, wat de slimste reactie is en waarom. De antwoorden worden door
de leerlingen op het bord of een flip-over geschreven. Daarna wordt de rest van het
dvd-fragment getoond, waarin de acteurs laten zien wat hun gedachten (G2), gevoelens (G3) en gedragingen (G4) zijn en dat verschillende gedachten over de gebeurtenis leiden tot steeds weer andere gevoelens en gedragingen. Als de leerlingen vervolgens zien dat de reacties van de acteurs in het dvd-fragment overeenkomen met hun
antwoorden, zullen zij dit als een soort beloning zien, hetgeen hun motivatie kan vergroten.

Ad 2/3/4) Leren door direct oefenen: het zelf kunnen uitproberen van of experimenteren met
gedrag; leren door kunnen regelen of beheersen van innerlijke (gevoels-) reacties,
zoals angst, spanning (stress); leren door overreding
Nadat de leerlingen het 4G-schema en de verschillende vaardigheden hebben geobserveerd, brengen zij het 4G-schema en de vaardigheden in de vorm van oefeningen
‘in praktijk’.
De volgende oefeningen worden in het programma gebruikt:
1 Oefeningen waarin leerlingen bekend worden gemaakt met het 4G-schema.
Voorbeeld: De leerlingen krijgen ieder een kaart met een afbeelding erop. De
afbeeldingen kunnen een G1 (gebeurtenis), een G2 (gedachten), een G3 (gevoel) of
een G4 (gedrag) bevatten.Het is de bedoeling dat de leerlingen door de klas lopen
en drie andere leerlingen vinden om samen met hen een stripverhaal G1 t/m G4 te
maken.
2 Oefeningen waarin leerlingen gesprekken met elkaar hebben (naar aanleiding van
een verhaal of gestelde vragen), discussies met elkaar voeren, elkaar proberen te
overtuigen van hun gelijk (‘leren door overreding’).
Voorbeeld: De leerlingen worden in tweetallen verdeeld. Leerling A vraagt aan leerling B of hij een sigaret wil. Leerling B heeft hier geen behoefte aan en zegt nee.
Het is de bedoeling dat leerling A leerling B probeert over te halen door middel van
argumenten. Leerling B reageert hierop door tegenargumenten te bedenken.
3 Rollenspelen waarin leerlingen leren hun gevoelens te sturen en verschillende
reacties op conflictsituaties na te spelen (‘leren door observeren en overreding’).
Voorbeeld: De leerlingen spelen de gebeurtenis (G1) uit het dvd-fragment na (of
een vergelijkbare gebeurtenis, die zij zelf hebben meegemaakt). Vervolgens benoe-
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men ze hun gedachten (G2) en gevoelens (G3) hardop en imiteren en/of oefenen zij
de benodigde sociale en emotionele vaardigheden.

Ad 4)

Afspraken maken met en door leerlingen
Aan het eind van iedere les inventariseert u wat de leerlingen hebben geleerd in die
les en wat volgens hen belangrijke gedragsregels of omgangsvormen zijn om je in en
buiten de les aan te houden. Hiertoe stelt u hen een aantal vragen:
• Wat hebben jullie geleerd in deze les(sen)?
• Wat wil je met jezelf afspreken?
• Wat wil je met de anderen afspreken?
Een voorbeeld van zo’n afspraak is: ’Ik heb geleerd dat er door roddelen veel problemen kunnen ontstaan. Je doet er iemand verdriet mee en er kunnen ruzies door ontstaan. Ik spreek met mezelf af dat ik niet meer roddel en als ik dat toch doe bied ik
mijn excuses aan, aan de leerling waarover ik geroddeld heb.
Met de anderen wil ik afspreken dat zij niet meer over mij of anderen roddelen. Als
hen iets dwars zit wil ik graag dat zij dat gewoon zeggen.’
Aan het begin van iedere les vraagt u aan de leerlingen:
• Wat heb je in de vorige lessen geleerd en weet je nog welke afspraken zijn
gemaakt? Heb je je aan die afspraken gehouden?
• Heb je anderen erop aangesproken als zij zich niet aan de afspraken hielden? Hoe
ging dat?
Alle afspraken worden door de leerlingen in hun leerlingenboek geschreven. Ook is het
van belang deze op een poster aan de muur te hangen zodat ze iedere les te zien zijn.
Zie bijlage 1 voor manieren om gedragsafspraken met de klas te maken.

Opbouw van het lesprogramma ‘Levensvaardigheden’
De volgorde waarin de sociale, emotionele en morele vaardigheden worden aangeleerd is gebaseerd op het model van Botvin (1989). Dit model stelt dat eerst algemene basisvaardigheden worden bevorderd. Daarna worden probleemspecifieke vaardigheden gestimuleerd. Deze vaardigheden worden als het ware als bouwstenen op de algemene basisvaardigheden geplaatst. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het aanleren van de vaardigheden op deze manier een effectieve manier is om positief gedag bij adolescenten te stimuleren en probleemgedrag te voorkómen
(Errecart et al, 1991; Caplan et al, 1992).
In het programma Levensvaardigheden komt dit op het volgende neer:
• Gedurende de eerste vier lessen worden de algemene basisvaardigheden aangeleerd: adequaat leren herkennen, benoemen en omgaan met gedachten, gevoelens en en gedragingen.
• In de volgende lessen leren leerlingen deze algemene vaardigheden toepassen in conflictsituaties. Bovendien leren ze vaardigheden die nodig zijn om met veel voorkomende conflictsituaties om te gaan (probleemspecifieke vaardigheden), zoals weerstand leren bieden, assertiviteit,
besluiten nemen en rekening leren houden met de grenzen en waarden van anderen. De
inhoud van deze conflictsituaties is gebaseerd op de uitkomsten van de panelbijeenkomsten
met adolescenten, hun ouders en leerkrachten.
Iedere les start met een energizer of tranquilizer. Dit zijn oefeningen om leerlingen weer bij de
les te brengen, om ze te leren ontspannen of bijvoorbeeld om ze te leren samenwerken of vertrouwen te leren hebben in elkaar.
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Het lesprogramma bestaat uit 16 lessen van 50 minuten en 1 informatieve les, die weggelaten
kan worden als hier in de klas geen behoefte aan is. Na een introductieles en 3 lessen waarin de
leerlingen stap voor stap kennis maken met het 4G-schema , zullen zij in de overige lessen aan
de hand van verschillende thema’s het 4G-schema eigen maken en de benodigde vaardigheden
observeren en oefenen.
De lessen zijn als volgt ingedeeld:
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Les 1.

Introductie van de lessen Levensvaardigheden en kennismaking
In de eerste les wordt de leerlingen verteld hoe het programma ‘Levensvaardigheden’
eruit ziet en wat de bedoeling ervan is. Verder maken de leerlingen, door middel van een
kennismakingsspel, (beter) kennis met elkaar. De les wordt afgesloten met het maken
van de eerste gedragsafspraken met elkaar en een oefening in het aanspreken van
medeleerlingen op het niet naleven van deze afspraken.

Les 2.

Leren waarnemen wat je doet
In deze les staan leerlingen stil bij hun gedrag in conflictsituaties. Zij leren conflictsituaties waar te nemen, waarbij ze een onderscheid leren maken tussen de objectieve werkelijkheid en de werkelijkheid zoals zij die ervaren. Nadat de gebeurtenis helder en concreet in beeld is gebracht leren leerlingen hun eigen gedrag en dat van de ander te
observeren en daar zo adequaat mogelijk op te reageren. Gedurende deze les wordt hun
het inzicht bijgebracht dat mensen in dezelfde situatie verschillende gedragingen kunnen vertonen en dat deze gedragingen weer verschillende gevolgen kunnen hebben.
Deze gevolgen kunnen zowel positief als negatief zijn.

Les 3.

Leren waarnemen en benoemen van je gevoelens
In deze les staan de leerlingen stil bij de positieve en negatieve gevoelens die ze kunnen hebben en wat dit voor invloed heeft op hun gedrag. Ze leren hun gevoelens in uiteenlopende
situaties waarnemen en verwoorden. Tevens leren zij inzien dat andere mensen in dezelfde
situatie andere gevoelens kunnen hebben; zij leren zich inleven in de gevoelens van anderen.
Tenslotte wordt leerlingen geleerd hoe ze met moeilijke gevoelens om kunnen gaan.

Les 4.

Leren herkennen van wat je tegen jezelf zegt
In les 4 wordt ingegaan op wat mensen in conflictsituaties tegen zichzelf zeggen, wat
hun gedachten zijn. De leerlingen worden bewust gemaakt van het feit dat er zich iets in
hun hoofd afspeelt voordat ze op een situatie reageren en dat deze gedachten van invloed zijn op hoe zij zich voelen en gedragen. Vervolgens leren leerlingen een onderscheid
aanbrengen tussen onverstandige en verstandige gedachten.

Les *

Thema: Genotmiddelen en gokken
Deze les is facultatief en kan gegeven worden als het thema een rol speelt in uw klas/
school. In deze themales krijgen de leerlingen informatie over de effecten en risico’s van
de verschillende genotmiddelen en gokken.

Les 5.

Thema: Weerbaarheid
In deze les staan leerlingen stil bij hun gevoelens, gedachten en grenzen met betrekking
tot situaties waarin zij het moeilijk vinden om nee te zeggen. Zij leren hun grenzen aangeven en de grenzen van anderen te respecteren.

Les 6.

Thema: Conflicten tussen leerling, leraar en medeleerlingen
In deze les leren leerlingen omgaan met conflicten die zij hebben met leraren en medeleerlingen, door rustig te blijven, duidelijk te maken wat zij voelen en wat zij van de ander
verwachten.
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Les 7.

Thema: Waarden, normen en vriendschappen
Leerlingen (met uiteenlopende culturele achtergronden) hebben vaak verschillende
waarden en normen. In deze les praten leerlingen hierover en komen met elkaar tot gezamenlijke omgangsvormen. Verder staan ze stil bij de vraag wat volgens hen belangrijk
is in vriendschappen.

Les 8.

Thema: Roddelen
Deze les gaat over roddelen. Er komen antwoorden op de vraag waarom leerlingen roddelen, wat de leerling over wie geroddeld wordt daarbij voelt en op welke manieren je
kunt reageren als er over je geroddeld wordt.

Les 9.

Thema: Gepest worden. Hoe ga je ermee om?
In deze les wordt ingegaan op het 4G-schema van de gepeste leerling. Leerlingen leven
zich in de gedachten en gevoelens van de gepeste leerling in. Tevens wordt hun inzicht
gegeven in manieren waarop ze met pesten kunnen omgaan.

Les 10. Thema: Pesten (via internet). Waarom doe je het?
In deze les staat pestgedrag centraal. Leerlingen buigen zich over de vragen waarom er
gepest wordt, wat de oorzaken en gevolgen zijn van pesten via internet en op welke
manier we hier het beste mee om kunnen gaan. Ook staan ze stil bij de invloed van de
groep op pestgedrag.
Les 11. Thema: Omgaan met minderwaardigheidsgevoelens
Leerlingen kijken in deze les naar invloed die positieve/rationele en negatieve/irrationele gedachten kunnen hebben op hun gedrag. Ze oefenen hoe ze de negatieve/irrationele
gedachten kunnen uitdagen en om kunnen zetten in positieve/rationele gedachten.
Les 12. Thema: Seksualiteit en tienerzwangerschappen
Leerlingen worden gewezen op hun eigen grenzen en leren om deze grenzen duidelijk te
maken (door bijvoorbeeld nee te zeggen) en te bewaken. Tevens leren zij de grenzen van
een ander te respecteren. Ook wordt informatie gegeven over tienerzwangerschappen.
Welke meiden zijn hier gevoelig voor en waarom overkomt het ze? In deze les staan de
vaardigheden kritisch denken en nee zeggen centraal.
Les 13. Thema: Seksualiteit en loverboys
In deze les geven de leerlingen een spreekbeurt over loverboys. De leerlingen krijgen
informatie over het fenomeen loverboys. Ze leren hoe ze kunnen reageren als ze benaderd worden door loverboys en wanneer een relatie met een vriend niet meer normaal
is.
Les 14. Thema: Conflict tussen leerling en ouders
In deze les bedenken leerlingen oplossingen voor conflicten met ouders en staan ze stil
bij hun eigen rol daarin.
Les 15. Thema: Waardig en vaardig met elkaar omgaan
Deze les wordt door de leerlingen zelf ingevuld. Ze geven in groepjes een deel van de les
over waarden, normen en levensvaardigheden.
Les 16. Thema: afronding en afscheid
In deze les worden de vaardigheden nogmaals doorgenomen en wordt er ‘afscheid’
genomen.
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Opmerkingen over de opbouw van het lesprogramma
1. Het is van belang dat de eerste vier lessen worden gegeven in de volgorde zoals aangegeven
in dit lesprogramma. In de lessen waarin de thema’s worden behandeld zit ook een opbouw,
maar deze kunnen indien gewenst wel in een andere volgorde worden gegeven.
2. Het is onmogelijk een hele les in één lesuur geven. De bedoeling is dat u óf een selectie maakt
uit de oefeningen (afhankelijk van schoolniveau, uw eigen voorkeur of onderwerpen die op dat
moment spelen) óf de les verdeelt over twee lesuren.
3. In vrijwel iedere les wordt een energizer/tranquilizer voorgesteld. Het is raadzaam deze oefeningen met de klas te doen vóórdat u met de les begint. Op deze manier kan een thema op
een speelse manier worden geïntroduceerd en worden leerlingen op een positieve manier bij
de les betrokken.
4. Houd aan het eind van iedere les voldoende tijd over om afspraken te maken en, indien nodig,
het huiswerk uit te leggen.
5. In bijlage 1 vindt u instructies voor het doen van rollenspelen en het geven van feedback na
rollenspelen, oefeningen en presentaties (door uzelf of door medeleerlingen).
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Les 1

Introductie van de lessen
levensvaardigheden en kennismaking
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig aan materiaal om de les tot een succes te maken?
• Flip-over
• Afsprakenlijst (leerlingenboek)
• Bal of spons
• Geeltjes
• Bingo-formulier

>

Inhoud
De leerlingen worden bekend gemaakt met de lessen ’Levensvaardigheden’ en stellen met
elkaar gedragsafspraken op.

Doelstellingen les 1

Vaardigheden les 1

algemene indruk van de

Oefeningen les 1
uitleg over de lessen

inhoud van de lessen geven

Levensvaardigheden;
dvd-fragment laten zien

(verder) kennismaken

uiten van gevoelens en

oefening ‘kennismaken I’

gedachten

oefening ‘kennismaken II’

leren om afspraken met

uiten van gevoelens en

afspraken maken

elkaar te maken

gedachten

leren om zich verantwoordelijk

effectief omgaan met sociale

oefening ‘afspreken en

te voelen voor de afspraken en

situaties;

aanspreken’

andere leerlingen aan te

omgaan met afspraken;

spreken als zij zich niet aan

elkaar aanspreken

de lessen houden

>
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Wat gaan we doen?
1

Introductie
Aan de leerlingen wordt uitgelegd hoe het programma eruit ziet.

2

Oefening ‘kennismaken I’ bingo-oefening
De leerlingen gaan een kennismakingsoefening met elkaar doen die niet bedreigend is en tot
doel heeft elkaar spelenderwijs beter te leren kennen.

3

Oefening ‘kennismaken II’
De leerlingen gaan nog een kennismakingsoefening met elkaar doen.

4

Maken van afspraken
De leerlingen maken met elkaar en met de leerkracht afspraken waar zij zich gedurende de
lessen ’Levensvaardigheden’ aan houden.
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5

Oefening ‘afspreken en aanspreken’
In deze oefening leren leerlingen hoe ze 1) elkaar kunnen aanspreken als een ander zich niet
aan een afspraak houdt en 2) hoe je kunt reageren als je ergens op wordt aangesproken.

6

Dvd-fragment
De leerlingen krijgen een dvd te zien waarin het stoplicht-idee wordt uitgelegd.

Lesonderdeel 1: Introductie
Tijd: 5 minuten
Doel
Leerlingen een algemene indruk geven van de inhoud van de lessen ’Levensvaardigheden’ en
helder maken wat de bedoeling van de lessen ’Levensvaardigheden’ is.
Hieronder volgt een aantal voorbeelden van hoe u dit kunt doen.
Het programma ’Levensvaardigheden’ bestaat uit 16 lessen, en één les ( les *) die weggelaten
kan worden, indien daar geen behoefte aan is.
(De titels van de lessen kunt u op het bord schrijven.)
1
2
3
4
*
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Introductie en kennismaking
Gedrag; leren waarnemen hoe je doet [G4]
Gevoel; leren herkennen en benoemen van gevoelens [G3]
Gedachten; leren herkennen van wat je tegen jezelf zegt [G2]
Thema: genotmiddelen en gokken
Thema: weerbaarheid
Thema: conflict tussen leerling, leraar en medeleerlingen
Thema: waarden, normen en vriendschappen
Thema: roddelen
Thema: gepest worden; hoe ga je ermee om?
Thema: pesten (via Internet); waarom doe je het?
Thema: omgaan met minderwaardigheidsgevoelens
Thema: seksualiteit en tienerzwangerschappen
Thema: seksualiteit en loverboys
Thema: conflict tussen leerling en ouders
Thema: waardig en vaardig met elkaar omgaan
Afronding en afscheid

Voorbeelden om uit te leggen wat de bedoeling van de lessen ’Levensvaardigheden’ is:
Voorbeeld 1
Het lesprogramma ’Levensvaardigheden’ bestaat uit 16/17 lessen. Er is veel te behandelen, dus
ik heb de lessen verdeeld over ... lesuren. In iedere les gaan we in op situaties waarin je een conflict kunt hebben. Bijvoorbeeld: ‘Je wordt door de leraar de klas uitgestuurd en je bent het er niet
mee eens. Wat doe je dan?’ Of: ‘Je wordt gepest. Wat doe je?’ Of: ‘Wat zijn loverboys en hoe ga je
hiermee om?’ Of: ‘Een leeftijdgenoot biedt je een sigaret aan, je wilt eigenlijk niet roken, maar je
durft geen nee te zeggen. Wat doe je?’ Of: ‘Je krijgt ruzie met een klasgenoot, omdat hij volgens
jou iets van je heeft gestolen. Wat doe je?’
Het is belangrijk dat je leert om niet meteen te reageren, maar eerst tot 10 te tellen en je af te
vragen wat slim is om te doen. Als je van een klasgenoot de schuld krijgt van iets wat je niet hebt
gedaan is het begrijpelijk dat je kwaad bent. Maar het is niet slim om er dan meteen op los te
slaan. Het is soms handiger om eerst te vertellen dat je het niet hebt gedaan en te vragen waarom die klasgenoot jou de schuld geeft. Dan krijg je in ieder geval minder snel ruzie en weet je
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ook waarom die klasgenoot jou beschuldigt. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van hoe je je
in die situatie slim kunt gedragen. Dit is wat je in de komende 15/16 lessen gaat leren.
Je zult tijdens de lessen zien dat je klasgenoten zich in dezelfde situatie op andere manieren kunnen gedragen dan jij (de één zal schelden, de ander slaan en weer iemand anders zal rustig blijven). Je zult ook leren hoe dit komt.
De meeste lessen beginnen met een korte leuke oefening die gaat over het thema van de les. De
meeste lessen eindigen ermee dat je afspraken maakt met jezelf of met je klasgenoten over hoe
je je moet gedragen in bepaalde situaties.
Voorbeeld 2
Het lesprogramma ’Levensvaardigheden’ bestaat uit 16/17 lessen. Er is veel te behandelen, dus
ik heb de lesstof verdeeld over ... lesuren. In iedere les gaan we in op situaties waarin je een conflict kunt hebben.
Kunnen jullie voorbeelden geven van situaties waarin jullie niet goed weten hoe je moet reageren? Zijn er situaties waarin conflicten ontstaan juist doordat je je op een bepaalde manier
gedraagt?
Laat de leerlingen op het bord of de flip-over eerst drie voorbeeldsituaties zien.
U kunt bijvoorbeeld kiezen uit:
• ‘Je wordt gevraagd om mee te gaan met een groep die veel steelt en blowt. Je hebt hier geen
zin in, maar je durft geen nee te zeggen’.
• ‘Je wordt gepest door je klasgenoten omdat je altijd hoge cijfers haalt en nooit spijbelt’.
• ‘Je wordt via Internet gepest. Wat doe je?’
• ‘Hoe weet je dat je met een loverboy te maken hebt en hoe kan je reageren?’
• ‘Je mag van je moeder geen dure merkkleding kopen, terwijl de meeste leerlingen uit de klas
er in lopen. Je klasgenoten proberen je over te halen toch de kleding te kopen. Hoe reageer
je?’.
Vertel vervolgens wat de bedoeling van de lessen is:
In de lessen ’Levensvaardigheden’ krijgen jullie oefeningen waarin jullie leren om met deze conflictsituaties om te gaan. Hoe we dit gaan doen? Eerst wil ik van jullie weten hoe jullie omgaan
met moeilijke situaties. Daarna bespreken we met elkaar of dat volgens jullie goede reacties zijn
en, zo niet, hoe je dan beter kunt reageren. Mensen kunnen zich in dezelfde situatie op verschillende manieren gedragen. Jullie zullen merken dat een klasgenoot bijvoorbeeld eerder gaat
schelden, of minder snel andere leerlingen pest. Hoe dit komt, zal ik in de lessen uitleggen.
Daarna gaan we met zijn allen per les bekijken hoe je het best kunt reageren als je bijvoorbeeld
gepest wordt of als er over je geroddeld wordt.
Bij een aantal lessen hoort een vragenlijst. Het is de bedoeling dat jullie de vragen van deze vragenlijst individueel invullen (zie leerlingenboek). Tijdens de laatste les vullen jullie alle vragen
nogmaals in. Jullie kunnen dan nagaan of jullie na de lessen ’Levensvaardigheden’ anders denken te zullen reageren op conflictsituaties en moeilijke gebeurtenissen zoals roddelen en pesten.
De antwoorden die je invult zijn voor jezelf. Soms zal ik vragen of iemand zijn of haar antwoorden
aan de klas bekend wil maken, maar voel je niet verplicht dit te doen.

Lesonderdeel 2: Oefening kennismaken: Bingo-oefening
Tijd: 10 minuten
Doel
Deze oefening is bedoeld om een groep kennis met elkaar te laten maken op een niet bedreigende en vrolijke manier. Ook om een groep waarvan de leden elkaar al kennen, heeft de oefening
zin, omdat de leerlingen elkaar nog beter leren kennen.
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Uitvoering
In elk vakje op de bingokaart staat een eigenschap of kenmerk. In deze oefening gaan leerlingen
met de bingokaart in de hand op zoek naar klasgenoten die zo’n kenmerk of eigenschap hebben.
Bijvoorbeeld als in een vakje staat: ‘Heb je de laatste film van James Bond gezien’, dan is het de
bedoeling dat de leerlingen op zoek gaan naar een klasgenoot die die film heeft gezien. Als ze
iemand gevonden hebben schrijven ze de naam van die persoon in het betreffende vakje. Het kan
natuurlijk zo zijn dat iemand op een vraag: “nee” antwoordt. In dat geval mag de vragende leerling doorgaan met vragen naar andere eigenschappen of kenmerken, totdat de ondervraagde ‘in
een vakje past’. Als de ondervraagde eenmaal: “ja” heeft geantwoord mag hem niet nog een
vraag gesteld worden; de vragende leerling moet op zoek gaan naar een andere persoon. Ook
mogen leerlingen geen namen invullen die ze toevallig hebben opgevangen uit gesprekjes tussen andere leerlingen.
Elke leerling heeft wel meerdere eigenschappen en/of kenmerken die op de bingokaart worden
genoemd; zijn naam mag dan ook in verschillende hokjes voorkomen.
Het aantal hokjes op de bingokaart hoeft niet per se even groot te zijn als het aantal leerlingen,
maar de kaart zou wel ongeveer vijf rijen horizontaal en vijf kolommen verticaal moeten hebben.
Geef de leerlingen eerst een bingokaart terwijl ze nog op een stoel zitten, maar met de blanke
kant naar boven zodat ze niet kunnen zien wat erop staat. Als iedereen een kaart heeft vraag ze
om de kaart om te draaien en geef ze vervolgens de instructie om op te staan en door elkaar te
lopen en steeds naar iemand toe te gaan en hem of haar die vraag te stellen. Het is voor die oefening wel nuttig en eigenlijk noodzakelijk dat de leerlingen als ze elkaar nog niet kennen, een
naamsticker dragen zodat ze elkaar met de naam kunnen aanspreken. Geef die instructie daar
dan ook bij.
De eerste leerling die vijf op een rij heeft, horizontaal, verticaal of diagonaal, roept: “Bingo!”. De
activiteit wordt onderbroken en die persoon wordt gevraagd om per vakje in de rij van vijf de
eigenschap op te noemen en de naam van de leerling die daarbij hoort. Als de leerlingen in kwestie inderdaad allemaal beamen dat de betreffende eigenschap of het kenmerk op hen van toepassing is, heeft de bingo-roeper gewonnen. De groep gaat vervolgens door met zoeken naar namen
totdat er opnieuw een bingo is gevonden.
Laat drie bingo’s uitroepen en controleren en geef vervolgens de overblijvende leeringen de
opdracht om nu te zorgen dat ze zo snel mogelijk de hele kaart vol krijgen. De winnaar van dit
deel van de oefening moet de hele kaart voorlezen. Door dat hardop lezen horen de leerlingen
wat bij wie hoort en zodoende maken ze ook (nader) kennis met elkaar zonder alle eigenschappen aan alle medeleerlingen gekoppeld te hebben.
Nabespreking
Als de leerlingen drie maal bingo hebben en daarna de kaart volmaken mogen de leerlingen
weer gaan zitten, hun kaarten houden en bij hun spullen stoppen. En vraag ze aan te geven wat
ze van de oefening vonden.
In het algemeen wordt deze oefening als ontspannen en weinig bedreigend ervaren en dat is in
het begin van een groepsproces ook van belang. Zorgt u er daarom ook voor dat de gevraagde
eigenschappen/kenmerken relatief neutraal zijn. Het is verder van belang dat u de eigenschappen/kenmerken zodanig kiest, dat de kans op volle bingokaarten zo groot mogelijk is. Gebruik
dus niet al te exclusieve eigenschappen of kenmerken.
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Lesonderdeel 3: Oefening kennismaken II
Tijd: 10 minuten
Doel
Elkaar beter leren kennen en/of op een andere manier leren kennen.
Uitvoering
Hieronder staan kennismakingsspelen, waaruit u een keuze kunt maken. De eerste drie spelen
zijn bedoeld voor leerlingen die elkaar nog niet kennen. De laatste twee voor leerlingen die al
enige tijd bij elkaar in de klas zitten.
1. Ga met de leerlingen in een kring staan. U heeft een bal in uw handen en gooit deze naar
iemand toe, terwijl u zijn naam roept. Deze leerling vangt de bal en gooit hem op zijn beurt
naar een andere leerling, terwijl hij zijn naam roept. Op deze manier leren de leerlingen de
namen van de klasgenoten beter kennen.
2. De leerlingen zitten in een kring en klappen met beide handen op hun dijbenen, vervolgens in
hun handen, daarna maken ze een beweging alsof ze langs de snelweg staan te liften met hun
rechterduim en vervolgens maken ze dezelfde beweging met hun linkerduim. Er ontstaat zo
een bewegingspatroon van 4 tellen (1 = klap op dijbenen, 2 = klap in de handen, 3 = liften met
de rechter hand, 4 = liften met de linkerhand). Blijf dit bewegingspatroon voortdurend herhalen. U zegt als eerste ritmisch uw naam. De leerlingen herhalen uw naam. De leerling rechts
van u zegt zijn naam. De leerlingen herhalen zijn naam. Op deze manier worden alle namen
ritmisch gesproken herhaald.
3. Ga met de leerlingen in een kring staan. U heeft een bal in uw handen en gooit deze naar een
leerling, terwijl u een vraag stelt (bijvoorbeeld; wat is je grootste hobby, wanneer ben je geboren, waar wil je stage gaan lopen, wat wil je later worden). Deze leerling vangt de bal, geeft
antwoord op de vraag en gooit de bal vervolgens naar een andere leerling, terwijl hij een nieuwe vraag stelt.
4. Laat de leerlingen tweetallen vormen en geef ze in totaal 2 minuten de tijd om elkaar te interviewen. Ze kunnen elkaar iets vragen over hun geboorteplaats, hun familie, bijzondere prestaties, hobby’s, reizen, toekomstplannen. De leerlingen gaan vervolgens weer op hun plaatsen zitten en staan om beurten op om hun partner voor te stellen alsof hij een beroemdheid
is.
Bijvoorbeeld: “Ik heb het genoegen u vandaag voor te stellen aan een beroemde fotograaf die
de hele wereld heeft gezien.” De voorgestelde beroemdheid krijgt een applaus, staat op en
maakt een diepe buiging.
Het is ook mogelijk de leerlingen elkaar op een serieuze manier te laten voorstellen.
Zorg ervoor dat leerlingen er niet langer dan 2 minuten over doen om de medeleerling aan de
klas voor te stellen.
5. Laat de leerlingen in tweetallen elkaar interviewen. Deze interviews kunnen gaan over hobby’s, werk, school, thuis, etc. De leerlingen proberen in 2 minuten een beeld te krijgen van de
leerlingen waaraan ze de vragen stellen en bedenken daarna een symbool voor die persoon
(dit mogen alleen maar positieve symbolen zijn). Voorbeelden zijn: duizendpoot, sportief, een
autofreak. Het is de bedoeling dat de leerlingen elkaar voorstellen aan de rest van de klas
door eerst het symbool te noemen en dit vervolgens kort uit te leggen.
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Lesonderdeel 4: Afspraken
Tijd: 5 minuten
Doel
Leerlingen leren om afspraken met elkaar te maken op een zodanige manier dat ze elkaar serieus
nemen en leren respecteren en vertrouwen. Leerlingen stimuleren zich verantwoordelijk te voelen
voor deze afspraken en elkaar erop aan te spreken als iemand zich niet aan de afspraken houdt.
Uitvoering
Voor de leerlingen geldt dat zij zich tijdens lessen aan bepaalde regels dienen te houden. Deze
regels zijn bedacht door de school of de leraar. Bijvoorbeeld: geen jassen aan in de klas, geen
mobiele telefoons aan, geen petten op in de klas.
In de lessen ’Levensvaardigheden’ is het belangrijk dat de leerlingen zich niet alleen aan deze
regels, maar ook aan afspraken houden. Afspraken worden gemaakt door en met de leerlingen.
De leerlingen bedenken aan het eind van iedere les afspraken die betrekking hebben op het thema
van die les en waar ze zich tijdens, maar ook buiten de lessen aan houden. Dit kunt u doen door
bijvoorbeeld:
• leerlingen individueel een lijst met afspraken te laten bedenken en opschrijven. Deze lijst wordt
in tweetallen of kleine groepjes besproken en bijgesteld. Daarna presenteert ieder groepje zijn
lijst en wordt gezocht naar overeenkomsten. Het doel is om uiteindelijk uit alle ‘inzendingen’ 3
à 4 afspraken te destilleren die als basisafspraken in en buiten de lessen gelden;
• alle leerlingen één afspraak op een geeltje te laten schrijven. Deze geeltjes plakt u op een flipover of aan de muur. Daarna bekijken de leerlingen alle afspraken met elkaar en zoeken naar
overeenkomsten. De afspraken die enigszins met elkaar overeenkomen worden gestapeld. Per
stapeltje bedenken de leerling één gemeenschappelijke afspraak. Het doel is om uiteindelijk
uit alle ‘inzendingen’ 3 à 4 afspraken te destilleren die als basisafspraken in en buiten de lessen gelden.
Alle afspraken worden opgeschreven in het leerlingenboek en besproken. Schrijf de afspraken
(ze moeten wel te realiseren zijn) ook eens op een flip-over en hang deze op aan de muur, zodat
u de leerlingen, en de leerlingen elkaar er iedere les aan kunnen herinneren. In plaats van op een
flip-over kunt u de afspraken bijvoorbeeld ook op een sheet schrijven die u iedere les laat zien.
Bespreek nu met de leerlingen de onderstaande oefening ‘afspreken en aanspreken’.

Lesonderdeel 5: Oefening ‘afspreken en aanspreken’
Tijd: 10 minuten
Doel
Leerlingen leren om afspraken met elkaar te maken en elkaar op niet-naleven ervan aan te spreken.
Uitvoering
Stel de leerlingen de vraag op welke manieren ze met elkaar afspraken willen maken over omgangsvormen in de klas. Ze moeten ook aangeven hoe ze elkaar aan kunnen spreken op wat ze
hebben afgesproken.
De leerlingen kunnen dit in groepjes bedenken en hun antwoorden vervolgens op het bord of de
flip-over schrijven.
Daarna kunt u onderstaande tips voor het maken van goede afspraken bespreken. Het is van
belang dat u benadrukt dat de leerlingen onderstaande tips (aangevuld met de antwoorden van
de leerlingen zelf) bij het opstellen van de afspraken in de volgende lessen ook in hun achterhoofd houden (zie ook het leerlingenboek).
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Afspreken4)
1. Maak afspraken over wat jullie willen bereiken én over hoe jullie het proberen te bereiken en
over wie wat daarvoor doet.
2. Zoek naar wat je met elkaar verbindt, wat je deelt. Dit kunnen problemen zijn maar ook wensen.
3. Maak afspraken over wat je deelt. Laat de verschillen rusten totdat je met elkaar afspraken
hebt over waar je samen voor wilt gaan en daarvoor ook een manier van samenwerken hebt
afgesproken (zie tip 1).
4. Het gaat dus om zoveel mogelijk een win-win houding.
5. Een positieve houding is noodzakelijk.
6. ‘Of jullie nu denken dat jullie het kunnen of dat jullie het niet kunnen, je hebt gelijk’.
7. En, heel belangrijk, spreek af hoe je de vinger aan de pols houdt. Spreek af hoe je elkaar aanspreekt op hoe goed of hoe slecht aan de afspraken worden gehouden. Dit kan zowel door
positieve reacties, complimenten, als door te zeggen óf te luisteren naar wat beter kan of wat
jij zelf beter zou kunnen doen.
8. Geef opbouwende kritiek.
Aanspreken
1. Aanspreken is een kunst en een kunde.
2. Sommige mensen kunnen het haast van nature op een effectieve manier, maar de meesten
van ons moeten het leren.
3. Wat je kunt leren is het volgende:
• Spreek iemand niet aan als je je boosheid of ergernis niet kunt beheersen: stel het uit tot je
die enigzins onder controle hebt.
• Start aanspreken altijd met de ander te groeten op een zo vriendelijk mogelijke manier.
• Begin dan wat je wilt zeggen met een startzin als: “Ik wil even wat aan jou (u) kwijt, even
wat tegen je zeggen... oké?”
• Spreek dan je wens of verzoek uit: ”Zou je kunnen ophouden met roddelen over mij...”
• Leg dan uit waarom je dat verzoekt: ”Ik voel me erg slecht als je dat doet en de kans is groot
dat we dan weer ruzie krijgen...”
• Vervolgens kun je de ander eventueel herinneren aan de afspraak die daarover is gemaakt:
”Dat is ook de reden dat we tijdens de lessen ’Levensvaardigheden’ afgesproken hebben
dat..., toch?”
• Als de ander daar positief op reageert, bedank daarvoor – doe niet alsof het de normaalste
zaak van de wereld is.
• Als de ander geïrriteerd reageert op je opmerking: ga niet op die irritatie in, oordeel er ook
niet over. In tegendeel: tolereer de irritatie en herhaal het gemeenschappelijke belang van
het onderhouden van de afspraak: “Oké, waar het mij om gaat is dat we met de klas proberen zo respectvol mogelijk met elkaar om te gaan, zodat iedereen met plezier naar school
gaat. Als ik dat een keer vergeet, hoop ik dat je mij er ook aan herinnert.”
• Spreek iemand aan zoals jij ook aangesproken zou willen worden.
• Doe het volgende niet:
o Overdrijf niet (“...altijd het zelfde liedje hier in de klas, altijd weer van die mensen die zich
nooit aan afspraken houden...”).
o Ga geen etiketten plakken (“...sommige mensen zijn gewoon te beroerd, te asociaal
om....”).
o Ga niet veroordelen.
o Laat de ander geen gezichtsverlies lijden.

4) Deze regels zijn afkomstig van: Diekstra, R.F.W. (2006) ten behoeve van de Dag van De Rotterdamse Straten, 25
februari, 2006.
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Lesonderdeel 6: Dvd-fragment bekijken
Tijd: 5 minuten
Uitvoering
De leerlingen krijgen nu een dvd-fragment te zien waarin het stoplicht in beeld verschijnt.
Voordat u het dvd-fragment laat zien legt u de leerlingen uit hoe het stoplicht-principe werkt en
vertelt hen dat dit principe steeds weer in de lessen terugkeert.
De uitleg van het stoplicht-idee kunt u vinden in het hoofdstuk ‘Didactische theorieën achter
‘Levensvaardigheden’’.
Geef tenslotte een samenvatting van de les:
• over de uitkomsten van de afspraken;
• over de kennismakingsoefeningen;
• over het stoplicht-idee.
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Les 2

Gedrag: leren waarnemen hoe je doet (G4)
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig aan materiaal om de les tot een succes te maken?
• Dvd ‘Levensvaardigheden’
• Leerlingenboek
• Flip-over
• Blanco kaartjes
• Kaarten waarop luisterhoudingen vermeld staan
• Stoplichtformulier (bijlage 2)
• Afsprakenlijst (leerlingenboek)
• Geeltjes

>

Inhoud
Wat gaan we doen?
In deze les staan we stil bij het gedrag (G4) van onszelf en anderen in conflictsituaties.

>

Beginsituatie
In de vorige les hebben we een aantal afspraken gemaakt. Weten jullie nog welke dit waren? Wat
zijn jullie ervaringen? Hebben jullie je aan de afspraken gehouden? Hebben jullie elkaar erop
aangesproken? Hoe vonden jullie dat? Vraag aan de leerlingen of ze de afspraken nog weten.
Alles wat de leerlingen namelijk zelf hardop zeggen onthouden ze beter.
Laat nogmaals de flip-over of sheet zien waar de afspraken op staan.

Doelstellingen les 2

Vaardigheden les 2

Oefeningen les 2

leren inzien dat mensen zich

waarnemen en herkennen

dvd

op verschillende manieren

reacties van anderen

kunnen gedragen in dezelfde
situatie
leren inzien welke verschillen-

waarnemen en herkennen

de gedragingen mogelijk zijn

reacties van jezelf

dvd en rollenspel

in situaties
leren wat het effect is van het

waarnemen en herkennen

gedrag op anderen en wat in

reacties van jezelf en anderen

rollenspel

het licht daarvan handig
gedrag is
leren inzien wat de invloed

waarnemen en herkennen

oefening ‘een luisterende

van gedrag is op jou en de

reacties van jezelf en anderen

houding’

ander

>

Beschrijving van de les
1

2
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De leerlingen krijgen een dvd-fragment te zien waarin een leerling in een moeilijke situatie
terechtkomt.
3

Dvd en Oefening
De leerlingen bedenken met elkaar op welke verschillende manieren je op de situatie uit het
dvd-fragment kunt reageren. De leerlingen schrijven de gedragingen die ze bedacht hebben
op.

4

Dvd
De leerlingen krijgen nogmaals het dvd-fragment uit lesonderdeel 2 te zien. Daarna zien ze
hoe je op deze situatie kan reageren en dat er handige en minder handige reacties zijn. Het
rode licht van het stoplichtprincipe wordt geïntroduceerd.

>

Rode licht > Stop, tel eerst tot tien voordat je reageert!
5

Rollenspel
De leerlingen spelen een situatie na die lijkt op de situatie uit het dvd-fragment en waarin het
belangrijk is dat zij tot 10 tellen voordat zij reageren.

6

Oefening ‘een luisterende houding’
De leerlingen spelen in tweetallen een klein rollenspel, waarin duidelijk wordt welk effect
andermans gedrag op je heeft, en andersom.

7

Afspraak
U maakt samen met de leerlingen een afspraak die betrekking heeft op het onderwerp van de
les. De leerlingen gaan zich hieraan in én buiten de lessen aan proberen te houden.

Lesonderdeel 1: Energizer
Tijd: 5 minuten
Doel
Deze oefening is bedoeld om leerlingen eraan te laten wennen om elkaar aan te spreken en opdrachten te geven. Ook leren ze eventueel een bepaalde rol te spelen en vooral een rol snel te
kunnen aannemen.
Tenslotte leren leerlingen om gedrag van anderen te observeren.
Uitvoering
U vraagt aan de leerlingen om op te staan en in een kring te gaan staan. Bij voorkeur doet u zelf
mee. Als de groep staat geeft u de volgende instructie: “Ik ga dadelijk een bepaalde beweging
maken. Dan vraagt degene die naast mij staat aan mij: ‘René, wat doe je?’ Ik zeg dan iets totaal
anders dan de beweging die ik op dat moment maak.”
U maakt bijvoorbeeld een beweging alsof u een grasmaaier heen en weer aan het duwen bent en
op de vraag van de leerling naast u: “René, wat doe je?” antwoordt u: “Ik ben aan het zwemmen”.
De leerling naast u moet nu een beweging maken overeenkomstig uw antwoord. De buurman van
hem vraagt hem dan vervolgens wat hij aan het doen is en ook hij antwoordt dan iets dat totaal
anders is dan wat hij zo op het oog aan het doen is. Terwijl hij aan het zwemmen is antwoordt hij
bijvoorbeeld: ”Ik ben aan het joggen.” Op deze manier wordt de hele kring doorlopen, tot het moment dat ook u zelf gevraagd heeft aan uw buurman: “Wat doe je?” en u zelf de instructie heeft
moeten uitbeelden. Daar stopt u.
Het is van belang dat u zich ook kwetsbaar opstelt en meedoet met de energizer. Het is verder van
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belang dat, als het om een nieuwe groep leerlingen gaat, de leerlingen voordat ze vragen: “Wat
doe je?” elkaars naam noemen. Op die manier worden, zeker in een grote groep, de namen van
de leerlingen er goed ingehamerd.
Nabespreking
Vraag aan de leerlingen of zij vinden dat dit een goed moment is om te stoppen, of dat er eigenlijk nog een ronde nodig is. Zo ja, vraag dan hoe die ronde eruit zou moeten zien. Lok de leerlingen uit om te zeggen dat het wel zo eerlijk is om ook een keer de andere kant op te gaan, zodat
ze eventuele vervelende of prikkelende opdrachten ook aan de buurman/vrouw ‘terug kunnen
geven’.
Vraag aan het einde van de oefening wat de leerlingen van de oefening vonden. Geef ze de tip om
ook te reageren op sub-processen. Als bijvoorbeeld één van de deelnemers op een bepaald
moment een heel moeilijke opdracht geeft, dan zie je vaak dat de volgende leerling ook een moeilijke opdracht geeft, maar dat daarna de opdrachten weer ‘normaler’worden. Dit soort zelfregulatieprocessen in groepen treedt vaak spontaan op; het is goed om de leerlingen hierop te wijzen.

Lesonderdeel 2: Dvd-fragment bekijken
Tijd: 5 minuten
Uitvoering
De leerlingen krijgen een dvd-fragment te zien van een leerling die in een conflictsituatie terecht
komt.
De inhoud van het fragment is als volgt:
Een leerlinge heeft haar mobiel even op haar tafel in het klaslokaal gelegd en een aantal klasgenoten heeft deze weggepakt. De leerkracht is aanwezig in het klaslokaal, maar heeft niets gezien. De leerlinge weet niet wie het gedaan heeft.
Na afloop van dit fragment stopt u de dvd en kunnen de leerlingen de volgende oefening doen.

Lesonderdeel 3: Dvd en Oefening
Tijd: 10 minuten
Doel
Leerlingen in laten zien dat mensen op dezelfde gebeurtenis verschillend kunnen reageren.
Uitvoering
De leerlingen bedenken hoe je je in de situatie uit het dvd-fragment kunt gedragen. (opschrijven
in leerlingenboek) Alle bedachte gedragingen kunnen vervolgens op de flip-over of het bord geschreven worden. De leerlingen kunnen individueel, in groepjes of klassikaal verschillende soorten
gedrag bedenken.
Nabespreking
Het is belangrijk dat leerlingen inzien dat mensen op één en dezelfde gebeurtenis verschillend
kunnen reageren. Bijvoorbeeld: als er iets gebeurt waarmee je het niet eens bent en je wordt
kwaad, is schelden niet de enige mogelijkheid om te reageren. Je kunt de gebeurtenis ook negeren of rustig zeggen wat je van de gebeurtenis vindt.
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Lesonderdeel 4: Dvd-fragment bekijken
Tijd: 5 minuten
Doel
Leerlingen laten waarnemen dat mensen verschillende – goede en minder goede – reacties op
dezelfde gebeurtenis kunnen vertonen.
Uitvoering
In de vorige oefening hebben de leerlingen mogelijke reacties op de gebeurtenis uit het dvd-fragment bedacht. De leerlingen krijgen nu nogmaals de gebeurtenis te zien, maar nu aangevuld met
de verschillende manieren waarop de leerlinge kan reageren. Als de antwoorden van de leerlingen uit de vorige oefening overeenkomen met de reacties uit het dvd-fragment, kan dit het enthousiasme en de motivatie vergroten.
Het dvd-fragment ziet er als volgt uit:
Verschillende soorten gedrag
1. De leerlinge zoekt haar mobiel, reageert niet, doet niets.
2. De leerlinge wordt vreselijk kwaad en gaat flink tekeer tegen zowel haar klasgenoten als de
leerkracht.
3. De leerlinge zegt tegen de leerkracht dat haar mobiel is weggepakt,
beschuldigt een klasgenote en reageert kwaad.
4. De leerlinge schrijft op een papiertje dat haar mobiel is weggepakt en geeft het
papiertje aan de leerkracht zonder iets te zeggen.
Verschillende gevolgen
1. De leerlinge krijgt haar mobiel niet terug; de leerkracht weet niet wat er aan de hand is.
2. De relatie tussen de leerlinge en haar klasgenoten wordt slechter; de relatie met de leerkracht verslechtert; de leerlinge wordt de klas uitgestuurd en kan de rest van de les niet volgen; de kans op straf is groot; de leerlinge krijgt haar mobiel niet terug.
3. De relatie tussen de leerlinge en haar klasgenoten wordt slechter; de relatie met de leerkracht verslechtert; de leerlinge krijgt haar mobiel niet terug.
4. De relatie tussen de leerlinge en haar klasgenoten blijft hetzelfde; de relatie met de leerkracht verbetert omdat de leerlinge op een goede manier omgaat met de situatie; de leerkracht besteedt er op een positieve manier aandacht aan; de leerlinge krijgt haar mobiel terug.
Schrijf de reacties uit het dvd-fragment die nog niet op de flip-over/het bord staan, erbij. Vervolgens kunt u klassikaal bespreken wat volgens de leerlingen positieve en minder positieve gedragingen zijn. Zet een + achter het positieve gedrag en een – achter het minder positieve of zelfs
negatieve gedrag.
Nabespreking
Wat is volgens de leerlingen de meest positieve reactie? Leg uit aan de leerlingen dat het meest
wenselijke gedrag het laatste is. De leerlinge maakt hier namelijk gebruik van het rode licht van
het stoplicht-idee; zij blijft rustig en denkt na over wat een slimme reactie is. Leg de leerlingen
uit dat het slim is om als je bijvoorbeeld boos bent eerst tot 10 te tellen en niet meteen, zonder
na te denken, te reageren. Laat het rode licht zien:
>
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Lesonderdeel 5: Rollenspel
Tijd: 10 minuten
Deze oefening is een rollenspel dat wordt gespeeld voor de hele klas. De rollen van leraar en
leerling worden omgedraaid. Dit maakt het spelen leuk en minder spannend en vergroot het inlevingsvermogen van zowel de leerlingen als de leraar. (De ervaring leert dat docenten deze oefening leuk en leerzaam vinden.)
Doel
Leerlingen het ‘Stop, tel tot 10’-principe laten oefenen.
Uitvoering
Vraag aan de klas of iemand met u een klein rollenspel wil spelen.
Leg uit dat het rollenspel twee keer wordt gespeeld. In het eerste rollenspel reageren de leerlingen anders dan in het tweede, waarna beide spelen worden nabesproken.
U kunt de rollen op een kaartje schrijven of kopiëren. Geef de leerling een paar minuten de tijd
om zijn/haar rol voor te bereiden. Vraag aan de rest van de leerlingen of zij medeleerlingen willen spelen en willen observeren (zie hiervoor het leerlingenboek). Na het rollenspel kunnen zij
vertellen wat volgens hen het beste gedrag is en waarom. Het is van belang dat de observatoren
ook letten op het non-verbale gedrag van de spelers en de gevolgen van het vertoonde gedrag.
De leerling krijgt de volgende rol:
Rol 1 a
Jij bent leraar Nederlands. Een leerling zit tijdens je les een stripboek te lezen. Je wordt
kwaad en roept dat hij het stripboek nu meteen weer terug in zijn tas moet doen. De leerling wordt erg boos, waardoor jij nog bozer wordt en de leerling het klaslokaal uitzet.

De docent krijgt de volgende rol:
Rol 1 b
Je bent een leerling tijdens een les Nederlands. Je hebt geen zin in de les en je besluit
daarom maar een stripboek te gaan lezen. De leraar wordt kwaad en zegt dat je het stripboek nu meteen weg moet doen. De manier waarop de leraar dit zegt maakt je erg kwaad
en je gaat dan ook flink tekeer.

Daarna wordt het rollenspel nogmaals gespeeld.
De leerling krijgt nu de volgende rol:
Rol 2 a
Jij bent leraar Nederlands. Een leerling zit tijdens je les voorover gebogen te kletsen met
een andere leerling. Je wordt kwaad en roept dat hij nu zijn mond moet houden en rechtop
moet gaan zitten. De leerling moppert wat, maar blijft rustig. Hij gaat rechtop zitten en
houdt zijn mond. Hierdoor blijf jij ook rustig en ga je verder met je les.
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De docent krijgt nu de volgende rol:
Rol 2 b
Je bent een leerling tijdens een les Nederlands. Je hebt geen zin in de les en zit voorovergebogen met je buurman/buurvrouw te praten. De leraar wordt kwaad en zegt dat je je
mond moet houden en rechtop moet gaan zitten. Je zegt zacht dat de leraar het ook op een
andere manier had kunnen vragen, maar je blijft rustig. Je gaat rechtop zitten en volgt verder de les.

Nabespreking
Vraag eerst aan de leerling die het rollenspel heeft gespeeld wat hij van de reacties vindt. Welke
reactie was de beste?
Daarna vraagt u aan de observatoren welke zij de goede en de minder goede reactie vinden. Zij
geven aan wat zij nog meer geobserveerd hebben. Zie hiervoor ook Bijlage 1: ‘Feedback en De rol
van observatoren’.
Het is belangrijk dat de leerlingen zelf aangeven dat reactie 1 niet slim is, omdat de leerling dingen zei en deed zonder er bij na te denken, waardoor hij de klas uit werd gestuurd. Reactie 2 had
minder negatieve gevolgen, omdat de leerling rustig bleef.
Laat de leerlingen het stoplicht zien en benadruk het rode licht:
>

Rode licht > Stop, tel tot tien en denk voordat je reageert!

Lesonderdeel 6: Oefening ‘Een luisterende houding’
Tijd: 10 minuten
Doel
Leerlingen laten inzien dat je gedrag invloed heeft op anderen en dat het gedrag van anderen invloed heeft op jou.
Uitvoering
Verdeel de leerlingen in tweetallen. In elk tweetal krijgt één van de leerlingen de opdracht om
een verhaal te vertellen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over zijn favoriete vakantie, over een spannende belevenis, een soapserie of een sportactiviteit. Het verhaal duurt ongeveer 5 minuten. De
andere leerling krijgt van u een kaartje waarop staat hoe hij moet reageren. Dit kan zijn:
• ongeïnteresseerd (om zich heen kijken; gapen; naar de grond kijken; op zijn horloge kijken;
etc).
• belangstellend (naar de verteller kijken; jaknikken; doorvragen; etc.)
• geïnteresseerd maar erg moe (naar de verteller kijken maar wel gapen en veel met je ogen
knipperen; zo nu en dan jaknikken; soms vallen je ogen dicht; etc.)
• geïrriteerd (fronsen; zuchten; verzitten; etc.)
Iedere luisteraar krijgt één kaartje met één opdracht erop. Na 5 minuten worden de rollen omgedraaid en worden opnieuw kaartjes uitgedeeld. Daarna bespreken de tweetallen de oefening na
door te vertellen welk effect het gedrag van de luisteraar had op de verteller.
Nabespreking
Bespreek de oefening met de hele groep na. Stel vragen aan de leerlingen zoals:
Aan de verteller: Had de luisterhouding van de ander invloed op jouw gedrag? Welke invloed?
Aan de luisteraar: Was je je bewust van de invloed die jij had op de verteller? Hoe merkte je dat
je invloed had?
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Lesonderdeel 7: Afspraak maken
Tijd: 5 minuten
Laat de leerlingen naar aanleiding van deze les een afspraak bedenken. Houd hierbij de aanwijzingen uit Bijlage 1: ‘Gedragsafspraken’ aan. Het is aantrekkelijk om de manier waarop de
afspraken worden gemaakt te variëren.
De afspraak van deze les kan bijvoorbeeld zijn:
Ik houd rekening met anderen als ik iets doe of zeg!
of
Ik reageer niet meteen, maar tel eerst tot 10! Ik let erop dat anderen dit ook doen!
of
Ik blijf rustig als ik boos ben!
of
Mijn gedrag heeft effect op anderen. Daar moet ik rekening mee houden.
of
Ik kan op verschillende manieren reageren in moeilijke situaties!
Samenvatting
• een zelfde gebeurtenis (G1) kan verschillende reacties teweeg brengen (G4);
• je gedrag heeft invloed op anderen en het gedrag van anderen heeft invloed op jou;
• in plaats van meteen te reageren kun je beter eerst tot tien tellen (rode licht).
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Les 3

Gevoel: leren waarnemen en benoemen
van gevoelens (G3)
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig aan materiaal om de les tot een succes te maken?
• Dvd ‘Levensvaardigheden’
• Informatie over gevoelens uit Bijlage 4
• Flip-over
• Blanco kaartjes (groot genoeg om gevoelens op te schrijven)
• Blanco kaartjes (groot genoeg om rollen op te schrijven)
• Kaarten maken waarop gevoelens geschreven worden
• Foto’s van verschillende conflictsituaties (leerlingenboek)
• Afsprakenlijst (leerlingenboek)
• Geeltjes
Voordat u aan deze les begint is het raadzaam om eerst Bijlage 4 te lezen. Deze informatie5) kunt
u gedurende de les geven aan de leerlingen (bijvoorbeeld bij de nabespreking van de oefeningen).
De bijlage geeft u onder meer informatie over welke positieve en negatieve gevoelens er zijn en
welke invloed deze gevoelens hebben op het gedrag van mensen.

>

Inhoud
Wat gaan we doen?
In deze les staan we stil bij de gevoelens (G3) die mensen kunnen hebben in moeilijke situaties.

>

Beginsituatie
In de vorige les hebben we gemerkt dat mensen verschillend kunnen reageren in één en dezelfde situatie en dat het slim is om in conflictsituaties, voordat je reageert, eerst tot 10 te tellen. Ook
is het belangrijk dat je je realiseert dat jouw gedrag effect heeft op anderen.
Laat de leerlingen nogmaals de afspraken herhalen die vorige les zijn gemaakt en bespreek hun
ervaringen (“Zijn jullie situaties tegengekomen waarin jullie de afspraken konden toepassen?
Hoe ging dat?” etc).

Doelstellingen les 3

Vaardigheden les 3

Oefeningen les 3

leren herkennen en benoemen

waarnemen, herkennen en uiten

oefening ‘Uitbeelden van

van gevoelens

van gevoelens van jezelf en de

gevoelens’ en dvd;

ander

oefening ‘Gevoelens en gedichten’;
rollenspel

inzien dat er gevoelens aan het

waarnemen en herkennen van

gedrag vooraf gaan

gevoelens van jezelf en de ander

rollenspel

inzicht hebben dat één zelfde

waarnemen en herkennen van

oefening ‘Hoe zien gevoelens

gebeurtenis verschillende

gevoelens van jezelf en de ander

er uit?’

gevoelens teweeg kan brengen

5) Deze informatie is onder andere afkomstig uit het boek ‘ Ik kan denken, voelen hoe ik wil’ van R.F.W. Diekstra (2004).
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>

Beschrijving van de les
1

Oefening ‘ Uitbeelden van gevoelens’ en dvd-fragment bekijken
De leerlingen bedenken zoveel mogelijk negatieve en positieve gevoelens en beelden er een
aantal uit.

2

Oefening ‘Gevoelens en gedichten’
De leerlingen krijgen een kaart waarop een gevoel beschreven staat. Aan de hand van dit
gevoel maken zij een speciaal soort gedicht.

3

Oefening ‘Hoe zien gevoelens er uit?’
De leerlingen krijgen een aantal foto’s te zien waarop mensen te zien zijn in verschillende
situaties. De leerlingen moeten aangeven hoe zij denken dat deze personen zich voelen.

4

Rollenspel
De leerlingen spelen een aantal conflictsituaties na die ze zelf hebben meegemaakt. Vervolgens
discussiëren ze over de gevoelens die worden opgeroepen in de verschillende situaties.

5

Afspraak
U maakt met de leerlingen een afspraak die betrekking heeft op het onderwerp van de les. De
leerlingen moeten zich hier in én buiten de lessen aan proberen te houden.

6

Huiswerk

Lesonderdeel 1: Oefening ‘ Uitbeelden van gevoelens’ en dvd-fragment
bekijken
Tijd: 10 minuten
Uit ervaringen van docenten blijkt dat deze oefening in sommige klassen 30 minuten duurt, terwijl andere klassen aan 10 minuten voldoende hebben. Neem in ieder geval de tijd voor deze oefening. Als u voor deze oefening veel tijd nodig heeft, kunt u het rollenspel (lesonderdeel 4) laten
vervallen.
Doel
Leren herkennen en benoemen van zowel positieve als negatieve gevoelens. Er zijn veel verschillende gevoelens en het is belangrijk dat leerlingen deze leren onderscheiden.
Uitvoering
Laat voordat u met de oefening begint het dvd-fragment zien. Hier zien de leerlingen welke
gevoelens er zoal zijn en hoe gevoelens uitgebeeld kunnen worden.
1

2

3
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De leerlingen schrijven in tweetallen zoveel mogelijk gevoelens op, zowel positieve als negatieve gevoelens (zie leerlingenboek). Alle gevoelens worden op het bord of de flip-over geschreven.
Vraag aan de klas of zij een onderscheid kunnen maken tussen positieve en negatieve gevoelens. Dit onderscheid wordt ook weer op het bord of de flip-over aangegeven, bijvoorbeeld
met behulp van + en –.
Iedere leerling krijgt drie of vier kaarten waarop een gevoel staat geschreven. Deel de leerlingen vervolgens in tweetallen. Eén leerling beeldt de gevoelens uit, zonder te praten, terwijl
de andere leerling moet raden welke gevoelens hij ‘ziet’. Daarna worden de rollen omgedraaid.
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negatieve gevoelens
• angst
• boosheid
• schuld/schaamte
• verdriet
• afgunst/jaloezie
• walging

positieve gevoelens
• geluk/blijdschap
• trots
• liefde/genegenheid
• opluchting

Nabespreking
Hoe vonden de leerlingen het om de verschillende gevoelens uit te beelden en te raden?
Leg de leerlingen uit dat het belangrijk is dat je weet hoe je je voelt. Als je je ‘niet prettig’ voelt
kan dit betekenen dat je boos, verdrietig of bang bent of alle drie. Je ‘prettig’ voelen kan betekenen dat je je tevreden of gelukkig voelt, of allebei. Het is belangrijk dat leerlingen zich van deze
verschillen bewust zijn, omdat ze heel anders op een situatie zullen reageren wanneer ze zich
boos voelen, dan wanneer ze zich bang voelen.

Lesonderdeel 2: Oefening ‘Gevoelens en gedichten’
Tijd: 10 minuten
Doel
De leerlingen spelenderwijs bekend maken met verschillende gevoelens; hen laten inzien dat
dezelfde gevoelens verschillende oorzaken kunnen hebben en uiteenlopende reacties teweeg
kunnen brengen.
Uitvoering
U deelt de leerlingen op in groepen van ongeveer 4 leerlingen. De groepen krijgen een kaart
waarop een gevoel staat (dit schrijft u op blanco kaarten). Zorg dat steeds enkele groepen een
kaart krijgen met hetzelfde gevoel erop (bijvoorbeeld drie groepen met het gevoel ‘jaloers’ en
drie met het gevoel ‘schaamte’).
De groepen schrijven vervolgens op een flip-over een speciaal gedicht (ook wel Elfje genoemd)
waarvan de spelregels als volgt zijn:
• het gedicht bestaat uit 11 woorden
• één woord op de eerste regel, twee op de tweede, drie op de derde, vier op de vierde en op de
laatste regel weer één woord
• in elke regel wordt een vraag beantwoord
• rijmen is leuk, maar moet niet
De volgende vragen worden in het elfje beantwoord:
Regel 1:
Regel 2:
Regel 3:
Regel 4:
Laatste regel:

Gevoel?
Waar/bij wie heb je dat gevoel?
Waarom heb je dat gevoel?
Wat doe je ermee/hoe reageer je erop?
Welke kleur past bij dit gevoel?

U kunt de leerlingen ook zelf vragen laten bedenken.
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Laat het onderstaande voorbeeld zien.
Verdriet
In

Bed

Mijn
Ik

Vriendin
Huil

Liegt
Ik

Gil

Zwart

Als de leerlingen klaar zijn worden de flip-overs opgehangen en dragen de leerlingen uit ieder
groepje hun gedicht voor. De manier waarop het gedicht wordt voorgedragen moet overeenkomen
met het gevoel dat ze benoemd hebben. Bij het gevoel ‘boos’ kunnen leerlingen het gedicht bijvoorbeeld met een boos gezicht als een rapnummer voordragen. Bij het gevoel ‘vrolijk’ kunnen
leerlingen het gedicht bijvoorbeeld vrolijk zingend voordragen. De leerlingen uit het groepje kunnen het gedicht gezamenlijk of om de beurt voordragen.
Nabespreking
Als het goed is hebben steeds enkele groepjes hetzelfde gevoel in hun gedicht gebruikt, maar andere situaties en ander gedrag.
Vraag aan de leerlingen wat hen opvalt aan de gedichten. Alle antwoorden zijn goed, maar er zijn
een aantal onderwerpen die zeker aan de orde moeten komen:
• dezelfde gevoelens kunnen verschillende oorzaken hebben;
• dezelfde gevoelens kunnen door verschillende situaties worden opgeroepen;
• dezelfde gevoelens kunnen verschillende reacties teweeg brengen.
Als deze onderwerpen niet uit de groep komen, is het van belang ze zelf te benoemen.

Lesonderdeel 3: Oefening ‘Hoe zien gevoelens eruit?’
Tijd: 10 minuten
Doel
Leren herkennen en benoemen van gevoelens.
Uitvoering
De leerlingen krijgen een aantal foto’s te zien van mensen in verschillende situaties (zie het leerlingenboek). Het is de bedoeling dat ze individueel of in groepjes in hun leerlingenboek opschrijven hoe zij denken dat de persoon op de foto zich voelt.
Daarna vertelt iedere leerling aan de rest van de klas welk gevoel hij heeft opgeschreven. Als de
leerlingen de gevoelens in groepjes hebben geïnventariseerd kan ook één van de groepsleden de
gevoelens hardop noemen.
Nabespreking
Stel de leerlingen de volgende vragen:
Zijn er foto’s waarbij vrijwel iedereen hetzelfde gevoel heeft opgeschreven?
Zijn er foto’s waarbij veel verschillende gevoelens zijn opgeschreven? Hoe kan dat?
Leg de leerlingen uit dat iedereen een gebeurtenis anders kan waarnemen, dat mensen bij
dezelfde gebeurtenis verschillende gevoelens kunnen hebben en dat één persoon meerdere
gevoelens tegelijkertijd kan hebben.
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Lesonderdeel 4: Rollenspel
Tijd: 15 minuten
Doel
Leren herkennen en benoemen van gevoelens; leren omgaan met gevoelens in conflictsituaties.
Uitvoering
Iedere leerling bedenkt een persoonlijk conflict waarin hij zich angstig, boos, jaloers of verdrietig heeft gevoeld. Iedereen schrijft op een geeltje zowel het gevoel als het conflict (bijvoorbeeld
‘verdrietig / ruzie met een klasgenootje’; ‘boos / ruzie thuis over het maken van huiswerk’;
‘jaloers / mijn vriend is wel erg aardig tegen een andere meid uit mijn klas’).
U kunt vervolgens op een flip-over een aantal categorieën van conflicten schrijven:
• Conflicten met familie
• Conflicten met vriend/vriendin
• Conflicten op school; met leerkrachten
met klasgenoten
• Conflicten met jezelf
• Conflicten met anderen
De leerlingen kunnen hun geeltje plakken bij één van de categorieën.
Deel daarna de leerlingen op in groepen op basis van de categorieën. Dus alle leerlingen die hun
geeltje bij ‘Familie’ hebben gehangen bij elkaar in een groep, etc. Indien de groepen te klein worden, bijvoorbeeld één of twee leerlingen kunt u categorieën samenvoegen.
Elke groep zoekt uit ‘hun’ categorie één conflictsituatie en speelt deze in een rollenspel na. De
leerlingen verdelen de rollen en oefenen het rollenspel. Daarna kan elke groep het voor de hele
groep voorspelen. Indien dit te bedreigend is kunnen de leerlingen het rollenspel ook binnen het
groepje naspelen.
Belangrijk is dat de leerlingen tijdens het spelen van het rollenspel hun gevoelens hardop uitspreken. Zie ook Bijlage 1: ‘Rollenspelen’.
Nabespreking
Vraag eerst hoe de leerlingen het vonden om een rollenspel te doen. Daarna kunt u de volgende
vragen stellen:
Hoe vonden jullie het om je gevoelens te verwoorden?
Welke gevoelens werden genoemd bij welke situaties?
Zouden andere leerlingen daar andere gevoelens bij hebben?
Maak de leerlingen duidelijk dat het belangrijk is om gevoelens te verwoorden, omdat anderen
dan weten hoe je je voelt en omdat je dan vaak ook beter inzicht krijgt in je eigen gevoelswereld.

Lesonderdeel 5: Afspraak maken met de klas en huiswerk uitleggen
Tijd: 5 minuten
Laat de leerlingen naar aanleiding van deze les een afspraak bedenken. Houd hierbij de aanwijzingen uit Bijlage 1: ‘Gedragsafspraken’ aan. Het is aantrekkelijk om de manier waarop de afspraken worden gemaakt te variëren.
De afspraak van deze les kan bijvoorbeeld zijn:
Ik probeer stil te staan bij wat ik voel en zeg het op een rustige manier als ik kwaad ben, zonder
meteen te gaan schelden.
of
Ik tel tot 10 en denk na over wat ik voel. Daarna zeg ik wat ik voel.
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Samenvatting
• In een zelfde gebeurtenis (G1) kun je verschillende gevoelens hebben (G3).
• In een zelfde gebeurtenis (G1) kunnen ook anderen verschillende gevoelens hebben (G3).
• Wat voel ik? Hoe word ik me bewust van wat ik voel? Hoe maak ik duidelijk wat ik voel?
• Wat voelt de ander? Hoe kom ik te weten wat de ander voelt?
Huiswerk
Leg de leerlingen de volgende situatie voor: Je moet voor de klas een spreekbeurt houden over
een onderwerp dat je in de krant gelezen hebt (G1).
Laat de leerlingen voor de volgende keer antwoord geven op de volgende vragen:
1. Wat zijn jouw gevoelens in deze situatie (G3)?
2. Wat is jouw gedrag in deze situatie (G4)? (Bijvoorbeeld: met trillende handen mijn verhaal vertellen of eerst ontspanningsoefeningen doen en dan mijn verhaal beginnen.)
3. Wat gaat er in jouw hoofd om als je een spreekbeurt moet houden, met andere woorden wat
zijn jouw gedachten (G2)? (Bijvoorbeeld: ik kan dit niet of ik ben hier erg goed in of ik vind het
echt vreselijk om dit te doen.)
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Les 4

Gedachten: leren herkennen wat je
tegen jezelf zegt (G2)
>

Benodigdheden
Wat hebben leerlingen nodig om de les tot een succes te maken?
• Dvd ‘Levensvaardigheden’
• Informatie over gedachten uit Bijlage 5
• Flip-over
• Foto’s van verschillende conflictsituaties in het leerlingenboek
• Stripverhaal uit Bijlage 6
• Afsprakenlijst in het leerlingenboek
• Geeltjes
Voordat u aan de oefeningen met de klas begint is het belangrijk dat u uitlegt wat ‘denken’ is. U
kunt het verhaal in Bijlage 56) gebruiken om duidelijk te maken dat we voelen zoals we denken.
In dit verhaal wordt beschreven wat de invloed van gedachten op gevoelens en gedrag is, wat handig en minder handige gedachten zijn.

>

Inhoud
Wat gaan we doen?
In deze les vragen we ons af hoe het komt dat mensen zich in dezelfde situatie verschillend voelen en gedragen. Als we aan mensen in dezelfde situatie vragen waarover zij zich op dat moment
bijvoorbeeld verdrietig of boos voelen, krijgen we verschillende antwoorden. Dit komt omdat
mensen verschillende dingen denken, ze zeggen verschillende dingen tegen zichzelf, ze hebben
verschillende beelden in hun hoofd (G2). Wat is het verschil tussen gedachten en gevoelens?

>

Beginsituatie
Welke ervaringen hebben leerlingen al opgedaan?
Vorige week hebben we een les gedaan over onze gevoelens. We hebben bedacht welke gevoelens er zijn en we hebben deze gevoelens leren benoemen. Verder hebben we gemerkt dat
dezelfde gebeurtenis verschillende gevoelens bij ons kan oproepen en dat we op verschillende
manieren reageren op deze gevoelens.
Herinner de leerlingen aan de afspraken die gemaakt zijn in de voorgaande lessen.

Doelstellingen les 4

Vaardigheden les 4

Oefeningen les 4

leren herkennen en benoemen

waarnemen en herkennen van

huiswerk ‘Wat zijn onhandige

gedachten van jezelf en de

gedachten?”;

ander

oefening ‘ Hoe zien gedachten

van gedachten

eruit?’ en dvd
leren waarnemen van eigen

waarnemen en herkennen van

gedachten en gedachten van

gedachten van jezelf en de

de ander

ander;

discussie

uiten van gedachten van jezelf
en de ander

6) Deze informatie is onder andere afkomstig uit het boek ‘ Ik kan denken, voelen hoe ik wil’ van R.F.W. Diekstra (2004)
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relatie leggen tussen gedach-

waarnemen en herkennen van

ten, gevoelens en gedrag

gedachten van de ander;

oefening ‘Stripverhaal’

waarnemen en herkennen van
sociale situaties

>

inzicht in wat handige

effectief omgaan met

gedachten zijn

gedachten van jezelf

oefening ‘Pure kracht’

Beschrijving van de les
1

Huiswerk bespreken aan de hand van de oefening ‘Wat zijn (on)handige gedachten?’

2

Oefening ‘Hoe zien gedachten eruit?’
Leerlingen krijgen dezelfde foto’s te zien als in les 3 (lesonderdeel 3) en moeten nu vertellen
wat volgens hen de gedachten van de mensen op de foto’s zijn.

3

Dvd-fragment bekijken
Leerlingen krijgen een dvd-fragment te zien waarin een leerlinge in een moeilijke situatie
terecht komt.

4

Discussie
Leerlingen bedenken met elkaar argumenten voor en tegen het spijbelen. Deze argumenten
zijn gedachten van de leerlingen.
In deze oefening wordt het oranje licht van het stoplicht-idee geïntroduceerd.

5a Oefening ‘Pure kracht’
Op de internetsite: www.purekracht.nl/mentaal/gedachtecontrole lezen leerlingen een verhaal over gedachtencontrole en sport. Hierin wordt het 4G-schema uitgelegd.
of
5b Oefening ‘Stripverhaal’
De leerlingen krijgen een kaart met een tekening erop. Ze moeten een stripverhaal maken
door de leerlingen te vinden die de bijbehorende kaarten hebben.
6

Afspraak maken
U maakt met de leerlingen een afspraak die betrekking heeft op het onderwerp van de les. De
leerlingen moeten zich hieraan in én buiten de lessen aan proberen te houden.

Lesonderdeel 1: Huiswerk bespreken aan de hand van de oefening
‘Wat zijn (onhandige) gedachten?’
Tijd: 10 minuten
Doel
Leerlingen helpen onderscheid te maken tussen handige en minder handige gedachten.
Uitvoering
Laat de leerlingen het huiswerk tevoorschijn halen (de 4G’s die horen bij de gebeurtenis ‘een presentatie houden voor de klas’). Vraag een paar leerlingen hun G’s hardop voor te lezen, zodat u
een idee krijgt hoe verschillend hun gedachten zijn en tevens goede voorbeelden hoort van handige en minder handige gedachten.
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Kies drie leerlingen en laat ze hun (liefst verschillende) gedachten als voorbeeld op het bord schrijven.
Hier volgen drie goede voorbeelden:

Gebeurtenis +

Gedachte =

Gevoel +

Gedrag

Presentatie
houdenvoor
de klas.

Ik zou het niet leuk
vinden een fout te
maken en uitgelachen
te worden

Angstig;
Beetje gespannen

Zenuwachtig

Als dat zou gebeuren,
dan zou ik voor aap
staan en dat zou
verschrikkelijk zijn

Minderwaardig;
Rot;
Gespannen

Niet voor de klas
staan of heel
zenuwachtig zijn

Ik zal het zo goed
mogelijk proberen te
doen, en als ik een
fout maak dan is dat
jammer, maar nou
ook weer niet zó erg

Angstig;
Beetje gespannen

Met een lichte
spanning voor de
klas staan, en
zeggen wat je wilt
zeggen

Vraag de rest van de klas of ze gedachten op willen noemen die als resultaat hebben dat je jezelf
’de put in praat’ en die een angstig gevoel opleveren. Laat ze uitleggen waarom.
Geef voorbeelden van onhandige gedachten:
‘Niemand mag ooit fouten maken’, of ‘Ik sta voor aap als ik een fout maak, en dat is verschrikkelijk’. Leg uit deze gedachten niet overeenkomen met de werkelijkheid: iedereen maakt wel eens
fouten.
Handige gedachten komen wel overeen met de werkelijkheid, bijvoorbeeld: ‘Mensen kunnen fouten maken’, of ‘Ik vind het niet leuk om fouten te maken’, of ‘Als mensen fouten maken wil dat
nog niet zeggen dat ze waardeloze stomme idioten zijn’.
Vraag de leerlingen de gedachten die zij voor hun huiswerk op papier hebben gezet in groepjes
te inventariseren. Laat hen daarna een onderscheid maken in handige en onhandige gedachten.
Vervolgens kunnen de leerlingen de gedachten op het bord schrijven.
Het is handig om op het bord kopjes ‘handige gedachten’ en ‘onhandige gedachten’ te maken.
Nabespreking
Waarom zijn bepaalde gedachten handig en andere gedachten onhandig? (Zie hiervoor ook
Bijlage 6.) Laat leerlingen bijvoorbeeld inzien dat niemand perfect is, dat iedereen fouten maakt.
Maak de leerlingen duidelijk dat het belangrijk is dat zij zich bewust zijn van hun gedachten,
omdat die voor een belangrijk deel hun gevoelens en gedrag sturen.

Lesonderdeel 2: Oefening ‘Hoe zien gedachten eruit?’
Tijd: 10 minuten
Doel
Inleven in anderen; kennismaking met de G2 (gedachten) en leren het verband te zien tussen gevoelens en gedachten.
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Uitvoering
De leerlingen krijgen dezelfde foto’s te zien als in les 3 (lesonderdeel 3). De leerlingen schrijven
nogmaals de gevoelens op die ze in les 3 bedacht hadden. Ze schrijven daarna gedachten op die,
volgens hen, bij de opgeschreven gevoelens en de mensen op de foto’s horen. Als ze hiermee
klaar zijn kunt u op het bord of de flip-over de genoemde gevoelens en daarachter de gedachten
opschrijven.
Op deze manier kunnen de leerlingen zien dat er een verband is tussen gevoelens en gedachten.
Nabespreking
Vonden de leerlingen het moeilijk om gedachten te bedenken?
Zien de leerlingen een verband tussen gevoelens en gedachten? Is het logisch dat de gedachten
die zij hebben opgeschreven leiden tot bepaalde gevoelens? Waarom is dat logisch?

Lesonderdeel 3: Dvd-fragment bekijken
Tijd: 5 minuten
De inhoud van het dvd-fragment ziet er als volgt uit:
Klasgenoten vragen aan een meisje of ze mee gaat spijbelen. Ze heeft hier geen zin in. Het meisje reageert op verschillende manieren.
Gedrag 1: Het meisje blijft rustig en probeert haar vriendin over te halen mee naar de les te gaan.
Gevolg 1: Het meisje gaat uiteindelijk mee spijbelen, terwijl ze niet wil.
Gedrag 2: Het meisje wordt boos op de anderen en maakt ruzie.
Gevolg 2: Het meisje heeft ruzie met haar klasgenoten en gaat naar de les.
Gedrag 3: Het meisje legt op een rustige manier uit aan haar medeleerlingen waarom ze niet wil
spijbelen.
Gevolg 3: De medeleerlingen accepteren de argumenten van het meisje; het meisje gaat naar de
les; er is geen ruzie.
Na het zien van het dvd-fragment kunt u de volgende oefening doen met de leerlingen.

Lesonderdeel 4: Discussie
Tijd: 10 minuten
Doel
De leerlingen bewust maken van wat zij tegen zichzelf zeggen in bepaalde situaties.
Uitvoering
Verdeel de klas in twee groepen, een voorzitter en een notulist.
De ene groep (A) krijgt de stelling: ‘Als mijn vrienden spijbelen, ga ik mee!’.
De andere groep (B) krijgt de stelling: ‘Als mijn vrienden spijbelen, ga ik niet mee!’.
Het is de bedoeling dat groep A en B in 2 minuten argumenten bedenken voor hun stelling.
Daarna gaan ze ongeveer 5 minuten met elkaar in discussie. Ze verdedigen hun stelling met
vooraf bedachte argumenten en met argumenten die tijdens de discussie worden opgeroepen.
De voorzitter zorgt ervoor dat leerlingen elkaar laten uitspreken en elkaar met respect behandelen. De notulist schrijft alle argumenten van groep A en B op.
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Als de discussie ten einde is worden alle argumenten door de notulist opgeschreven op een flipover, bijvoorbeeld:
Groep A
Ik wil niet buiten de groep vallen.
Ik vind spijbelen leuk.

Groep B
Ik doe wat ik zelf wil.
Ik wil erg graag overgaan en daarom geen
lessen missen.

Nabespreking
Maak de leerlingen duidelijk dat veel van de argumenten die leerlingen hebben, eigenlijk gedachten zijn. Deze gedachten zijn van invloed op hoe leerlingen zich gedragen. Deze gedachten (argumenten) kunnen ook veranderen door er bijvoorbeeld met anderen over te praten of erover in discussie te gaan. Vraag aan de leerlingen of hun gedachten over spijbelen inderdaad zijn veranderd
door de discussie.
Introduceer het oranje licht van het stoplicht-idee. Dit zijn je gedachten bij een bepaalde gebeurtenis.
>

Oranje licht >
>
>
>

Hoe voel ik me?
Wat wil ik?
Wat kan ik allemaal doen?
Wat zijn de voor- en nadelen?

Lesonderdeel 5a: Oefening ‘Pure kracht’
Tijd: 10 minuten
Doel
De leerlingen bekendmaken met het 4G-schema.
Uitvoering
Laat leerlingen de internetsite www.purekracht.nl/mentaal/gedachtecontrole bekijken of maak
een kopie van de tekst. Deze tekst legt uit dat het gebruik van het 4G-schema niet nieuw is: sporters proberen al langer hun gedachten enigszins te controleren, omdat ze weten dat gedachten
invloed kunnen hebben op gedrag. Hiervoor wordt wordt het 4-G schema gebruikt.
Als de leerlingen het verhaal hebben gelezen mogen ze in groepjes andere, niet-sportgerelateerde situaties bedenken. Tevens mogen ze de vraag beantwoorden op welke manier gedachtencontrole kan werken. Geef als voorbeeld:
Je loopt op het schoolplein en ziet een aantal klasgenoten praten. Als jij in de buurt bent houden
ze op met praten. Je denkt: ‘ze roddelen over mij’. Je loopt door en voelt je slecht.
Het is vervolgens slim om je af te vragen of dit wel klopt. ‘Hoe weet ik nu dat ze over mij geroddeld hebben, misschien waren ze toevallig net klaar met praten. Als ik het zeker wil weten kan
ik het beter even aan hen vragen.’
Nabespreking
Daarna kunt u de leerlingen vertellen dat het belangrijk is dat je positief denkt. Dit heeft namelijk ook een positieve invloed op je gevoelens en gedrag. Om positief te kunnen denken moet je
jezelf een positief doel stellen. Dit betekent dat je problemen oplost zonder dat iemand daarbij
beschadigd, beledigd of gekwetst wordt.

In plaats van oefening 5a kunt u ook onderstaande oefening doen. Beide oefeningen maken leerlingen bekend met het 4G-schema.
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Lesonderdeel 5b: Oefening ‘Stripverhaal’
Tijd: 10 minuten
Doel
De leerlingen bekend maken met het 4G-schema.
Uitvoering
U maakt 3 stapels van 4 kaarten waar G1, G2, G3 of G4 opstaat (zie Bijlage 6). Iedere stapel bestaat uit een ander stripverhaal met op kaart 1 de gebeurtenis; op kaart 2 de gedachten; op kaart
3 het gevoel en op kaart 4 het gedrag. U deelt de kaarten willekeurig uit aan de leerlingen. Afhankelijk van de grootte van de groep krijgt iedere leerling of elk tweetal leerlingen een kaart. De
leerlingen gaan nu door de klas lopen met hun kaart en zorgen dat ze (de leerlingen met) de
andere drie kaarten vinden die het verhaal compleet maken. Als alle leerlingen het idee hebben
dat hun verhaal af is, worden de drie verhalen op de grond gelegd. Van elk stripverhaal leggen de
leerlingen aan de rest van de klas uit hoe het volgens hen gaat.
Nabespreking
Als de kaarten goed liggen begint het verhaal met G1 en het eindigt met G4.
Laat de leerlingen langs alle stripverhalen lopen en vraag vervolgens per stripverhaal of de kaarten in de goede volgerde liggen en waarom (niet). Zien de leerlingen de 4 G’s in het verhaal, begrijpen ze het verband tussen de 4 G’s?

Lesonderdeel 6: Afspraak maken
Tijd: 5 minuten
Laat de leerlingen naar aanleiding van deze les een afspraak bedenken. Houd hierbij de aanwijzingen uit Bijlage 1: ‘Gedragsafspraken’ aan. Het is aantrekkelijk om de manier waarop de afspraken worden gemaakt te variëren. De afspraak van deze les kan bijvoorbeeld zijn:
Ik denk na over hoe ik tegen dingen aankijk!
Ik denk na over de voor- en nadelen van mijn gedrag!
Ik neem een besluit!
Ik denk na voordat ik reageer! Ik denk positief!
Samenvatting
In deze les kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
• nadenken over de gevolgen van je gedrag;
• nadenken over wat je wel en niet wilt;
• hoe werkt het 4-G schema.
Het is raadzaam om de les af te ronden door de lessen waarin het 4G-schema werd geïntroduceerd (les 2, 3 en 4) samen te vatten:
De leerlingen hebben in deze lessen stilgestaan bij:
- tel tot 10! denk na voordat je reageert
- geef, voordat je reageert, in je hoofd antwoord op de volgende vragen:
o Wat wil ik?
o Wat voel ik in deze situatie?
o Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende reacties?
o Wat is volgens mij de beste reactie?
- Niet de gebeurtenis, maar de manier waarop je tegen de gebeurtenis aankijkt (gedachten, wat
je tegen jezelf zegt) bepaalt voor een groot deel hoe je je voelt en gedraagt.
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Huiswerk
Dit huiswerk is voor les 5. Indien u les * ook geeft, kunt u dit huiswerk na les * meegeven.
Laat de leerlingen een situatie beschrijven waarin ze het moeilijk vinden om voor zichzelf of voor
anderen op te komen.
Het is de bedoeling dat leerlingen deze situatie in drie, vier of vijf zinnen opschrijven en eindigen
met de vraag ‘Wat doe je?’, zonder hier antwoord op te geven. Deze situaties moeten een paar
dagen voordat de volgende les ’Levensvaardigheden’ (les 5) begint, bij u worden ingeleverd. Deze
situaties heeft u namelijk nodig voor lesonderdeel 3 uit les 5. Indien mogelijk kunt van de situaties kaartjes maken en deze lamineren.
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Les *

Thema: genotmiddelen/gokken
>

Inhoud
Wat gaan we doen?
Deze les informeert de leerlingen over de verschillende verslavingen en de effecten en risico’s
ervan. De volgende verslavingen worden behandeld:
• roken
• alcohol
• drugs
• gokken
U kunt eventueel een keuze maken uit deze onderwerpen.
De informatie die u in deze les aantreft is mede tot stand gekomen op basis van brochures van
het Trimbos-instituut, informatie van het Boumanhuis en de GGD Rotterdam e.o. (afdeling verslavingszorg).
Voor meer informatie over genotmiddelen en gokken kunt u contact opnemen met de landelijke
informatielijnen:
• Roken
Stoppen met roken infolijn
0900-5002022
• Drinken
Alcohol infolijn
0900-5002021
• Drugs
Drugs infolijn
0900-1995 (Dit is het nummer van het Trimbosinstituut. Via dit nummer zijn brochures verkrijgbaar over alle genotmiddelen)
• Gokken
Game over
010-2330688

>

Doelstelling
Wat wil ik bij de leerlingen bereiken?
• Bewustwording van de effecten en risico’s van genotmiddelen en gokken;
• Kritisch leren nadenken.

>

Vaardigheden
Welke vaardigheid wordt in deze les geoefend?
• effectief omgaan met gedachten (kritisch leren denken)

>

Beginsituatie
In de vorige les hebben we het gehad over gedachten en de invloed hiervan op gevoelens en
gedrag.

>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig om de les tot een succes te maken?
• Leerlingenboek;
• Bij voorkeur wat informatieboeken over de te behandelen onderwerpen;
• Websites die gebruikt kunnen worden zijn: www.brijder.nl/va/vaover.php en www.drugsweb.nl
en www.rivm.nl/vtv/object_class/kom_afhankelijk.html;
• Een site voor leerkrachten is www.drugsinfo.nl.

>

Beschrijving van de les
1 Inleiding: algemene informatie over verslaving
Het is raadzaam om deze algemene informatie over verslaving met de klas te bespreken
voordat u ingaat op de typen genotmiddelen en het gokken.
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2

De verschillende typen genotmiddelen en gokken
U kunt een keuze maken uit:
a tabak
b alcohol
c drugs
d gokken
Beoordeel eerst wat in uw klas een veel gebruikt middel is, of over welk onderwerp veel wordt
gesproken. De lesonderdelen bestaan uit kennisoverdracht en korte opdrachten waarin kritisch denken wordt geoefend. Alle opdrachten duren ongeveer 10 minuten. Het is niet noodzakelijk alle opdrachten te doen, maar het is wel belangrijk om aandacht te besteden aan zowel kennisvermeerdering als kritisch denken. Ook moet de keuze uit meerdere gedragsmogelijkheden aan bod komen.

Lesonderdeel 1: Inleiding: algemene informatie over verslaving
Tips bij het geven van deze les:
1. Treed de leerlingen onbevooroordeeld en zo open mogelijk tegemoet.
2. Laat de leerlingen zelf meningen geven en oplossingen bedenken. Accepteer deze meningen
en oplossingen.
3. Goed luisteren kan leerlingen helpen hun eigen standpunt te bepalen en te bespreken. U kunt
daarbij de leerlingen stimuleren om door te praten.
4. Waardeer de inzet, antwoorden en vaardigheden van leerlingen zo positief mogelijk.
5. Laat leerlingen elkaar helpen. Zij kunnen zich goed in elkaar inleven en herkennen elkaars
problemen.
Bespreek het basisprincipe van deze les (afkomstig van de GGD Rotterdam, e.o.).
Wil je geen risico lopen? > Gebruik dan niet!
Gebruik je toch?
> Gebruik verstandig!
Problemen bij gebruik? > Vraag hulp!

Vertel dan het algemene verhaal over verslaving:
Verslaving
Mensen raken niet van de ene op de andere dag verslaafd. Een verslaving ontstaan in verschillende fasen, te weten (het is raadzaam om deze fasen op het bord te schrijven en kort te bespreken):
Verslavingsfasen
Kennismaken
Jongeren krijgen vaak al op jonge leeftijd te maken met genotmiddelen, door bijvoorbeeld de media of door direct contact met volwassenen (opvoeders, docenten) en leeftijdgenoten. Deze (eerste) kennismaking betekent niet dat jongeren ook daadwerkelijk gaan gebruiken.

Experimenteren
Jongeren experimenteren op verschillende gebieden. Ze hebben behoefte om te ontdekken wat
er allemaal is in de wereld. Ze proberen grenzen af te tasten en te verleggen en leren nieuw gedrag aan. Veel jongeren experimenteren ook met drinken, roken en gokken, en met drugs . Voor
het merendeel van de jongeren blijft het bij experimenteren, terwijl een klein gedeelte doorgaat
met het gebruik van de middelen of met gokken.
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Sociaal gebruik
Als de jongere de werking van een genotmiddel heeft leren waarderen dat zal het gebruik ervan
een plaats krijgen in zijn leven. Hij houdt zich aan de gangbare sociale regels die gelden voor het
gebruik: bijvoorbeeld alleen in het weekend, of als hij uitgaat, of alleen bij bepaalde gelegenheden. Het gebruik vervult een gezelligheidsfunctie. Hij kan op bepaalde momenten overmatig gebruiken; dat hoort nog bij deze fase. Dit geldt ook voor gokken.
Probleemgebruik
In deze fase gaat de jongere gebruiken of gokken om situaties die hij als moeilijk ervaart, aan te
kunnen. Het gebruik van een genotmiddel of het gokken dient dan om de spanning te verminderen. Vooral jongeren met een nog zwak ontwikkeld gevoel van eigenwaarde zullen bij moeilijke
en spannende momenten hun toevlucht zoeken in middelengebruik. Het gebruik of het gokken
gaat steeds meer de functie vervullen van ‘probleemoplosser’.
Verslaving
In deze fase is er sprake van dwangmatig gebruik. De gebruiker kan niet meer buiten het middel: het gebruik is noodzakelijk om onthoudingsverschijnselen te onderdrukken. De gebruiker
kan steeds meer geïsoleerd raken en de kans op crimineel gedrag neemt toe bijvoorbeeld om
middelen te bekostigen. Verslaafd zijn is afhankelijkheidsgedrag. Dit gedrag is aangeleerd en kan
ook weer afgeleerd worden. Net zoals je niet zomaar verslaafd raakt, kost het ook tijd om te ontslaven. Vaak is dit een proces van vallen en weer opstaan.
Factoren van invloed op het verslaafd raken
In het verslavingsproces spelen vier factoren een rol, die invloed kunnen hebben op het gebruik
van genotmiddelen of op het gokken. Deze factoren zijn (schrijf ook deze factoren op het bord):

De maatschappelijke en culturele omgeving
De normen en waarden van de samenleving waarin je leeft bepalen voor een belangrijk deel of je
al dan niet een genotmiddel gaat gebruiken. Denk maar aan de veranderde houding ten opzichte van roken. We noemen dit de maatschappelijke en culturele omgeving. Hieronder vallen wetten ten aanzien van middelengebruik, maar ook ‘algemeen aanvaarde’ gewoonten.
De sociale factor
De normen en waarden in je directe omgeving bepalen sterk met welke gewoonten je te maken hebt.
Zo kan het zijn dat in je directe omgeving heel gemakkelijk met alcohol wordt omgegaan. De directe
omgeving vervult een voorbeeldfunctie. In sociale factor speelt ook mee hoeveel geld en vrije tijd jij
en je omgeving te besteden hebben. Ook dit heeft invloed op gebruik van genotmiddelen en gokken.
De lichamelijke factor
Het lichaam van een verslaafde heeft op den duur steeds meer van een genotmiddel nodig om
hetzelfde effect te bereiken. Dit heet gewenning of tolerantie.
De psychologische factor
Iedereen kent een persoonlijke betekenis toe aan het gebruik van een genotmiddel. De één gebruikt het om minder angst of pijn te voelen of meer ontspannen te worden, de ander om zich
minder eenzaam te voelen. Soms gebruikt men de middelen uit nieuwsgierigheid, om erbij te horen of om aardig gevonden te worden.
De samenhang tussen fasen en factoren
In de kennismakingsfase en de fase van sociaal gebruik spelen vooral de maatschappelijke en
culturele omgeving en de sociale factor een rol. In de fasen van probleemgebruik en verslaving
zijn vooral psychologische factoren van invloed. Pas in de laatste fase gaat de lichamelijke factor
een rol spelen.
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Al deze factoren beïnvloeden elkaar en zorgen ervoor dat het verslavingsgedrag in stand wordt
gehouden. Wil iemand van zijn verslaving af dan is de psychologische factor vaak het moeilijkst
te veranderen.

Lesonderdeel 2: Verschillende genotmiddelen en gokken
Nadat u het algemene verhaal over verslaving heeft verteld kunt u een keuze maken uit de (verschillende onderdelen van de) onderwerpen roken, alcohol, drugs en gokken.

Lesonderdeel 2a: Roken
Deze les gaat over het roken van tabak. Door middel van opdrachten en kennisoverdracht wordt
geprobeerd de leerlingen meer bewust te maken van de redenen waarom ze wel of niet roken en
van de effecten en risico’s van het roken.
>

Opdracht 1 ‘Waarom rook je (niet)?’
Tijd: 10 minuten
Doel
Kritisch na leren denken over rookgedrag.
Uitvoering
Vraag de leerlingen of zij individueel de volgende vragen willen beantwoorden in het leerlingenboek:
1. Noem 4 redenen waarom je denkt dat jongeren roken.
2. Noem 4 redenen waarom je denkt dat jongeren niet roken.
Schrijf alle antwoorden op het bord of de flip-over.
Bijvoorbeeld:
Redenen om te roken

Redenen om niet te roken

angst om te weigeren
indruk maken
vrienden maken
uit nieuwsgierigheid
het is lekker
je bent stoer

het is vies
het is ongezond
slecht voor je conditie
het stinkt
je toont karakter
je bent stoer

Nabespreking
Als alle redenen op het bord of de flip-over staan kunnen de leerlingen er een gesprek of discussie over aangaan.
>

Kennisoverdracht over roken
Tijd: 5 minuten
Doel
Vergroten van kennis over roken als verslaving.
Uitvoering
Bespreek het volgende met de klas:
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Van alle jongeren die sigaretten uitproberen, raakt meer dan de helft eraan verslaafd. Zij kunnen
moeilijk van de sigaretten afblijven. Als ze stoppen kunnen ze vaak aan weinig anders denken. Ze
zijn onrustig en humeurig, voelen zich lichamelijk niet lekker, vinden uitgaan soms niet meer
gezellig, etc.
Tabaksrook wordt door de mond of de neus ingeademd en komt in de longen. Tabaksrook is een
mengsel van verschillende stoffen, waaronder nicotine, koolmonoxide en heel kleine teerdruppeltjes.
Nicotine is een giftige stof die de verslaving aan roken veroorzaakt. Nicotine heeft een opwekkende werking.
Teer is een zwarte kleverige stof die aan de binnenkant van de longen blijft kleven.
Koolmonoxide is ook een giftige stof. Deze stof komt via je longen in je bloed terecht. Koolmonoxide zorgt ervoor dat je bloed minder zuurstof kan vervoeren. Daardoor wordt er minder zuurstof naar alle delen van je lichaam gebracht. Je spieren krijgen dus minder zuurstof en daardoor
raken ze sneller uitgeput.
U kunt onderstaand overzicht over de lichamelijke gevolgen van roken op het bord schrijven:

Na korte tijd grote kans op

Na lange tijd grote kans op

Nicotine

Trillende handen
Snellere hartslag
Vernauwde bloedvaten

Hart- en vaatziekten

Teer

Hoesten

Keel- en longkanker

Koolmonoxide

Verminderde concentratie

Hart- en vaatziekten

Roken vergroot dus de kans op allerlei ziekten. Rokers zijn ook vaak verkouden en kunnen meestal minder goed ruiken en proeven.
>

Opdracht 2 ‘Roken is gedrag – er is ook ander gedrag’
Tijd: 10 minuten
Doel
Meerdere gedragsmogelijkheden laten zien.
Uitvoering
Laat de leerlingen nogmaals de voordelen van roken zien. Vraag aan de klas of zij in plaats van
roken ook ander gedrag kunnen vertonen. (Zie het leerlingenboek.)
Bijvoorbeeld:

>
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Voordeel van roken:

In plaats van roken kun je ook:

Bij de groep horen
Indruk maken

Sporten, om bij te groep te horen
Sportprestatie, goed cijfer halen, nieuwe kleren

Vragenlijst over roken
Tijd: 10 minuten
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Doel
Kennisoverdracht over roken.
Uitvoering
Laat de leerlingen de onderstaande vragenlijst invullen (zie ook het leerlingenboek). Als zij dit
gedaan hebben kunt u per vraag aan de klas vragen wie ‘Waar’ en wie ’Niet waar’ heeft ingevuld.
Geef zelf het juiste antwoord (u vindt ze onder de vragen) en leg uit waarom dit het juiste antwoord is.
1

Van alle jongeren die sigaretten uitproberen raakt meer dan de helft verslaafd.
0
Waar
0
Niet waar

2

Tabaksrook bevat nicotine, koolmonoxide en kleine teerdruppeltjes.
0
Waar
0
Niet waar

3

Nicotine is niet schadelijk, koolmonoxide en teer wel.
0
Waar
0
Niet waar

4

Koolmonoxide is schadelijk, omdat je daar zwarte longen van krijgt.
0
Waar
0
Niet waar

5

Nicotine en koolmonoxide zijn de stoffen in tabaksrook die de kans op hart- en vaatziekten
vergroten.
0
Waar
0
Niet waar

6

Rokers hebben meer last van verkoudheid dan niet-rokers.
0
Waar
0
Niet waar

7

Wanneer je gerookt hebt en je longen zijn aangetast, herstelt dit nooit meer.
0
Waar
0
Niet waar

8

Jongeren experimenteren met roken. Het merendeel van de jongeren gaat na het experimenteren door met roken.
0
Waar
0
Niet waar

9

Verslaving is een ziekte. Als je eenmaal verslaafd bent kom je hier nooit meer van af.
0
Waar
0
Niet waar

10 Jongeren gebruiken genotmiddelen onder meer uit nieuwsgierigheid, uit onzekerheid, omdat
het stoer is of om bij de groep te horen.
0
Waar
0
Niet waar
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De antwoorden
1
2
3

Waar.
Waar.
Niet waar. Nicotine is schadelijk, het is een giftige stof die trillende handen, snellere hartslag
en bloedvatvernauwing veroorzaakt. Na langere tijd is de kans op hartklachten groot. Nicotine
veroorzaakt verslaving.
4 Niet waar. Zwarte longen krijg je van teer in de sigaret. Koolmonoxide veroorzaakt een verminderde conditie.
5 Waar. Nicotine en koolmonoxide veroorzaken bloedvatvernauwing. Bij vernauwing kan een
bloedvat verstoppen. Dit kan de hersenen en het hart beschadigen. Het hart kan op den duur
stil blijven staan.
6 Waar.
7 Niet waar. Hoe langer geleden je met roken bent gestopt, hoe beter je gezondheid wordt.
Ongeveer 15 jaar na het stoppen met roken heeft een ex-roker dezelfde levenskans als een
niet-roker. Dit hangt wel af van het aantal sigaretten dat je rookte, de leeftijd waarop je begon
en de manier waarop je de rook inhaleerde.
8 Waar. Meer dan de helft van de jongeren raakt verslaafd.
9 Niet waar. Verslaving is geen ziekte. Het is aangeleerd gedrag en kan ook weer afgeleerd worden.
10 Waar.

Lesonderdeel 2b: Alcohol
Alcohol is naast tabak de meest gebruikte drug in Nederland. Van de mensen tussen de 12 en 70
jaar drinkt 80% alcohol. Van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft 10% problemen met of
door alcoholgebruik. Deze mensen drinken 4 of meer glazen per dag en/of hebben een verkeerd
drinkpatroon (ze drinken bijvoorbeeld ’s ochtends al of voordat ze gaan autorijden).
De belangrijkste eigenschappen van alcohol zijn:
• het werkt ontremmend: je voelt en uit je vrijer als je alcohol hebt gebruikt;
• angst en pijn worden minder;
• het geeft een ontspannen gevoel;
• je reactievermogen daalt;
• je gezichtsvermogen en je gehoor worden minder goed;
• de controle over je bewegingen wordt minder;
• je ruikt naar alcohol;
• je krijgt trillende handen;
• teveel alcohol kan hart- en vaatziekten tot gevolg hebben.
>

Opdracht 1: ‘Alcohol: (niet zo) leuk’
Tijd: 10 minuten
Doel
Kritisch leren nadenken over alcohol.
Uitvoering
De leerlingen bedenken in kleine groepjes wat er leuk en minder leuk is aan het drinken van alcohol en presenteren dit aan de rest van de klas. Zie ook het leerlingenboek.
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Bijvoorbeeld:

>

Leuk

Minder leuk

het is gezellig
je praat makkelijker
je wordt losser
het is lekker
het is stoer
je maakt gemakkelijker contact

je gaat je anders gedragen dan je wilt
je wordt agressief
je kunt er depressief van worden
je kunt dingen zeggen waar je spijt van krijgt
je gaat veel lawaai maken
je kunt verslaafd raken (afhankelijk)
je vrijt met iemand die je nauwelijks kent
de volgende dag: hoofdpijn; misselijk

Kennisoverdracht over alcoholgebruik
Tijd: 5 minuten
Doel
Leerlingen bewust maken van de veranderende effecten en risico’s bij toenemend alcoholgebruik.
Uitvoering
Vertel de leerlingen het volgende:
Of het gebruik van alcohol leuk of minder leuk is hangt voor een deel ook af van de hoeveelheid
glazen die je drinkt:
Na 1 of 2 glazen;

Na 2 of 5 glazen;

Na vele glazen;

De volgende dag;
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je voelt je vrijer;
je voelt je meer ontspannen;
je wordt vrolijker;
je durft meer;
je bent minder verlegen.
je zelfvertrouwen wordt groter;
je durft nog meer;
je denkt dat je meer kunt;
het reactievermogen neemt af;
je bent extra vrolijk, extra verdrietig of agressief.
je ziet niet meer zo scherp;
je durft nóg meer;
je denkt dat je meer kunt dan je werkelijk kunt;
je reactievermogen neemt verder af;
je bent extra vrolijk, verdrietig of agressief.
je hebt dorst;
je hebt hoofdpijn;
je moet soms overgeven;
je kunt je ziek, grieperig en lusteloos voelen.
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Teken een simpel grafiekje op het bord:

voordelen

aantal glazen alcohol

nadelen

>

Vragenlijst over alcoholgebruik
Tijd: 10 minuten
Doel
De kennis van leerlingen over alcoholgebruik vergroten.
Uitvoering
Laat de leerlingen de onderstaande vragenlijst invullen. Zie ook het leerlingenboek. Als zij dit
gedaan hebben kunt u per vraag de antwoorden geven. Geef het juiste antwoord (deze vindt u
onder de vragen) en leg uit waarom dit antwoord goed is.
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1

Kees drinkt altijd een paar biertjes als hij uit gaat en een meisje wil versieren.
Waarom doet hij dit?

2

Welke delen van je lichaam kunnen schade oplopen als je teveel drinkt?
a je nieren.
b je tanden.
c je hart.
d je lever.

3

Karin vindt het stoer om te drinken. Wat kan je nog meer doen om stoer te zijn?

4

Van de mensen tussen de 12 en 70 jaar drinkt 45% alcohol. Is dit waar?
a ja.
b nee, dit is 80%.
c nee, dit is 60%.

5

Als je 4 glazen bier hebt gedronken heeft dit invloed op je gedrag.
a nee, na 4 glazen bier gedraag je je niet anders.
b dat hangt ervan af: als je veel drank gewend bent heeft dit geen invloed.
c ja, na 4 glazen bier reageer je anders.

6

Marjan zegt dat je meer alcohol binnenkrijgt als je 3 glazen bier drinkt; Serge zegt dat als je
3 glazen wijn drinkt je meer alcohol binnenkrijgt. Mohammed zegt dat je ongeveer even veel
binnenkrijgt. Wie heeft er gelijk?
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a
b
c

Marjan.
Serge.
Mohammed.

Antwoorden
1. Kees voelt zich door de biertjes meer ontspannen en hij praat gemakkelijker. Hierdoor zal hij
het gemakkelijker vinden om een meisje te versieren.
2. d
3. Bijvoorbeeld een verhaal vertellen over je sportprestaties, of je brommer showen.
4. b
5. Ja, na het gebruik van alcohol wordt in ieder geval je reactievermogen minder.
6. Mohammed. In wijn zit meer alcohol dan in bier, maar in een bierglas gaat meer bier dan wijn
in een wijnglas. Zo krijg je bij één glas bier ongeveer even veel alcohol binnen als bij één glas
wijn.

Lesonderdeel 2c: Drugs
Er zijn te veel drugs om in één les te behandelen. In deze les worden alleen marihuana, hasj en XTC
behandeld, omdat dit onder jongeren de meest besproken drugs zijn. Indien u informatie zoekt over
andere drugs kunt u contact opnemen met de landelijke drugs infolijn: telefoonnummer 09001995.
>

Kennisoverdracht over drugs
Tijd: 10 minuten
Doel
Vergroten van de kennis over drugs.
Uitvoering
Vertel de leerlingen het volgende verhaal:

Marihuana en Hasj
Marihuana (wiet) en hasj zijn afkomstig van de hennepplant Cannabis Sativa. Uit de hennepplant
worden ook vogelvoer en touw gemaakt. Marihuana bestaat uit de gedroogde bloemtoppen van
de hennepplant. Het lijkt een beetje op gedroogde thee of op gras. Uit de hars waarmee de bladeren en de stelen zijn bedekt, wordt hasj gemaakt. Wiet en hasj zijn softdrugs. Het gebruik van
softdrugs wordt door veel mensen als ongevaarlijk beschouwd. Er zijn echter ook deskundigen
die bang zijn dat mensen die deze stoffen gebruiken, ooit zullen overstappen op harddrugs.
De belangrijkste eigenschappen van wiet en hasj
De werking van hasj wordt door verschillende mensen heel verschillend ervaren. De stemming
waarin je bent als je gebruikt, heeft grote invloed op hoe je de werking van hasj beleeft. Mogelijke
reacties op hasj zijn:
• het wit van de ogen wordt rood;
• je krijgt lach- en giechelbuien;
• je onthoudt dingen die gebeuren slecht;
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• je stemming wordt ontspannen;
• je krijgt een hongergevoel en een droge mond;
• je raakt in een angstige of depressieve stemming.

Gebruik van wiet en hasj
Wiet en hasj worden in speciale pijpjes of in sigaretten gerookt. Dit heet blowen en zo’n sigaret
heet een stickie of joint. Sommige mensen eten softdrugs in de vorm van een cake of bonbons of
drinken ze in de thee.
Softdrugs eten in een cake of bonbons leidt vaak tot angst omdat je meer naar binnen krijgt dan
je ooit zou kunnen roken. Het angstig of depressief worden heet flippen. De kans dat je flipt is het
grootst bij de beginnende gebruiker of bij mensen die gespannen zijn. Je kunt een gebruiker geruststellen door even een arm om zijn schouder heen te slaan en hem een glas fris te laten drinken. Het effect van softdrugs kan tussen de drie en twaalf uur aanhouden.
XTC
XTC is een middel dat behoort tot de pep of speed. In Nederland staat het middel sinds 1988 op
de lijst van verboden middelen. XTC wordt ook wel de ‘lovedrug’ genoemd en wordt onder andere gebruikt in de house scene.
De belangrijkste eigenschappen van XTC zijn:
• je ervaart een lichte tinteling en prikkeling
• je voelt je energiek en je vermoeidheid neemt af
• je eetlust neemt af
• je krijgt een warm en verliefd gevoel
• je voelt je helder, maar ook zorgeloos en relaxed
• je richt je op anderen en er ontstaat een stemming van vertrouwen en intimiteit
• je kunt zin krijgen in vrijen
• je krijgt een stijf gevoel in de kaken, een droge keel en mond
• het effect wordt voor een deel bepaald door de stemming waarin je verkeert en de sfeer waarin je gebruikt
• je hart gaat sneller slaan en je bloeddruk gaat omhoog. Dit heeft vooral negatieve gevolgen als
je last hebt van een hartafwijking, hoge bloeddruk, suikerziekte of epilepsie.
• soms krijg je de volgende dag een gevoel van leegte en gemis. Ook ben je af en toe wat moe.
Soms is er sprake van hoofdpijn of duizeligheid.

Gebruik van XTC
XTC wordt in pilvorm gebruikt. Bij veelvuldig gebruik hebben mensen nogal eens te kampen met
griep, verkoudheid en keelontsteking.
Risico van XTC
Veel pillen worden als XTC verkocht, maar bevatten speed en andere troep! Gebruik je toch? Laat
de pil testen!
>

Opdracht: ‘’Drugs horen er (niet) bij’
Tijd: 10 minuten
Doel
Kritisch leren denken over het wel of niet gebruiken van drugs.
Uitvoering
Deel de klas op in twee groepen. De ene groep leerlingen bedenkt verschillende redenen waarom zij wel hasj zouden gebruiken, de andere groep bedenkt redenen waarom zij geen hasj zouden gebruiken. Zie ook het leerlingenboek.
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Bijvoorbeeld

>

Redenen om hasj te gebruiken:

Redenen om geen hasj te gebruiken:

uit nieuwsgierigheid
je voelt je ontspannen
om mee te doen met de rest
om iets te doen wat niet mag
om de werkelijkheid te ontvluchten
omdat je geen nee wilt zeggen

je wilt geen drugs gebruiken
het is duur
het is slecht voor je gezondheid
je wilt niet vluchten voor de werkelijkheid,
problemen kunnen hierdoor juist groter worden
je hebt het niet nodig om plezier te maken
je kunt je heel rot gaan voelen

Kennisoverdracht lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid
Tijd: 5 minuten
Doel
Leerlingen bekend maken met deze twee vormen van afhankelijkheid.
Uitvoering
Vertel de leerlingen het volgende:
Je hebt twee vormen van afhankelijkheid aan genotmiddelen. Deze twee gaan vaak samen:
• lichamelijke afhankelijkheid
Dit betekent dat je lichaam niet meer zonder het genotmiddel kan. Je voelt je rot en ziek als je
ermee stopt. Je lichaam gaat zweten en trillen. Dit noemt men onthoudingsverschijnselen.
Voorbeelden van genotmiddelen waar je lichamelijk afhankelijk van kunt worden zijn: tabak,
alcohol en heroïne.
• geestelijke afhankelijkheid
Dit wil zeggen dat je denkt dat je niet meer zonder het middel kan. Je kunt je geen leven voorstellen zonder het middel. Voorbeelden van genotmiddelen waar je geestelijk van afhankelijk
kunt worden zijn: tabak, alcohol en hasj. Van hasj kan je niet lichamelijk afhankelijk worden.
Geestelijke afhankelijkheid ontstaat vooral wanneer iemand gebruikt uit ontevredenheid of om
problemen te vergeten en te ontvluchten. De kans op geestelijke afhankelijkheid wordt groter
wanneer je vaak en langdurig gebruikt.

>

Vragenlijst over drugsgebruik
Tijd: 10 minuten
Doel
Leerlingen meer kennis geven over de gevaren van drugsgebruik.
Uitvoering
Laat de leerlingen de onderstaande vragenlijst invullen. Zie ook het leerlingenboek. Als zij dit
gedaan hebben kunt u per vraag de antwoorden geven. Geef het juiste antwoord (deze vindt u
onder de vragen) en leg uit waarom dit antwoord goed is.
1. Noem 3 belangrijke eigenschappen van softdrugs.
2. Van welk genotmiddel kun je lichamelijk afhankelijk worden?
3. Welke redenen zijn er om geestelijk afhankelijk te worden?
4. Hoe kun je softdrugs gebruiken?
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5. Waar wordt XTC vaak gebruikt?
6. Is XTC verboden?
7. Noem 3 belangrijke eigenschappen van XTC.

Antwoorden
1. Je krijgt lachbuien, je stemming wordt ontspannen, je krijgt een droge mond, je wordt angstig.
2. Tabak, alcohol.
3. Je gebruikt uit ontevredenheid of om problemen te vergeten.
4. Roken, drinken, eten.
5. XTC wordt veel gebruikt in de house scene.
6. Je eetlust neemt af, je krijgt een verliefd gevoel, je hebt de volgende dag een leeg gevoel.

Lesonderdeel 2d: Gokken
>

Kennisoverdracht over gokken
Tijd: 10 minuten
Doel
Vergroten van de kennis over gokken en gokverslaving.
Uitvoering
Vertel de leerlingen het volgende verhaal:
Een avondje gokken is voor veel mensen een uitstapje. Zij hebben een gezellige, spannende
avond en kunnen je kunt er (veel) geld mee verdienen. Voorbeelden van gokspelen zijn gokautomaten, poker of black jack, bingo, paardenrennen en dobbelspelen. Je kunt ook thuis gokken:
krasloten, loterijen, internet-poker en weddenschappen zijn allemaal vormen van gokken.
Helaas zijn er aan het gokken ook risico’s verbonden. Je kunt er verslaafd aan raken, het kan je
leven gaan beheersen.
Je kunt volgens Lesieur en Custer (1984) drie stadia onderscheiden bij iemand die verslaafd raakt
aan gokken:
1. de avontuurlijke of winnende fase;
2. de verliezende fase;
3. de wanhopige fase.

De avontuurlijke of winnende fase
In dit stadium beschouw je gokken als een plezierig en opwindend vermaak. Je gevoel van eigenwaarde stijgt en je beleeft zelfs lichamelijke opwinding aan gokken. Bij verlies geef je niet jezelf
de schuld: je hebt pech of de kast staat verkeerd afgesteld. Verliezen praat je goed.
De verliezende fase
Je gedrag wordt steeds stiekemer. Je gaat gokken met geleend geld. Leningen worden verborgen gehouden, je krijgt problemen op school of op het werk (door je afwezigheid of doordat je de
boel oplicht om aan geld te komen). Je krijgt conflicten met anderen. Je gaat ervan uit dat je weer
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gaat winnen en dat je de leningen terug kan betalen. Soms verandert een gokker van baan met
de bedoeling om vrije tijd te krijgen voor het gokken.

De wanhopige fase
Gokken wordt nu een fulltime bezigheid. Je wordt het zwarte schaap van de familie. Ouders zijn
vaak wanhopig als je dit punt hebt bereikt en gaan hulp zoeken bij anderen. Ze voelen zich mislukt. Je geloof dat het winnen zal terugkomen, begint af te nemen. Hierdoor word je rusteloos en
hypernerveus, je raakt geïrriteerd en er kunnen slaapstoornissen optreden. Je eetpatroon raakt
verstoord en het leven geeft nog weinig plezier. Gokkers raken vaak vervreemd van anderen.
Echtscheidingen en verbroken relaties kunnen vaak het gevolg zijn. Gokkers zien in dit eindstadium vaak nog maar vier oplossingen:
• zelfmoord plegen (suïcide);
• de gevangenis indraaien voor hun schulden;
• weglopen;
• hulp zoeken.
>

Opdracht 1: ‘Is gokken wel zo leuk?’
Tijd: 10 minuten
Doel
De leerlingen kritisch laten nadenken over gokken.
Uitvoering
Laat de leerlingen in vier groepen de voor- en nadelen van gokken opschrijven in hun leerlingenboek. Daarna laat u alle voor- en nadelen op het bord of de flip-over schrijven.
Bijvoorbeeld:

>

Voordelen:

Nadelen:

je hebt een gezellige avond of dag
je ziet snel resultaten
het is spannend
je kunt er geld mee verdienen
je kunt winnen
je kunt even alle problemen vergeten

je kunt er geld mee verliezen
je kunt er verslaafd aan raken
je gokt alleen
je hebt weinig invloed op het spel
je hebt er maar kort plezier van
je voelt je rot na verlies
je hebt jezelf niet meer in de hand

Opdracht 2: ‘Hoe voorkom je gokverslagving?’
Tijd: 10 minuten
Doel
De leerlingen laten nadenken over hoe gokverslaving kan worden voorkomen.
Uitvoering
Stel de leerlingen de vraag welke adviezen je kunt geven om te voorkomen dat iemand al zijn geld
uitgeeft aan gokken. Zie ook het leerlingenboek.
Laat leerlingen individueel antwoorden bedenken. Schrijf alle antwoorden op het bord.
Bijvoorbeeld:
• niet meer dan een bepaald bedrag meenemen naar bijvoorbeeld het casino;
• zowel bij winst als verlies op een bepaalde tijd stoppen;

DOCENTENBOEK

Levensvaardigheden [ 6 4 ]

• van te voren bedenken hoeveel geld je uit gaat geven.
>

Vragenlijst en discussie over gokverslaving
Tijd: 10 minuten
Doel
De leerlingen kritisch leren nadenken over gokverslaving.
Uitvoering
De leerlingen vullen individueel de onderstaande vragen in. Daarna kunt u alle antwoorden bespreken en zo een discussie op gang brengen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Speel je meer dan 1 keer in de maand?
Gebruik je wel eens smoesjes om te kunnen spelen?
Speel je wel eens omdat je je verveelt?
Speel je wel eens om problemen te vergeten?
Zou je bij verlies doorspelen?
Zou je bij winst doorspelen?
Heb je wel eens met iemand ruzie gehad over het spelen?

Het kan zijn dat door het beantwoorden van bovenstaande vragen geen discussie op gang komt.
In dat geval kunt u de leerlingen de volgende vragen voorleggen: “Wanneer vind je dat iemand
verslaafd is?” ”Wie kan het zich voorstellen dat je verslaafd raakt aan gokken?”
U kunt tijdens deze discussie nog eens verwijzen naar de inleiding van deze les.
Huiswerk
Laat de leerlingen een situatie beschrijven waarin ze het moeilijk vinden om voor zichzelf of voor
anderen op te komen.
Het is de bedoeling dat leerlingen deze situatie in drie, vier of vijf zinnen beschrijven en eindigen
met de vraag: ‘Wat doe je?’, zonder hier antwoord op te geven. Deze situaties moeten een paar
dagen voor de volgende les ’Levensvaardigheden’ (les 5) bij u worden ingeleverd. Deze situaties
heeft u namelijk nodig voor lesonderdeel 3 uit les 5. Indien mogelijk kunt van de situaties kaartjes maken en deze lamineren.
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Les 5

Thema: weerbaarheid
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig om de les tot een succes te maken?
• Dvd ‘Levensvaardigheden’
• Enkele manden of dozen
• Flip-over
• De kaartjes met situaties die de leerlingen bij u hebben ingeleverd (zie het huiswerk van de
vorige les)
• Materiaal om deze kaartjes te lamineren (indien mogelijk)
• De afsprakenlijst uit het leerlingenboek
• Geeltjes

Inhoud
>

Wat gaan we doen?
In deze les passen we de 4 G’s toe op een thema: het kennen, stellen en bewaken van grenzen en
het leren nee zeggen. We gaan in op vragen als: ‘Hoe voel je je als iemand jou bijvoorbeeld een
sigaret of een blowtje aanbiedt?’ ‘Wat denk je en wat doe je dan?’

Beginsituatie
>

Indien u les * niet heeft gegeven:
In de vorige les hebben we aandacht besteed aan wat je tegen jezelf zegt en zou kunnen zeggen,
voordat je reageert in bepaalde situaties. Het is belangrijk dat je eerst de voor- en nadelen van
mogelijke reacties afweegt en dan een besluit neemt waar je zelf achterstaat.
Het is ook belangrijk dat je weet wat je wilt en wat je niet wilt. Je moet dit ook goed duidelijk kunnen maken. Dit laatste onderwerp behandelen we in deze les.
Indien u les * wel hebt gegeven:
In de vorige les heb ik jullie informatie gegeven over genotmiddelen en gokken. In deze les gaan
we nog een keer in op onderwerpen die hiermee te maken hebben:
• kritisch denken, bijvoorbeeld over genotmiddelen;
• leren nee zeggen als je ergens niet aan mee wilt doen;
• leren opkomen voor jezelf.

Doelstellingen les 5

Vaardigheden les 5

Oefeningen les 5

bewust worden van je eigen

waarnemen en herkennen van

oefening ‘ Weerstenad bieden’

grenzen

gevoelens, gedachten en reacties
van jezelf en deander;
waarnemen en herkennen van
sociale situaties

voor jezelf leren opkomen

uiten van gevoelens en gedachten;

dvd en oefening ‘Reageren

stellen, communiceren en

in een moeilijke situatie’;

bewaken van eigen grenzen;

oefening ‘voor jezelf opkomen’

effectief omgaan met
gevoelens en gedachten;
omgaan met conflictsituaties
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de grenzen van een ander

waarnemen en herkennen van

accepteren

reacties van de ander;

rollenspel

waarnemen en respecteren van
grenzen van de ander

>

Beschrijving van de les
1

Oefening ‘Weerstand bieden’
Leerlingen bedenken voor zichzelf een situatie waarin zij geen weerstand konden bieden aan
iemand of aan de groep. Ze durfden bijvoorbeeld geen nee te zeggen of ze deden toch mee
terwijl ze het eigenlijk niet wilden. Daarna bedenken ze een moeilijke situatie waarin dat wel
gelukt is.

2

Dvd-fragment en oefening ‘Reageren op een moeilijke situatie’
De leerlingen krijgen een dvd-fragment te zien waarin een jongen in een moeilijke situatie
terecht komt. De leerlingen bedenken eerst zelf hoe de jongen zou kunnen reageren en krijgen daarna in het dvd-fragment verschillende reacties te zien.

3

Oefening ‘Voor jezelf opkomen’
De leerlingen hebben als huiswerk meegekregen om situaties te bedenken waarin ze het
moeilijk vinden om voor zichzelf of een ander op te komen. In deze oefening bespreken zij
deze situaties in groepjes en zoeken naar oplossingen.

4a Rollenspel
De leerlingen spelen in tweetallen een klein rollenspel waarin ze leren voor zichzelf op te
komen en nee te zeggen.
Of
4b Rollenspel
De leerlingen spelen één van de situaties na uit lesonderdeel 3.
5

Afspraak maken
U maakt samen met de leerlingen een afspraak die betrekking heeft op het onderwerp van de
les. De leerlingen gaan zich hieraan in én buiten de lessen aan proberen te houden.

Lesonderdeel 1: Oefening ‘ weerstand bieden’
Tijd: 10 minuten
Doel
Leerlingen leren inzien waarom zij het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen.
Uitvoering
Vraag de leerlingen om voor zichzelf een situatie te bedenken waarin zij geen weerstand konden
bieden aan groepsdruk of aan de druk van een goede vriend of vriendin. Laat ze ook een moeilijke situatie bedenken waarin ze wel weerstand konden bieden.
Daarna deelt u de leerlingen op in groepjes en laat hen de indivuele situaties bespreken. Zij kiezen één situatie uit die zij op het bord of de flip-over schrijven of voorlezen.
Gebruik hiervoor het leerlingenboek.
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Bijvoorbeeld:
Situatie 1: geen weerstand

Situatie 2: wel weerstand

Een vriend van mij vroeg of ik
meeging naar een winkel om iets
te stelen. Ik wilde eigenlijk niet
maar ik zei toch ja.

Een deel van de klas ging
spijbelen. Zij vroegen of ik met hen
meeging. Ik heb toen nee gezegd.

Vraag aan de leerling die de situaties heeft bedacht wat het verschil is tussen beide situaties. Het
antwoord kan bijvoorbeeld zijn dat hij in de ene situatie met een vriend te maken had en in de
andere situatie met een groep klasgenoten. Een conclusie kan dan zijn dat deze leerling het
moeilijk vindt om nee te zeggen tegen een goede vriend, maar gemakkelijk nee zegt tegen een
groep.
Het antwoord kan ook zijn dat de reactie afhangt van het onderwerp van de situatie.
Het is belangrijk dat leerlingen inzien om welke reden en in welke situaties zij het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen.
Schrijf alle conclusies op het bord of de flip-over
Nabespreking
Bespreek de conclusies. In welke situaties vinden leerlingen het moeilijk om voor zichzelf op te
komen en in welke niet? Kunnen ze daarvoor zelf redenen bedenken? Wat is er eigenlijk moeilijk
aan voor jezelf opkomen? Hebben de meeste leerlingen hiervoor dezelfde argumenten of heeft
iedereen zijn eigen verklaring?

Lesonderdeel 2: Dvd-fragment en oefening ‘Reageren op een
moeilijke situatie’
Tijd: 10 minuten
Doel
Leerlingen laten inzien welke gevolgen bepaalde gedragingen kunnen hebben.
Nee leren zeggen als je ergens niet aan mee wilt doen.
Uitvoering
De leerlingen krijgen een dvd te zien waarin een leerling het moeilijk vindt om nee te zeggen
tegen een medeleerling. De inhoud van het dvd-fragment is als volgt:
Een leerlinge heeft flesjes drank naar mee naar school genomen om te verkopen. Eén van de
leerlingen wil niet drinken, maar vindt het moeilijk om nee te zeggen.
Vraag aan de leerlingen na het zien van het dvd-fragment om in hun leerlingenboek op te schrijven welke gedachten, gevoelens en gedragingen de jongen zou kunnen hebben, en wat de vooren nadelen van zijn gedrag zijn
Laat vervolgens de leerlingen de volgende dvd-fragmenten zien, waarin de jongen speelt hoe je
je in zo’n situatie kunt gedragen en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.

Gedachten
a ‘Ik zei gewoon dat ik geen geld had. Ik dacht dat dit wel een goede smoes zou zijn. Je wilt toch
bij de groep horen. Bovendien: iederéén drinkt. Als ik niet drink hoor ik er niet meer bij. Ik
wilde van dat gezeur af zijn, dus besloot ik mee te doen.’
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b
c
d

‘Ik wil niet drinken, ik zeg het gewoon. Ik overtuig de anderen er gewoon van dat ze niet moeten drinken omdat het slecht voor hen is.’
‘Ik wil van het gezeur af zijn. Ik neem gewoon een slok en geef de fles daarna door. Zo laat ik
dan zien dat ik meedoe en ben ik er vanaf.’
‘Ik wil niet drinken, ik zeg het gewoon. Ik wil niet dat de anderen er over doorzeuren en ga
gewoon ergens anders over praten.’

Gedrag
a De jongen bedenkt eerst een smoes maar doet later toch mee met drinken.
b De jongen drinkt zelf niet en probeert anderen ervan te overtuigen dat ze ook niet moeten
drinken.
c De jongen wil eigenlijk niet drinken, maar doet het toch.
d De jongen zegt nee en houdt het daarbij.
Gevolgen
a De medeleerlingen zullen de jongen steeds drank blijven aanbieden; de relatie met de medeleerlingen zal op den duur minder goed worden; als zijn ouders/de leraar achter het drinken
komen zal de relatie met hen verslechteren; de jongen voelt zich minder gezond; de jongen
kan minder goed presteren op school; de jongen doet steeds dingen tegen zijn zin.
b De relatie met de medeleerlingen kan verslechteren; de medeleerlingen zullen de jongen
drank blijven aanbieden; er kan een conflict met de medeleerlingen ontstaan; de jongen
drinkt niet.
c De medeleerlingen zullen de jongen steeds drank blijven aanbieden; de relatie met de medeleerlingen zal op den duur minder goed worden; als zijn ouders/de leraar achter het drinken
komen zal de relatie met hen verslechteren; de jongen voelt zich minder gezond; de jongen
kan minder goed presteren op school; de jongen doet steeds dingen tegen zijn zin.
d Een volgende keer zullen de medeleerlingen weten waar ze aan toe zijn; de jongen dwingt
respect af; de relatie met de medeleerlingen verbetert hierdoor op den duur; de jongen voelt
zich gezond.
Nabespreking
Bespreek de voor- en nadelen van de verschillende gedragingen en het nee zeggen in situaties
die de leerlingen zelf aandragen. Vinden de leerlingen het moeilijk om nee te zeggen? Zo ja, hoe
komt dit?

Lesonderdeel 3: Oefening ‘Voor jezelf opkomen’
Tijd: 15 minuten
Doel
Mogelijke oplossingen bedenken voor situaties waarin het moeilijk is om voor jezelf of een ander
op te komen, in de vorm van alternatieve gedachten en gedrag.
Uitvoering
Deel de leerlingen op in groepjes van 5 of 6 leerlingen. Zorg indien mogelijk voor een gelijk aantal meisjes en jongens in de groepjes. Laat ze in een kring zitten.Leg daarna bij groepje een aantal (gelamineerde) kaartjes met de als huiswerk opgeschreven situaties in een mand of doos en
plaats deze in het midden van hun groep.
Als er te weinig kaartjes zijn ingeleverd kunt u de voorbeeldsituaties gebruiken die hieronder
beschreven staan. Kopieer dan deze bladzijde met situaties en knip iedere vraag uit. U kunt van
alle situaties kaartjes maken door ze te lamineren.
De leerlingen mogen één voor één een kaartje met een situatie erop uit de mand pakken. Zij lezen
de vraag hardop voor aan het groepje en geven vervolgens antwoord op de vraag: ‘Wat doe je?’.
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De anderen mogen daarna aanvullen, hun eigen mening geven, vragen stellen, etc. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat ze met elkaar tot één of meerdere oplossingen voor die situatie komen.
Laat per groepje iemand de situaties en oplossingen opschrijven. Deze worden vervolgens aan de
rest van de klas voorgelegd door een leerling te laten vertellen:
• hoe het gesprek ging;
• welke mogelijke oplossingen zijn bedacht ;
• voor welke oplossingen het groepje uiteindelijk heeft gekozen.
Nabespreking
Hoe vonden de leerlingen deze oefening? Was het moeilijk om oplossingen te bedenken? Was
iedereen het eens over de oplossingen?
Het is bij deze oefening van belang dat leerlingen mogen ‘passen’ voor deelname aan de discussie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in een groepje een gevoelige situatie is besproken, waarvan een
leerling niet wil dat deze met de hele klas besproken wordt.
Voorbeeldsituaties
Een klasgenootje wordt via internet gepest door een stelletje medeleerlingen. Jij weet wie dit zijn.
Deze leerlingen hebben jou bedreigd: ‘Als je je mond niet houdt, gaan we jou pesten.’ Je merkt dat
het met de gepeste klasgenote steeds slechter gaat. Ze wordt stiller en komt somber over.
Wat doe je?
Een vriend(in) vertelt jou dat ze zich al een hele tijd erg somber en eenzaam voelt. Ze ziet het
leven soms niet meer zitten en denkt er wel eens aan om uit het leven te stappen. Wat doe je?
Je hebt sinds korte tijd een vriend/vriendin. Je bent erg verliefd op hem/haar. Je vindt het leuk
om met haar/hem te zoenen, maar je wil niet met hem/haar naar bed. Jouw vriend/vriendin heeft
al een paar keer gezegd dat hij/zij verder wil. Hij/zij is erg populair en je bent bang hem/haar te
verliezen.
Wat doe je?
Je gooit een briefje met je naam erop naar een medeleerling(e) die je leuk vindt. Je hebt er verder op geschreven: ‘Ik vind je leuk, wil je een keer met me uit?’ Helaas komt het briefje in handen van een andere klasgenoot. Wat doe je?
Een leraar wordt vreselijk gepest door een deel van de klas. Iedere les halen ze wel
weer een geintje uit. Als de leraar iets zegt praat de helft van de leerlingen er doorheen en als
hij een vraag stelt, krijgt hij zelden een serieus antwoord.
Op een dag hoor je deze leraar in tranen aan een collega vertellen dat hij het niet meer ziet zitten om aan jullie klas les te geven.
Wat doe je?
De leraar wiskunde is eigenlijk een watje. Tijdens de lessen wiskunde wordt er slecht naar hem
geluisterd. Er worden ook weinig vragen aan hem gesteld. Jij vindt wiskunde erg moeilijk.
Aangezien je de sommen vaak niet snapt heb je veel vragen. Je bent alleen bang dat je klasgenoten je stom vinden als een vraag aan deze man stelt, laat staan veel vragen.
Wat doe je?
Je loopt tijdens de pauze met je vriend van Marokkaanse afkomst over het schoolplein. Populaire
klasgenoten schelden je vriend uit als hij langs loopt.
Wat doe je?
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Lesonderdeel 4a: Rollenspel
Tijd: 10 minuten
U kunt kiezen tussen deze oefening en oefening 4b. De rollenspelen verschillen alleen in de behandelde situaties: 4a gebruikt standaardsituaties en is daarom iets minder bedreigend; 4b gebruikt situaties die de leerlingen zelf hebben meegemaakt en is daarom iets spannender. Het
gebruik van situaties die door de leerlingen zelf zijn aangedragen echter maakt het rollenspel
juist daarom wel zinvoller.
Doel
Nee leren zeggen; het ‘nee’ van de ander leren respecteren.
Uitvoering
Deel de leerlingen op in tweetallen. Leg ze één van onderstaande situaties voor. Daarna geeft u
ze de volgende opdracht: Leerling A vraagt iets aan leerling B, die “nee” moet zeggen. A probeert
vervolgens B te overtuigen, terwijl leerling B bij herhaling rustig (maar wel overtuigend!) “nee”
blijft zeggen. Geef de leerlingen even de tijd om argumenten vóór (A) en tegen (B) te bedenken.
De rollen worden na 2 minuten omgedraaid.
Zie ook Bijlage 1: ’Rollenspelen’.
Bijvoorbeeld:
Situatie: Leerling A vraagt: “Ga je mee spijbelen?”
Leerling B krijgt de opdracht om “nee” te zeggen. Beiden bedenken argumenten om elkaar over
te halen. Leerling A kan bijvoorbeeld bedenken:
• spijbelen is veel leuker dan lessen volgen;
• als je spijbelt hoor je bij de groep;
• je bent wel erg zwak als je kiest voor school in plaats van spijbelen met klasgenoten.
Ook leerling B bedenkt argumenten:
• ik wil graag overgaan aan het eind van het schooljaar;
• ik vind het gewoon niet leuk om te spijbelen, we lopen ons dan vaak te vervelen;
• ik heb al zoveel problemen op school.
Daarna spelen A en B het rollenspel en gebruiken de bedachte argumenten.
Hieronder volgt een aantal voorbeeldsituaties die u kunt gebruiken voor het rollenspel.

Een aantal klasgenoten heeft afgesproken om de leraar te pesten. Ze vragen of je mee wilt
doen. Dit wil je niet.
Een vriend(in) steelt iets, terwijl jij naast hem/haar in de winkel staat. Hij/zij geeft jou ook
wat artikelen met de vraag of jij deze mee naar buiten wilt smokkelen. Je wilt dit niet.
Je bent op een feest. Je vrienden mogen allemaal later thuiskomen dan jij. Je beste vriend
probeert je over te halen om te blijven. Jij blijft volhouden dat je gewoon op de afgesproken
tijd naar huis gaat.
Een vriend(in) biedt je een blowtje/sigaret aan. Je hebt geen behoefte om te roken, maar je
vriend(in) blijft aandringen.
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Nabespreking
Vraag aan de leerlingen:
Wat vonden jullie ervan om nee te blijven zeggen? Wat vonden jullie er moeilijk of juist gemakkelijk aan? Geef aan wat je voelde toen je nee zei. Wat vonden jullie van de argumenten van de ander
en van jezelf?
Hoe vonden jullie het om steeds maar “nee” te horen, hadden je argumenten nog invloed?
Zie ook Bijlage 1: ‘Gedragsafspraken’.

Lesonderdeel 4b: Rollenspel
Tijd: 15 minuten
U kunt deze oefening doen in plaats van oefening 4a. Zie voor de afweging de inleiding bij die
oefening.
Doel
Leren nee te zeggen; leren opkomen voor jezelf en anderen.
Uitvoering
De situaties uit lesonderdeel 3 kunnen nu in een rollenspel worden nagespeeld. De leerlingen
kiezen in hetzelfde groepje één situatie uit. Ze verdelen de rollen, bereiden het rollenspel over
deze situatie met een goede oplossing voor en laten dit aan de rest van de klas zien.
Het is raadzaam om de leerling die de situatie heeft bedacht de hoofdrol te laten spelen, tenzij
hij dit niet wil. Hij kan dan zo concreet mogelijk uitleggen hoe de situatie precies ging en welke
rollen nog meer ingevuld moeten worden.
Als de leerling er bij het oefenen van het rollenspel niet uikomt kan hij door anderen geholpen
worden
Zie ook Bijlage 1: ‘Rollenspelen’.
Nabespreking
Vraag aan de hoofdrolspelers hoe zij het vonden gaan: Hoe was het om het goede gedrag in praktijk te brengen? Wat heb je nu anders gedaan dan toen en wat waren de gevolgen hiervan? Hoe
voelde je je nu in vergelijking met toen? Had je andere gedachten?
Zie ook Bijlage 1: ‘Feedback en De rol van observatoren’.

Lesonderdeel 5: Afspraak maken
Tijd: 5 minuten
Laat de leerlingen in groepjes een afspraak bedenken die betrekking heeft op het thema van deze
les. Zie ook het leerlingenboek. Manieren om groepjes te vormen kunt u terug vinden in Bijlage 1.
De leerlingen schrijven alle goede ideeën voor afspraken op en komen uiteindelijk tot één of
meerdere afspraken. Zie ook Bijlage 1: ‘Gedragsafspraken’.
De afspraak van deze les kan bijvoorbeeld zijn:
‘Zeg: “Nee, dat wil ik niet,” als je een blowtje/sigaret/alcohol aangeboden krijgt, terwijl je hier
geen behoefte aan hebt. Als je iemand iets aanbiedt en hij zegt nee, accepteer dit dan.’
of
‘Ik kom voor mezelf op. Als mijn klasgenoten vragen of ik ergens mee naar toe wil en ik heb er
geen zin in, dan zeg ik: ”Nee, ik ga niet mee.” Als je iemand iets vraagt en hij zegt nee, accepteer
dit dan.’
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Samenvatting
De leerlingen hebben in deze les stilgestaan bij:
• nadenken over: wat wil ik wel en wat wil ik niet?
• nee leren zeggen en volhouden;
• het accepteren dat een ander nee zegt;
• leren voor jezelf op te komen;
Huiswerk7)
Laat leerlingen in groepjes met elkaar een rapnummer schrijven, een fotorapportage maken of
een gedicht bedenken of opzoeken. Het moet gaan over ruzies, conflicten met leeftijdgenoten én
over oplossingen hiervoor. De bedoeling is dat de leerlingen het nummer/de reportage/het gedicht
voorbereiden en aan het begin van de volgende les (les 6) voordragen aan de rest van de klas.
Verdeel de klas in groepen van 6 leerlingen, zodat in totaal ongeveer 4 a 5 presentaties zijn.
De presentatie moet ongeveer 5 minuten duren.
Laat een rapnummer of gedicht horen of geef een voorbeeld op papier mee.

7) Als leerlingen voor het huiswerk verdeeld moeten worden in kleine groepjes is het handig als u dit zelf doet, zodat u de
samenstelling van de groepen kunt bepalen.
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Les 6

Thema: conflict tussen leerling en leraar
of medeleerlingen
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig om de les tot een succes te maken?
• Dvd ‘Levensvaardigheden’
• Flip-over
• Het Stappenplan-formulier (bijlage 7)
• 4G-formulier (Bijlage 3)
• De afsprakenlijst uit het leerlingenboek
• Geeltjes

Inhoud
>

Wat gaan we doen?
In de vorige les stond het opkomen voor jezelf centraal. In deze les gaan we leren hoe je het best
om kunt gaan met conflicten met leraren of met medeleerlingen. Hierbij zijn twee vragen van
belang: Hoe kom ik voor mezelf op? Hoe kom ik op voor anderen? We bespreken welke reacties
handig zijn.

>

Beginsituatie
Welke ervaringen hebben leerlingen al opgedaan?
In de vorige les hebben leerlingen antwoord gegeven op de vraag waarom en in welke situaties
zij het moeilijk vinden om voor zichzelf en voor anderen op te komen. Zij hebben het belang leren
inzien van voor jezelf opkomen. Ze hebben het nee zeggen geoefend en leren accepteren dat een
ander nee zegt.

Doelstellingen les 6

Vaardigheden les 6

Oefeningen les 6

leren samenwerken

effectief waarnemen en

energizer ‘De dierentuin’

herkennen van sociale
situaties
identificeren van mogelijke
oplossingen voor conflicten

effectief waarnemen en

dvd en oefening ‘Stappenplan’;

herkennen van gevoelens,

oefening 4g-schema

gedachten en reacties van
jezelf en de ander;
effectief waarnemen en
herkennen van sociale situaties
leren omgaan met en

effectief omgaan met conflicten;

oefening ‘Presentaties’

oplossen van conflicten

stellen, communiceren en

(huiswerk);

bewaken van eigen grenzen;

rollenspel

respecteren van de grenzen
van de ander
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>

Beschrijving van de les
1

Energizer ‘De dierentuin’
De leerlingen doen met elkaar een oefening waarin ze leren samenwerken.

2

Oefening ‘Presentaties’
De leerlingen hebben als huiswerk meegekregen om een rapnummer, een fotoreportage of
een gedicht voor te bereiden over conflicten met anderen. Ieder groepje laat zijn bijdrage
horen/zien.

3

Dvd-fragment en oefening ‘Conflicten op school’
De leerlingen krijgen een dvd-fragment te zien waarin een leerling een conflict krijgt met een
leraar. De leerlingen bedenken vervolgens met elkaar conflicten die zij hebben gehad met
leerkrachten en/of medeleerlingen. Daarna bedenken ze aan de hand van een vierstappenplan oplossingen voor de conflicten.

4

Rollenspel
De leerlingen spelen in groepjes een conflictsituatie uit lesonderdeel 3 na, inclusief de gekozen oplossing. Daarna laten de leerlingen in het rollenspel zien hoe zij zouden reageren in die
situatie.

5

Afspraak maken
U maakt samen met de leerlingen een afspraak die betrekking heeft op het onderwerp van de
les. De leerlingen gaan zich hieraan in én buiten de lessen aan proberen te houden.

Bijlage
6 Oefening
De leerlingen geven aan de hand van een aantal voorbeeldsituaties antwoord op de vragen:
‘Wat voel ik’, ‘Wat denk ik?’ en ’Wat doe ik?’.

Lesonderdeel 1: Energizer ‘de dierentuin’
Tijd: 5 minuten
Doel
Deze energizer heeft tot doel de leerlingen met elkaar te leren samenwerken en ze rollen te leren
spelen.
Uitvoering
Begin met de leerlingen te vragen om een kring te vormen, relatief dicht bij elkaar maar niet
schouder aan schouder. Ga zelf in het midden staan en verklaar het volgende: “Ik ben de directeur van een bedrijf en jullie zijn de personeelsleden. Het bedrijf is een dierentuin. Wat is het
voornaamste personeel van een dierentuin?”
Laat de leerlingen raden totdat iemand zegt: “De dieren.” U vertelt dan dat dit geen gewone dierentuin is, maar een gespecialiseerde dierentuin. “In deze gespecialiseerde dierentuin leven maar
drie diersoorten, namelijk olifanten, krokodillen en goudvissen. Maar het is niet alleen een
gespecialiseerde dierentuin, het is ook een hele bijzondere dierentuin omdat de dieren, jullie dus,
mutanten zijn die voortdurend van gedaante wisselen. Bovendien zijn deze dieren zichzelf altijd
in groepjes van drie.” “Bijvoorbeeld,” u wijst iemand aan, ”Als ik tegen jou ‘olifant’ zeg, dan strek
jij je rechterarm uit. Sla je linkerarm er onderdoor met je hand omhoog en grijp je neus.” Doe de
beweging voor. “En de twee personen die naast je staan houden één hand hoog en één hand laag
alsof daar een olifantsoor tussen zit. Zo vormen jullie met z’n drieën als mutanten een olifant.
Of,” en u wijst nu op iemand anders, ”Als ik tegen jou ‘goudvis’ zeg, dan hap met je mond in het
waper als een goudvis, lippen vooruit. Je buren vormen met hun handen aan de zijkanten vinnen
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met hun twee handen naast elkaar alsof die goudvis vooruit zwemt. Of,” en u wijst iemand aan
als een krokodil, “ik zeg ‘krokodil’ en je strekt je twee armen voor je uit alsof het een krokodillenbek is die open- en dichtgaat. Je buren twee vormen ieder een oog door een wijsvinger en
duim in een kring in een cirkel tegen je voorhoofd aan te drukken.”
“Het gaat erom dat als de directeur iemand aanwijst en een dierennaam noemt, dit dier zo snel
mogelijk goed wordt uitgebeeld. Jullie maken met z’n drieën het dier volgens de instructie die ik
net gegeven heb. Maar... als je het niet snel genoeg doet of je maakt een fout dan ben je de sigaar!
Degene die de fout heeft gemaakt komt hier in het midden staan en wordt de directeur.”
Oefen het spel een keer met de groep. Daarna noemt u de naam van degene die het middelpunt
van het dier vormt. Maak duidelijk dat zodra iemand te laat is of een fout maakt (en dat is een
beetje subjectief), hij in het midden moet gaan staan. Deze leerling neemt dat u uw rol als directeur over. Hij mag nu de opdrachten geven. Zorg dat tenminste vier of vijf leerlingen de directeur
hebben gespeeld. Corrigeer de groep eventueel af en toe als fouten niet goed genoeg worden
opgemerkt of afgestraft. Ga na afloop over tot de nabespreking.

Nabespreking
Hoe vonden de leerlingen de oefening? Geef aan dat deze energizer er ook voor is om de rollen
van olifant, goudvis, krokodil, oor, vin of oog goed in het hoofd te krijgen en te oefenen. Benadruk
het feit dat dit dus een vorm van rollenspel is. Vraag ook aan de leerlingen wat ze ervan vonden
om in het midden te staan. Laat ze vooral vertellen waarom ze het niet erg vonden om in het midden te staan. Geef daarna aan dat veel leerlingen anders zoveel moeite hebben om iets voor de
klas te doen.
Tussen vijf en zeven directeuren is meestal voldoende om de oefening voldoende te benutten.
Stop eerder als de leerlingen er geen lol meer in hebben.

Lesonderdeel 2: Presentaties
Tijd: 20 minuten
Doel
Leerlingen op een creatieve manier conflictsituaties laten inventariseren en oplossen. Leren presenteren.
Uitvoering
De leerlingen laten hun huiswerk zien: in de vorm van een rapnummer, fotorapportage of gedicht
presenteren zij groepsgewijs met welke conflicten zij geconfronteerd worden en hoe zij hiermee
omgaan.
De rest van de klas mag steeds observeren. Geef hen instructies waar ze op moeten letten. Hoe
is de vorm en de inhoud van de presentatie? Wat vinden de leerlingen van de conflictsituatie en
de gepresenteerde oplossing? Zijn er verder nog op- en aanmerkingen?
Laat de observatoren het leerlingenboek gebruiken.
Nabespreking
Vraag de leerlingen die de presentaties hebben gedaan hoe ze het vonden om op deze manier in
een groepje met het thema ‘conflicten’ bezig te zijn. Waren ze het met elkaar eens over de oplossing? Hoe ging de voorbereiding? Hadden ze tijdens de voorbereiding nog conflicten? Zo ja: hoe
werden deze opgelost? Hoe ging de samenwerking?
Laat de observatoren hun mening geven aan de hand van de instructies en conform de feedback
regels uit Bijlage 1.
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Lesonderdeel 3: Dvd-fragment en oefening ‘Stappenplan’
Tijd: 10 minuten
Doel
Discussie en identificeren van verschillende reacties op conflicten.
Uitvoering
U vertelt de leerlingen dat zij een dvd-fragment te zien krijgen waarin een conflict tussen een
leerling en leraar plaatsvindt.
Na het zien van het dvd-fragment bedenken de leerlingen voor zichzelf een conflict dat ze hebben gehad met een leerkracht of met medeleerlingen.
Daarna bedenken ze aan de hand van het vierstappenplan oplossingen voor het conflict.
Het vierstappenplan8) is als volgt:
1. Het probleem beschrijven.
Wat is er gebeurd en wat is het probleem? Het doel van deze stap is om het conflict zo objectief mogelijk te beschrijven.
2. Mijn en zijn/hun gevoelens benoemen.
Wat voel ik in deze situatie? Wat voelt de ander in deze situatie? Het doel van deze stap is het
herkennen en accepteren van eigen gevoelens en het leren begrijpen van andermans gevoelens.
3. Oplossingen bedenken.
Wat moet er volgens mij gebeuren? Het doel van deze stap is om een idee te krijgen van waar
de oplossing gezocht moet worden.
4. Een doel stellen
Wat wil ik bereiken? Het doel is om een oplossing te vinden voor het conflict, waarbij rekening wordt gehouden met eigen en andermans behoeften.
Laat de leerlingen het stappenplan invullen aan de hand van de schuingedrukte vragen. Gebruik
hiervoor het formulier uit Bijlage 7 of het leerlingenboek. Nadat het het stappenplan is ingevuld
deelt u de leerlingen op in groepen van ongeveer 5 leerlingen en laat hen een conflict kiezen uit
de eerder bedachte conflicten. Ze kunnen kiezen voor een conflict omdat meerdere leerlingen
zich erin herkennen, of omdat het vaak voorkomt. Met elkaar proberen ze een goede oplossing
voor het conflict te bedenken.
Nabespreking
Heeft het stappenplan geholpen bij het bedenken van oplossingen? Wat vinden de leerlingen van
de oplossingen die zijn bedacht?
Staan de 4G’s in het stappenplan? Leg de leerlingen hierover het volgende uit:
Stap 1 komt overeen met G1: hier wordt naar de gebeurtenis gevraagd;
Stap 2 komt overeen met G3: hier wordt naar je gevoelens gevraagd;
Stap 3 komt overeen met G2: hier wordt naar je gedachten gevraagd;.
Stap 4 komt overeen met G4: hier wordt gevraagd maar mogelijke gedragingen.
Hierna kunt u alle resterende dvd-fragmenten voor deze les laten zien.

8) Dit stappenplan is afkomstig uit het Handbook of Kingston Friends Workshop Group (1989). Ways and Means. An

approach to problem solving.
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Lesonderdeel 4: Rollenspel
Tijd: 10 minuten
Doel
Oefenen van gedragsalternatieven in conflictsituaties.
Uitvoering
De leerlingen spelen de situaties die ze in het vorige lesonderdeel hebben bedacht, met elkaar
na in een rollenspel. Gebruik dezelfde groepsindeling als tijdens het vorige lesonderdeel. De rollen worden verdeeld en het rollenspel wordt goed voorbereid.
De leerlingen kunnen het rollenspel in de groepjes spelen of voor de hele groep.
Zie ook Bijlage 1: ’Rollenspelen’.
Nabespreking
Een belangrijke vraag tijdens de nabespreking is of de leerlingen het moeilijk vonden om de
gekozen oplossing daadwerkelijk in gedrag om te zetten.
Zie ook Bijlage 1: ‘Feedback’.

Lesonderdeel 5: Afspraak maken
Tijd: 5 minuten
Laat de leerlingen in groepjes een afspraak bedenken die betrekking heeft op het thema van deze
les. Zie ook het leerlingenboek. De leerlingen schrijven alle goede ideeën voor afspraken op en
komen uiteindelijk tot één of meerdere afspraken. Zie ook Bijlage 1: ‘Gedragsafspraken’.
Voorbeelden van afspraken zijn:
‘Als ik een conflict heb met mijn leraar of met een medeleerling, blijf ik rustig, vertel wat ik van
de situatie vind en maak duidelijk wat ik van de leraar of medeleerling verwacht.’
of
‘Als ik heel erg boos ben, verlaat ik eerst de situatie en reageer ik pas als ik wat rustiger ben.’
of
‘Ik denk eerst na over de gevolgen van mogelijke reacties, bedenk dan welke reactie de beste
gevolgen heeft en neem dan een besluit.’
of
‘Ik denk eerst na en reageer daarna pas!’
Samenvatting
Tijdens deze les hebben we het volgende behandeld:
• Tijdens een conflict op school kan ik beter eerst tot 10 tellen voordat ik reageer.
• Tijdens een conflict op school vertel ik wat ik van de situatie vind en maak ik duidelijk wat ik
(niet) wil.

Bijlage bij les 6

Lesonderdeel 6: Oefening 4G-schema
Tijd: 10 minuten
Doel
Leerlingen inzicht geven in het 4G-schema.
Uitvoering
Deze oefening kunt u doen in plaats van lesonderdeel 2.
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Hieronder staan 8 gebeurtenissen beschreven waarin een moeilijke of juist prettige situatie ontstaat tussen een leerling en een leraar of tussen een leerling en medeleerlingen.
Deel de leerlingen op in groepjes van 3 of 4 en geef ze per groep een 4G-formulier (uit het leerlingenboek of een kopie van het 4G-formulier uit Bijlage 3). U geeft vervolgens iedere groep een
andere G1 (gebeurtenis) uit onderstaand rijtje. U kunt de G1 van te voren op de formulieren
schrijven of de leerlingen de G1 zelf laten invullen. Daarna gaan de leerlingen individueel het 4Gschema invullen en vergelijken de uitkomsten vervolgens met de leerlingen in hun groepje.
Het is raadzaam om eerst zelf een voorbeeld te geven, zoals:

Gebeurtenis +

Gedachte =

Gevoel +

Gedrag

Een leerling
krijgt een 1 voor
zijn proefwerk
omdat hij
afgekeken heeft.

‘Wat overdreven. Het
was niet slim van me,
maar om me nou een
1 te geven vind ik
belachelijk

Boos

Rustig blijven, maar
wel tegen de leraar
zeggen dat je er van
baalt

U kunt de volgende situaties gebruiken of er zelf een aantal bedenken:
1

Een leraar wordt iedere les door de leerlingen vreselijk gepest en hij doet er niets tegen.

2

Een lerares heeft een hekel aan mij, omdat ik in het begin van het jaar erg vervelend was. Nu
doe ik niet meer lastig, maar zij heeft nog steeds een hekel aan mij.

3

Er zijn klasgenoten die in de pauze altijd met elkaar staan te praten. Ze kijken dan vaak in
mijn richting en als ik erbij kom staan houden ze opeens hun mond.

4

Mijn vriend wil met mij naar bed. Hij zegt dat hij het uitmaakt als ik dit niet doe, want hij vindt
dat ik dan niet genoeg van hem houd.

5

Ik had tijdens een proefwerk een spiekbriefje op mijn stoel gelegd waar ik op was gaan zitten. Voordat we met het proefwerk begonnen vroeg de leraar of ik even het raam dicht kon
doen. Toen ik opstond zag ik de leraar naar mijn spiekbriefje kijken. Ik heb het proefwerk
gemaakt, maar de leraar heeft nog niets tegen mij gezegd.

6

Ik stond gisteren in de stad een sigaret/blowtje te roken. Mijn ouders weten niet dat ik rook
en ik wil ook niet dat ze het te weten komen. Net toen ik een trekje nam liep mijn leraar wiskunde langs. Hij kent mijn ouders goed.

7

Als een klasgenoot van mij een feest geeft word ik nooit uitgenodigd.

Nabespreking
Hebben de leerlingen in het groepje bij dezelfde gebeurtenis dezelfde of andere gevoelens,
gedachten en gedrag? Zien de leerlingen het verschil tussen gevoelens en gedachten? Waren de
leerlingen het met elkaar eens of werd er veel gediscussieerd?
Huiswerk
Laat de leerlingen voor de volgende les waarden en normen opzoeken van drie verschillende culturen (bijvoorbeeld van de islamitische, westerse en Aziatische cultuur). Vervolgens schrijven ze
een opstel over wat een vriendschap betekent tussen mensen met verschillende culturele ach-
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tergronden. Het opstel moet een positief betoog zijn. Wat aan bod zou moeten komen is wat mensen uit verschillende culturen van elkaar kunnen leren en hoe ze elkaar kunnen aanvullen.
Het opstel moet ongeveer een A4’tje lang zijn.
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Les 7

Thema: waarden, normen en
vriendschappen
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig om de les tot een succes te maken?
• Verhaal of rapnummer
• Blinddoeken voor de helft van de klas
• Flip-over
• Geeltjes
• De afsprakenlijst uit het leerlingenboek

>

Inhoud
Wat gaan we doen?
Deze les gaat over waarden en normen, over verschillende culturen en over vriendschappen. De
leerlingen gaan tien gouden regels/omgangsvormen ontwikkelen.

>

Beginsituatie
Als je een conflict met een leraar of je medeleerlingen hebt is het belangrijk dat je rustig blijft en
de leraar of de medeleerlingen vertelt wat je van de situatie vindt.

Doelstellingen les 7

Vaardigheden les 7

Oefeningen les 7

bewust worden van {culturele}

waarnemen en herkennen van

verhaal of rapnummer

diversiteit

gevoelens en gedachten

accepteren van en omgaan

effectief omgaan met gevoelens,

energizer ‘Blinddoeken’;

met diversiteit

gedachten;

huiswerk en oefening

omgaan met sociale situaties
bereiken van gezamenlijke

omgaan met afspraken;

10 gouden regels/

omgangsvormen

elkaar aanspreken; respecteren

omgangsvormen

van grenzen van ander;
stellen, communiceren en
bewaken eigen grenzen

>
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Beschrijving van de les
1

Energizer ‘Blinddoeken’
In deze oefening leren jongeren hoe het is om op iemand te vertrouwen. Indezelfde oefening
leren ze ook verantwoordelijkheid te nemen.

2

Vragenlijst
De leerlingen vullen een vragenlijst in die gaat over vriendschappen en omgangsvormen.

3

Verhaal of rap
U leest het verhaal of het rapnummer voor dat beschreven staat in dit lesonderdeel. Een andere mogelijkheid is dat één van de leerlingen het rapnummer voordraagt of voorleest.
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4

Huiswerk en oefening ‘Gouden regels’
De leerlingen lezen in kleine groepen hun opstel over vriendschap voor en bedenken met elkaar
een aantal gouden regels voor vriendschappen.

5

10 gouden regels/omgangsvormen
De hele klas ontwikkelt met elkaar de 10 gouden omgangsvormen.

Lesonderdeel 1: Energizer ‘Blinddoeken’
Tijd: 10 minuten
Doel
Ervaren hoe het is om op iemand te vertrouwen en verantwoordelijkheid te nemen.
Uitvoering
Alle leerlingen gaan aan dezelfde kant van het lokaal staan. Daarna gaan de leerlingen in twee
lange rijen tegenover elkaar staan. Op deze manier kunt u de groep opdelen in tweetallen. Van elk
tweetal wordt één leerling geblinddoekt; de ander is de begeleider. Het is de bedoeling dat alle
tweetallen zich zo snel mogelijk naar de andere kant van het klaslokaal verplaatsen. De begeleider maakt geluiden (fluiten, klappen, enzovoorts, maar géén gesproken woorden) die de geblinddoekte moet volgen. Het is dus belangrijk dat deze geluiden helder en duidelijk zijn. Het tweetal
dat als eerste de andere kant van het klaslokaal bereikt, heeft gewonnen.
Maak duidelijk dat het de verantwoordelijkheid van de begeleider is om de geblinddoekte zo snel
mogelijk, maar vooral ook zo veilig mogelijk naar de andere kant te brengen.
Als iedereen de overkant heeft bereikt, worden de rollen omgedraaid.
Indien u denkt dat de wedstrijdcomponent te spannend of gevaarlijk is kunt u dit achterwege
laten.
Deze oefening kan moeilijker gemaakt worden door meerdere obstakels in het klaslokaal of de
gymzaal neer te zetten. Het is van belang te benadrukken dat de ‘leiders’ de taak hebben de ‘volgelingen’ veilig naar hun plaats te leiden.
Nabespreking
Hoe ging de oefening? Hoe was het om afhankelijk te zijn van iemand anders? Hoe was het om
verantwoordelijk te zijn voor iemand? Hoe was het om iemand ‘blindelings’ te moeten vertrouwen?
Het is van belang om tijdens de nabespreking stil te staan bij het belang van vertrouwen. Welke
gevoelens en gedachten roept het op als je op iemand moet vertrouwen? Wat voel en denk je als
je iemand hebt vertrouwd en het is goed gegaan?

Lesonderdeel 2: Invullen van een vragenlijst
Tijd: 5 minuten
Uitvoering
De leerlingen vullen de onderstaande vragenlijst in over omgangsvormen en vriendschappen9) 10).
Ze vullen de lijst voor zichzelf in (zie ook leerlingenboek).

9) Deze vragenlijst is gebaseerd op gedragsregels geformuleerd door R.F.W. Diekstra (2005). Als leven pijn doet: weer-

baar en waardig omgaan met de verliezen in je leven. Uithoorn: Karakter Uitgevers B.V. en op
10) Argyle, M., & Henderson, M. (1984). The rules of friendship. Journal of Social and Personal Relationships, 1, 211-237.
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Wat vind jij belangrijke omgangsvormen in vriendschappen?
Heel

Belangrijk

Belangrijk

Niet be-

Niet erg

langrijk/

belangrijk

niet on-

Helemaal
niet
belangrijk

belangrijk





















Dat vriend(inn)en jouw mening respecteren.











Dat je emotionele steun krijgt.











Dat vriend(inn)en openlijk aardig en lief











Dat vriend(inn)en jouw geheimen bewaren.











Dat je behandeld wordt als iemand die





























































Dat vriend(inn)en je complimenten geven.











Dat vriend(inn)en jouw keuze van andere































Dat vriend(inn)en jouw privacy respecteren
(bijvoorbeeld je dagboek niet lezen).
Dat vriend(inn)en je aanmoedigen om je
eigen ideeën te ontwikkelen.

tegen je zijn.

verantwoordelijkheid kan dragen.
Dat vriend(inn)en meeleven met jouw
successen en meevallers.
Dat er aandacht wordt besteed aan
verjaardagen en andere data die voor jou
belangrijk zijn.
Dat vriend(inn)en het voor je opnemen
als je er niet bij bent.
Dat je met je vriend(inn)en kunt praten over
gevoelige onderwerpen zoals seksualiteit
en dood.
Dat je met je vriend(inn)en kunt praten
over politiek en godsdienst.

vrienden en vriendinnen niet bekritiseren.
Dat vriend(inn)en hun beloften aan jou
nakomen.
Dat vriend(inn)en lichamelijk geweld van
jou ten opzichte van anderen nooit
accepteren en andersom.

Rene Diekstra (2005). Als leven pijn doet. Karakter Uitgevers B.V.: Uithoorn. Argyle, M. & Henderson, M.
(1985; 1990). The Anatomy of Relationships. And Rules and Skills to Manage them Succesfully. Penguin
Books: Middlesex. P. 62/63.

Nabespreking
Vraag aan de leerlingen wie wil vertellen waarover hij een extreme mening heeft of bij welke
vraag hij het moeilijk vond om iets in te vullen. Een actieve bijdrage aan de discussie mag, maar
moet niet. Soms kan een uitkomst aanleiding zijn voor een verder gesprek met de klas.
Als de leerlingen dit willen, kunt u ook de antwoorden inventariseren en daaruit conclusies trekken: welke gedragsregels vinden de leerlingen het meest en minst belangrijk.

DOCENTENBOEK

Levensvaardigheden [ 8 3 ]

Lesonderdeel 3: Verhaal of Rap
Tijd: 5 minuten
Uitvoering
Ter introductie van de les kunt u of het onderstaande verhaal vertellen of het rapnummer geweigerd.nl van Ali B voorlezen (of een leerling laten voordragen).

Er waren 2 goede vrienden, Sam en Jacob. Ze woonden naast elkaar, studeerden samen en
brachten het overgrote deel van hun tijd met elkaar door.
Ze trouwden allebei en kregen kinderen. Na verloop van tijd verhuisde Sam naar een ander
land. De vrienden maakten de afspraak dat ze elkaar ieder jaar zouden bezoeken. Tijdens
een reis voor zijn werk kwam Jacob in de buurt van de plaats waar Sam woonde. Hij wilde
hem graag bezoeken, maar Jacob wist niet of dit mogelijk was. Het land waar Sam woonde
was namelijk in oorlog met een ander land. Het was erg gevaarlijk om in de stad te komen
waar Sam woonde.
Toch waagde Jacob een poging. Maar toen hij tegen de avond in de stad aankwam werd hij,
voordat hij zijn vriend gevonden had, gearresteerd door de politie omdat ze vermoedden
dat hij een spion was die militaire geheimen wilde stelen.
Jacob werd schuldig bevonden en zou de doodstraf krijgen.
Wat een vreselijk lot voor iemand die alleen maar een oude vriend wilde ontmoeten!
Jacob was erg verdrietig toen hij in zijn cel zat, wachtend op zijn dood. Hij dacht aan zijn
vrouw en kleine kinderen.
Toen de dag aanbrak dat Jacob zou worden terechtgesteld, kwam de koning deze vreemdeling bezoeken. Toen Jacob de koning zag viel hij op zijn knieën en riep uit: ”O majesteit,
ik ben onschuldig! Ik heb niets gedaan en krijg nu een afschuwelijke straf. Alstublieft
koning, ik vraag u één gunst. Geef me één week om naar huis te gaan en afscheid te
nemen van mijn vrouw en kinderen. Ik geef u mijn woord dat ik na één week terugkeer en
mijn lot accepteer.”
De koning moest lachen en zei: “U denkt toch niet dat ik een spion vrijlaat? Hoe heb ik de
zekerheid dat u weer terugkeert?”
Voordat Jacob antwoord kon geven duwde een man zich een weg door de menigte. ”Ik sta
garant voor deze man. Ik neem zijn plaats over in de gevangenis en als hij niet na een week
terugkeert, mag u mij terechtstellen in plaats van hem.”
De koning schrok en vroeg: “Wie bent u en waarom offert u zichzelf op?”
De man antwoordde: “Mijn naam is Sam. Deze man die u ter dood wilt brengen, heet Jacob
en is mijn vriend sinds we jong waren. Ik weet dat hij een goed mens is. En ik weet dat hij
zich al deze ellende op de hals heeft gehaald, alleen maar omdat hij mij wilde bezoeken en
onze vriendschap in stand wilde houden. Ik vertrouw hem. Als hij zegt dat hij terugkeert,
dan weet ik dat hij dit ook daadwerkelijk doet. Laat hem dus naar huis gaan om afscheid te
nemen en laat mij zijn plaats innemen.”
De koning was zo onder de indruk van de woorden van Sam dat hij ermee instemde. Jacob
mocht één week naar huis en Sam ging de gevangenis in.
De week ging voorbij en alles werd klaargezet voor de terechtstelling. Jacob was nog niet
teruggekeerd.
De zon ging onder en het werd donker. Nog steeds was Jacob niet terug. De koning kwam
naar de plaats waar de terechtstelling zou zijn en een grote groep mensen verzamelde
zich om toe te kijken.
Sam werd naar de plek des onheils gebracht. Het werd nacht, de maan kwam tevoorschijn
en de sterren schenen aan de hemel. De koning gaf het bevel: ”Laat de beul zijn werk
doen!”
Opeens was er een hard geschreeuw te horen: ”Wacht! Wacht, hier ben ik! Doe mijn vriend
geen kwaad. Ik ben hier om mijn eigen straf te ondergaan”. Daar was Jacob. Hij liep naar
het schavot om zijn vriend te redden. De omstanders riepen en applaudisseerden.
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De koning was zo geraakt door de loyaliteit van deze vrienden dat hij zei: “Vanwege jullie
oprechte vriendschap, laat ik jullie beiden gaan.”
“Maar,” zo voegde hij eraan toe, ”Er is één ding dat ik van jullie vraag. Laat mij jullie derde
vriend zijn.” 11)

Geweigerd.nl – door Ali B.
Refrein 2x:
Even lekker stappen had voor hem geen zin
Dat was de reden waarom hij ook altijd buiten hing
Lekker chillen met zijn matties hij deed zijn ding
Ging niet naar een discotheek want hij kwam er niet in
Couplet 1:
Check it ik beschrijf nu mijn leven in zinnen
Ik heb twee auto’s en wel zeven vriendinnen
Ik loop zelfs liedjes over vrede te zingen
Maar waarom kom ik toch die discotheken niet binnen
Dan zie je die portieren met die kogelvrije vesten
En hun serieuze blikken nee je hoeft ze niet te testen
Ik ben een goeie jongen wil voor iedereen het beste
Maar toch ben ik de dupe omdat anderen het verpesten
Ik vraag me zelf af of ik eruit zie als een slechte
Ben gekomen om te dansen niet gekomen om te vechten
Maar toch word ik geweigerd ook al is het onrechtvaardig
Durf te wedden als ze me konden dan vonden ze me aardig
Refrein 2x:
Even lekker stappen had voor hem geen zin
Dat was de reden waarom hij ook altijd buiten hing
Lekker chillen met zijn matties hij deed zijn ding
Ging niet naar een discotheek want hij kwam er niet in
Couplet 2:
Ik meen het serieus dit is geen poep wat ik praat
Ik streef naar succes en ik boek resultaat
Maar dat maakt niet uit want hoe goed het ook gaat
Ik zal altijd blijven hangen op de hoek van de straat
Ik meen het serieus ook al ben ik ambitieus
Zoals ik het bekijk heb ik geen andere keus
Dan te stoppen en te laten niet meer praten met die reus
Want uiteindelijk gooit ie toch die deur dicht voor me neus
Dan ben ik weer geskot, dat vind ik zo verrot
Het maakt me agressief het liefst vlieg ik naar z’n strot
Maar dat doe ik niet, oh nee ik ben nog wel wat slimmer
Want als ik dat probeer dat word ik in elkaar getimmerd

11) Uit: Dosick, W. (1995). Golden Rules. New York: HarperCollins Publishers.
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Refrein 2x:
Even lekker stappen had voor hem geen zin
Dat was de reden waarom hij ook altijd buiten hing
Lekker chillen met zijn matties hij deed zijn ding
Ging niet naar een discotheek want hij kwam er niet in
Couplet 3:
Als je niet weet hoe het voelt om geweigerd te worden,
Probeer dan door middel van deze rap wat wijzer te worden
Ik kan met duizenden woorden klagen over het beleid
Maar als er niemand luistert is het zonde van me tijd
En kan ik beter gaan chillen ergens in een portiek
Yo we maken het gezellig ook al is er geen muziek
Geen vrouwelijk publiek, krijgen overal kritiek
Van omwonende mensen de politie en politiek
Niemand die ons helpt, zoek het zelf maar uit
Dat is de boodschap die luidt punt over en uit
En nou bedankt, jullie hebben weer m’n avond verneukt
En dan maar zeggen dat die jeugd van vandaag niet deugt
Refrein 2x:
Even lekker stappen had voor hem geen zin
Dat was de reden waarom hij ook altijd buiten hing
Lekker chillen met zijn matties hij deed zijn ding
Ging niet naar een discotheek want hij kwam er niet in
Nabespreking
Dit verhaal en dit rapnummer zijn vooral bedoeld als introductie van de les, maar ze kunnen ook
kort nabesproken worden. Vraag aan de leerlingen wat volgens hen de bedoeling van het verhaal
of de rap is.
Het verhaal gaat over vriendschap en wat dit voor mensen kan betekenen. Het rapnummer gaat
over discriminatie en de gevolgen hiervan.

Lesonderdeel 4: Huiswerk en oefening ‘Gouden regels’
Tijd 20 minuten:
Doel
Ervaringen uitwisselen over vriendschappen en omgangsvormen.
Uitvoering
Deel de leerlingen op in groepjes van 3 of 4. In deze groepjes leest iedere leerling zijn huiswerkopstel voor. Als alle opstellen zijn voorgelezen, bedenken de leerlingen naar aanleiding van ieder
opstel een gouden regel voor vriendschappen. Bijvoorbeeld: je respecteert elkaars geloof; of je
neemt het voor mensen op die gepest worden; of je bent er voor elkaar in goede en in slechte tijden.
Ieder groepje heeft dan 3 of 4 gouden regels.
Deze gouden regels worden op een A4’tje geschreven en gebruikt in de volgende oefening.
Voorwaarden voor het opstellen van de regels:
• probeer regels zoveel mogelijk op te schrijven in termen van gedrag;
• de regels moeten gelden voor alle culturen;
• iedereen in het groepje moet het met alle regels eens zijn.
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Nabespreking
Wat viel de leerlingen op aan de opstellen? Zijn er veel verschillende ideeën over vriendschappen? Waren de leerlingen het snel eens in hun groepje over de gouden regels?

Lesonderdeel 5: 10 gouden regels
Tijd: 10 minuten
Doel
De 10 gouden regels/omgangsvormen formuleren.
Uitvoering
De gouden regels uit de vorige oefening worden op het bord of de flip-over geschreven. U kunt dit
als volgt doen: Eén van de groepen schrijft hun 3 of 4 regels op het bord of de flip-over. De volgende groepen schrijven hun regels eronder. Als één van hun regels al op het bord of de flip-over
staat, zetten ze er een streepje achter. De regels met de meeste streepjes blijven staan. Het is de
bedoeling dat uiteindelijk 10 regels overblijven. Als er meer dan 10 regels overblijven, kunt u de
leerlingen vragen welke zij het meest belangrijk vinden. Iedereen kan bijvoorbeeld een cijfer achter de regels schrijven.
Laat de leerlingen de 10 gouden regels opschrijven in het leerlingenboek.
Een andere manier om het aantal regels te reduceren is de gouden regels op aparte geeltjes te
laten schrijven. Als de groepjes klaar zijn worden de geeltjes op het bord of de flip-over geplakt.
Vervolgens kijkt de hele groep naar de verschillende regels en plakt de regels die op elkaar lijken bij elkaar. Op deze manier moeten de leerlingen proberen om te komen tot 10 verschillende
gouden regels.
Als de groep heel groot is kunnen de leerlingen eventueel per groepje naar de geeltjes kijken.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de leerlingen 10 gouden regels formuleren, waar iedereen het
mee eens is en waarvan iedereen weet wat ze betekenen.
Nabespreking
Weet iedereen wat de 10 gouden regels/omgangsvormen betekenen? Maak de leerlingen duidelijk dat het de bedoeling is dat ze deze regels/omgangsvormen ook daadwerkelijk in praktijk gaan
brengen. Ze moeten elkaar ook erop aanspreken als iemand zich niet aan de regels/omgangsvormen houdt.
Benadruk dat aan het eind van iedere les gedragsafspraken worden gemaakt, maar dat het in
deze les gaat het over hoe je als je vrienden met elkaar bent of wilt zijn, en hoe je wel en niet met
elkaar omgaat.
Huiswerk
Zoek een artikel op (uit een tijdschrift of krant bijvoorbeeld) waarin wordt geroddeld over een
bekende Nederlander, zoals een popartiest, filmster, soapster of politicus. Neem dit artikel mee
naar de volgende les ‘Levensvaardigheden’.
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Les 8

Thema: roddelen
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig om de les tot een succes te maken?
• Verhaal over de vrachtwagen op papier
• Dvd ‘Levensvaardigheden’
• Flip-over
• Papiertjes met de zin ‘Ik roddel, omdat…’
• Papiertjes met de zin ‘Ik roddel niet, omdat…’
• 4G-formulier uit Bijlage 3
• De afsprakenlijst uit het leerlingenboek

>

Inhoud
Wat gaan we doen?
Deze les gaat over roddelen. We staan stil bij de volgende vragen: Wat is roddelen?, Waarom roddelen mensen? Wat voelt degene waarover wordt geroddeld? Op welke manieren kun je reageren als mensen over je roddelen?

>

Beginsituatie
Welke ervaringen hebben leerlingen al opgedaan?
In de vorige les hebben we 10 gouden regels/omgangsvormen voor vriendschappen bedacht. Bij
het bedenken hiervan hebben we rekening gehouden met de verschillen tussen mensen.

Doelstellingen les 8

Vaardigheden les 8

Oefeningen les 8

herkennen en waarnemen wat

waarnemen en herkennen van

oefening ‘Ik moet je iets

het voor de ander betekent als

gevoelens, gedachten en reacties

vertellen...’;

je roddelt over iemand

van de ander;

definitie van roddelen en

waarnemen en respecteren van

dvd-fragment;

grenzen van de ander

dvd-fragment en gesprek;
oefening ‘Inleven’

effectief omgaan met roddelen

effectief omgaan met sociale

huiswerk en oefening;

situaties en conflictsituaties

rollenspel

in staat zijn om verontschul-

uiten van gevoelens en

dvd-fragment;

digingen aan te bieden en

gedachten;

dvd-fragment en gesprek;

te ontvangen

elkaar aanspreken

oefening ‘Inleven’;
rollenspel

>
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Beschrijving van de les
1

Oefening ‘Ik moet je iets vertellen...’
De leerlingen spelen een spel waarin duidelijk wordt hoe belangrijk het is om goed te luisteren en te controleren of de boodschap duidelijk is overgekomen op de ander.

2

Definitie van roddelen
De leerlingen bedenken wat roddelen precies is.
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3

Dvd-fragment bekijken en gesprek
Leerlingen bespreken wat roddelen is, welke ervaringen met roddelen zij hebben en wat de
gevolgen van roddelen kunnen zijn. Zij leven zich in in de medeleerling waarover geroddeld
wordt.

4

Oefening en huiswerk
Leerlingen lezen het artikel voor dat ze thuis hebben uitgezocht en roddelen zo over bekende Nederlanders. Ze proberen zich vervolgens in te leven in die bekende Nederlander.

5

Oefening ‘Inleven’
De leerlingen leven zich in in de gedachten van de roddelaar.

6

Afspraak maken
U maakt samen met de leerlingen een afspraak die betrekking heeft op het onderwerp van de
les. De leerlingen gaan zich hieraan in én buiten de lessen aan proberen te houden.

Bijlage
7 Rollenspel
U kunt dit lesonderdeel geven als er tijd over is, of in plaats van lesonderdeel 5. Leerlingen
oefenen in het positief reageren als ze denken dat er over hen geroddeld wordt.

Lesonderdeel 1: Oefening ‘Ik moet je iets vertellen...’
Tijd: 10 minuten
Voordat u met onderstaande oefening begint is het van belang om eerst terug te komen op de 10
gouden regels van vorige week. De leerlingen hebben in de vorige les regels opgesteld waar ze
zich de afgelopen week aan zouden houden. Vraag na of en in hoeverre dit gebeurd is. Laat de
leerlingen concrete voorbeelden noemen.
Doel
Onderstaande oefening heeft tot doel om leerlingen te laten ervaren hoe een boodschap vervormd kan worden als je iets doorvertelt. Leerlingen zien ook in dat het belangrijk is om als je
iets hoort, eerst te controleren of de boodschap klopt. Het omgekeerde geldt ook: het is goed om
te controleren of jouw boodschap goed is overgekomen (Heeft de ander goed naar je geluisterd?
Luister jij goed naar de ander?)
Uitvoering
U kunt deze oefening op twee manieren doen:
1 Zet zes stoelen naast elkaar neer, voor in de klas. Laat zes leerlingen naar de gang gaan. Laat
ze vervolgens één voor één binnenkomen en op de eerste vrije stoel voor de klas plaats
nemen. Aan de eerste leerling die binnenkomt leest u een verhaal voor (bijvoorbeeld het
onderstaande). Hij moet het doorvertellen aan de eerstvolgende leerling die binnenkomt.
Deze leerling geeft het verhaal weer door aan de volgende, enzovoorts. Benadruk dat de leerlingen verantwoordelijk zijn voor het goed overbrengen van het verhaal.
Het voordeel van deze vorm is dat alle leerlingen kunnen horen wat er misgaat in de communicatie. Het nadeel is dat enkele leerlingen op de gang staan, waardoor de controle over de
groep verloren gaat. Ondanks het nadeel wordt deze vorm wel aangeraden.
2 Zet de leerlingen in een cirkel. Fluister vervolgens één van de leerlingen een verhaal in zijn
oor en laat hem het verhaal zo goed mogelijk doorvertellen aan zijn buurman. Benadruk dat
de hele klas verantwoordelijk is voor het zo goed mogelijk overbrengen van het verhaal. Bij
deze vorm heeft u meer controle over de groep, maar de oefening heeft minder effect, omdat
niet duidelijk blijkt op welke manier het verhaal vervormd wordt.

DOCENTENBOEK

Levensvaardigheden [ 8 9 ]

U kunt het volgende verhaal gebruiken:
“Ik moet zo snel mogelijk naar de politie om te vertellen wat ik gezien heb. De vrachtwagen, die
richting centrum ging, sloeg rechtsaf op de kruising toen de sportwagen, die uit het centrum
kwam, naar links wilde gaan. Toen ze zagen dat ze dezelfde kant opgingen, toeterden ze allebei,
maar geen van beiden remde af. Het leek erop dat de sportwagen nog gas gaf vlak voor de botsing.”
Nabespreking
Vraag aan de leerlingen wat zij hebben zien gebeuren als je via via een verhaal te horen krijgt.
Vraag vervolgens wat je tegen de vervorming van het verhaal zou kunnen doen.
Het is de bedoeling dat u met deze vragen de volgende antwoorden uitlokt:
Het verhaal zal vervormen. Als iemand je iets vertelt hoeft het dus niet helemaal precies te kloppen – zeker als hij het verhaal ook ‘van horen zeggen’ heeft. Daarom is het verstandig om bij bijvoorbeeld slecht nieuws niet meteen kwaad of verdrietig te reageren. Controleer eerst of het verhaal wel klopt en reageer daarna pas.

Lesonderdeel 2: Definitie van roddelen
Tijd: 10 minuten
Doel
Duidelijk krijgen wat er onder roddelen wordt verstaan en hoe je kunt reageren als er over je
geroddeld wordt.
Uitvoering
Laat de leerlingen bedenken wat volgens hen roddelen is; zie ook het leerlingenboek. Schrijf daarna onderstaande definitie van roddelen, als voorbeeld, op het bord of de flip-over.
Definitie van roddelen:
Roddelen is iets (on)waars en negatiefs over iemand zeggen tegen anderen, zonder dat je dat
tegen de persoon in kwestie zegt. Het doel is om de persoon in kwestie in een ongunstig daglicht
te stellen bij anderen.
Nabespreking
Is het voor de leerlingen duidelijk wat roddelen is?

Lesonderdeel 3: Dvd-fragment en gesprek
Tijd: 5 minuten
Doel
Helder krijgen wat betekent als over je wordt geroddeld. Nadenken over de gevolgen van roddelen. Inleven in de leerling waarover geroddeld wordt.
Uitvoering
Stel de leerlingen een aantal vragen om duidelijk te krijgen wat roddelen voor hen betekent,
waarom mensen roddelen en wat de gevolgen kunnen zijn. U kunt de volgende vragen stellen:
”Welke ervaringen hebben jullie met roddelen?”
”Wat kan er gebeuren als je roddelt, in het algemeen; met jou; met degene waarover je roddelt?”
Vertel de leerlingen dat ze nu een dvd-fragment te zien krijgen, waarin een leerlinge over een
klasgenote roddelt. De klasgenote weet dat er over haar geroddeld wordt en reageert op verschillende manieren. Laat het dvd-fragment zien.
De inhoud van het dvd-fragment is als volgt:
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1
Gebeurtenis (G1) +

Gedachten (G2) =

Gevoel (G3) +

Gedrag (G4)

Er wordt door een
leerling geroddeld
over medeleerlinge;
de medeleerlingen
hoort dit via via.

Waarom doet ze dit?
Waarom geloven de
anderen haar?
Vriendinnen mogen
dit niet doen. Dit had
ik niet verwacht.

Pijn, in de steek
gelaten.

Leerlinge confronteert
haar klasgenote door
te vragen naar de
reden.

Gebeurtenis (G1) +

Gedachten (G2) =

Gevoel (G3) +

Gedrag (G4)

Er wordt door een
leerling geroddeld
over medeleerlinge;
de medeleerlingen
hoort dit via via.

Ik haat haar. Ik ga
haar de les lezen.
Waarom weet ze zo
zeker dat ze gelijk
heeft? Ze heeft over
mij geroddeld en dat
doen vriendinnen
niet.

Boos, bedrogen,
heel kwaad.

Leerlinge wordt heel
boos en maakt ruzie.

Gebeurtenis (G1) +

Gedachten (G2) =

Gevoel (G3) +

Gedrag (G4)

Er wordt door een
leerling geroddeld
over medeleerlinge;
de medeleerlingen
hoort dit via via.

Als zij mijn beste
vriendin is dan
vertrouw ik haar.
Ik ga gewoon met
haar praten.

Opluchting.

Leerlinge wacht tot de
andere meiden weg
zijn en vraagt aan
klasgenote of zij over
haar geroddeld heeft.
Ze praten het uit.
.

2

3

Gevolgen (G5)
1 De leerlinge blijft een vervelend gevoel houden. Zij blijft kwaad en lost probleem niet op.
2 Het probleem wordt niet opgelost. De leerlinge blijft verdrietig, ze weet niet of er echt over
haar geroddeld is. De relatie met klasgenoten blijft of wordt slecht.
3 Het probleem wordt opgelost. De klasgenote maakt haar excuses en ze gaan samen naar de
les. De leerlinge voelt zich beter.
Nabespreking
Vraag aan de leerlingen of zij nog andere gedachten, gevoelens, gedragingen en gevolgen weten
te bedenken dan die in het dvd-fragment werden uitgespeeld.
De leerlingen kunnen dit opschrijven in het leerlingenboek.
Schrijf alle antwoorden ook op het bord of de flip-over en vat de reacties even samen.
Speel de laatste reeks gedachte (G3), gedrag (G4) en gevolg (G5) nog een keer af en vraag wat de
leerlingen opvalt. Benadruk dat de klasgenote in dit fragment haar excuses aanbiedt. Het gaat er
vooral om dat leerlingen zich realiseren wat ze anderen aandoen als ze roddelen en dat ze in
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staat zijn hun excuses aan te bieden indien dit nodig is. Het gaat er ook om dat leerlingen waarover geroddeld wordt hier effectief op kunnen reageren, door bijvoorbeeld na te vragen of het
klopt dat er wordt geroddeld en waarom dat dan gebeurt.

Lesonderdeel 4: Oefening en huiswerk
Tijd: 10 minuten
Doel
Inleven in de gevoelens van iemand over wie geroddeld wordt. Bewustworden van je eigen gevoelens als je roddelt.
Uitvoering
Vraag aan de leerlingen wie er een roddel weet over een bekende Nederlander. Hiervoor moeten
ze het artikel gebruiken dat ze thuis hebben uitgezocht. Laat de leerlingen één voor één voor de
klas komen en de roddel zo spannend mogelijk vertellen aan de rest van de groep.
Daarna stelt u de vraag hoe de leerlingen denken dat die bekende Nederlander zich voelt. Schrijf
alle gevoelens op het bord of de flip-over.
Vraag vervolgens hoe de leerlingen zich voelden toen ze de roddel vertelden.
Nabespreking
Bespreek de opgeschreven gevoelens van de bekende Nederlander. Zijn het vooral negatieve of
vooral positieve gevoelens? Kunnen de leerlingen nu iets zeggen over de gevolgen van roddelen?
Hoe reageren bekende Nederlanders eigenlijk op roddelen? (Noem eventueel als voorbeelden:
negeren; een rechtzaak aanspannen; ‘terugslaan’ in de media.) Wat vinden de leerlingen van
deze reacties? Zouden zij anders reageren?
Vraag wat de leerlingen voelden toen zij aan het roddelen waren. Hadden ze negatieve en/of positieve gevoelens? Waarom is roddelen niet of juist wel leuk?

Lesonderdeel 5: Oefening ‘Inleven’
Tijd: 10 minuten
Doel
Inleven in de gedachten van de roddelaar.
Uitvoering
Deze wat ingewikkelde procedure met kaartjes die worden uitgedeeld, ingevuld, ingenomen,
geschud en weer uitgedeeld zorgt ervoor dat leerlingen anoniem antwoorden kunnen geven.
Vertel dit van te voren.
Geef de helft van de klas een kaartje waarop staat: ‘Ik roddel, omdat...’ en de andere helft een
kaartje waarop staat: ‘Ik roddel niet, omdat...’. Laat de leerlingen de zin op het kaartje afmaken.
Haal alle kaartjes op, schud ze door elkaar en deel ze weer uit. De leerlingen lezen nu om de
beurt hun kaartje voor. Schrijf de antwoorden op. Het is raadzaam de argumenten vóór en tegen
roddelen op het bord of de flip-over onder elkaar te zetten.
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Bijvoorbeeld:
Ik roddel, omdat:

Ik roddel niet, omdat:

anderen ook over mij roddelen;
ik het leuk vind (vraag dan waarom
leerlingen denken dat mensen het leuk
vinden om te roddelen);
een medeleerling mij een keer voor
gek heeft gezet.

ik het zelf ook vervelend vind als er over mij
wordt geroddeld;
ik het gemeen vind;
ik er niets mee opschiet.

Nabespreking
Vertel de leerlingen dat de argumenten op het bord of de flip-over eigenlijk gedachten zijn die je
kunt hebben als je roddelt. Zien de leerlingen verschillen tussen de gedachten? Wat vinden ze van
deze verschillen?

Lesonderdeel 6: Afspraak maken
Tijd: 5 minuten
Laat de leerlingen naar aanleiding van deze les een afspraak bedenken. Ze kunnen bijvoorbeeld
in groepjes de meest belangrijke leerpunt van de les opschrijven in hun leerlingenboek. Deze
leerpunten worden vervolgens in de klas besproken. Van de leerpunten maakt u samen een afspraak waar de hele klas zich aan houdt.
Zie ook Bijlage 1: ‘Gedragsafspraken’.
De groep kan in deze les 2 afspraken maken. Ze zouden ongeveer als volgt moeten luiden:
‘Als ik hoor dat er over mij geroddeld is controleer ik eerst of dit waar is. Blijkt het te kloppen,
dan blijf ik rustig en zeg tegen de roddelaar dat ik ervan baal dat hij over mij roddelt.’
Of:
‘Als er over mij wordt geroddeld, tel ik eerst tot 10 en zeg tegen mezelf: ”Ik hoor dit via via en ik
weet niet of het waar is, ik zal het eerst moeten controleren”.’
Samenvatting
De leerlingen hebben in deze les geleerd:
• zich in te leven in de gevoelens van de beroddelde en van degene die roddelt
• zich in te leven in de gedachten van de beroddelde en van degene die roddelt
• om op een goede manier reageren als er over hen geroddeld wordt
Huiswerk
In de volgende les ga je samen met je klasgenoten een Anti-Pest Campagne opzetten. Hiervoor
is het belangrijk dat je eerst zelf informatie gaat verzamelen. Probeer antwoord te krijgen op de
volgende vragen: Wat is plagen? Wat is pesten? Welke gevolgen kan pesten hebben? Wat kun je
zelf tegen pesten doen? Wat kan de school tegen pesten doen?
De antwoorden kunnen komen uit boeken, artikelen, websites etc.
Schrijf je informatie op en neem ze mee naar de volgende les ‘Levensvaardigheden’. Probeer ook
zoveel mogelijk illustraties mee te nemen (foto’s, plaatjes etc).
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Bijlage

Lesonderdeel 7: Rollenspel
Tijd: 10 minuten
U kunt dit rollenspel doen in plaats van lesonderdeel 5 of als u tijd over heeft.
Doel
Inleven in de persoon over wie geroddeld wordt. Leerlingen laten zien hoe je op roddelen kunt
reageren.
Uitvoering
Deel de groep op in tweetallen en zet de leerlingen op een stoel tegenover elkaar. Leerling A
krijgt de opdracht een roddel te bedenken over leerling B die een derde over hem/haar heeft verteld. Leerling A vertelt dit in twee minuten. Leerling A begint met de volgende zin: ‘Ik hoorde over
jou dat...’. Leerling B mag daarna reageren. Vervolgens worden de rollen omgedraaid en mag
leerling B een roddel over leerling A bedenken.
Nabespreking
Hoe voelden de leerlingen zich toen er over hen werd geroddeld? Wat dachten ze (G2)? Hoe was
hun reactie hierop (G4)?
Hoe was het om de roddel te vertellen?
Maak de leerlingen tijdens de nabespreking het volgende duidelijk:
Als je de roddel hoort kun je het volgende doen:
• vraag of de roddel echt waar is;
• vraag van wie de roddel komt;
• blijf rustig, zeg dat je ervan baalt en trek niet te snel conclusies.
Wat de leerlingen vooral niet moeten doen is gaan roddelen over degene die over hen heeft geroddeld!
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Les 9

Thema: gepest worden.
Hoe ga je er mee om?
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig om de les tot een succes te maken?
• Dvd ‘Levensvaardigheden’
• Flip-over
• 4G formulier
• Mooi papier (posterformaat)
• Knutselspullen, zoals kleurpotloden, schaar etc.
• Afsprakenlijst (leerlingenboek)
• Computers met internet-toegang
• Geeltjes

>

Inhoud
Wat gaan we doen?
We staan stil bij het 4G-schema van de gepeste leerling (wat voelt, denkt en doet een leerling als
hij gepest wordt?). We leven ons in in de gevoelens en de gedachten van de gepeste leerling.
Tevens proberen we te bedenken hoe een gepeste leerling op een effectieve manier kan reageren op het pesten. We doen dit door een Anti-Pest Campagne op te zetten.

>

Beginsituatie
Welke ervaringen hebben de leerlingen al opgedaan?
In de vorige les stonden we stil bij wat volgens jullie roddelen is; wat de iemand waarover wordt
geroddelt voelt en denkt; hoe je het beste kunt reageren als er over je geroddeld wordt.

Doelstellingen les 9

Vaardigheden les 9

Oefeningen les 9

leren inleven in de gepeste

waarnemen en herkennen van

dvd en oefening;

leerling

gevoelens, gedachten en reacties

huiswerk en Anti-Pest

van de ander;

Campagne

waarnemen en respecteren van
grenzen van de ander
omgaan met pestgedrag van

uiten van gedachten en gevoelens;

huiswerk en Anti-Pest

medeleerlingen

omgaan met sociale situaties

Campagne

en conflictsituaties;
stellen, communiceren en
bewaken van eigen grenzen

>

elkaar aanspreken;

omgangsvormen met

met betrekking tot pesten

omgaan met afspraken

betrekking tot pesten

Beschrijving van de les
1
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opstellen van omgangsvormen

Dvd en oefening
Nadat de leerlingen een dvd-fragment over pesten hebben gezien, schrijven ze op wat de persoon uit het dvd-fragment zou kunnen denken en voelen.
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2

Huiswerk en de Anti-Pest Campagne
De leerlingen hebben als huiswerk informatie verzameld over pesten en gepest worden. Dit
wordt besproken. Aan de hand van de antwoorden wordt gezamenlijk een Anti-Pest Campagne ontwikkeld.

3

Omgangsvormen tegen pesten
In deze les maken de leerlingen geen afspraak, maar krijgen ze wat uitgebreider de tijd om
samen een aantal positieve omgangsvormen te bedenken die pesten tegengaan.

Lesonderdeel 1: Dvd en oefening
Tijd: 10 minuten
Doel
Inleven in de gevoelens en gedachten van de gepeste leerlinge uit het dvd-fragment.
Uitvoering
De leerlingen krijgen eerst een dvd-fragment te zien waarin een leerlinge gepest wordt (gebeurtenis). Vervolgens schrijven de leerlingen op wat deze leerlinge zou kunnen voelen. Hierna beantwoorden de leerlingen in het leerlingenboek de vraag waarover de leerlinge zich bijvoorbeeld
slecht, verdrietig of boos voelt. Uit deze antwoorden wordt duidelijk welke de gedachten de leerlinge in het dvd-fragment volgens de groep heeft.
Schrijf alle antwoorden in termen van G1 t/m G3 op het bord of de flip-over, bijvoorbeeld als volgt:
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Gebeurtenis (G1) +

Gedachten (G2) =

Gevoelens (G3)

Een leerlinge wordt gepest
door medeleerlingen

Waarom gebeurt dit? Waarom
ik? Als ik boos word weten ze
dat ze niet met me kunnen
sollen, dat ik ook tegen hen in
kan gaan zonder bang te zijn.

Kwaad

Gebeurtenis (G1) +

Gedachten (G2) =

Gevoelens (G3)

Een leerlinge wordt gepest
door medeleerlingen

De fiets kunnen ze hebben, mij
niet. Ik kan er wel tegenin gaan
maar dat vinden ze leuk. Als ik
het negeer vinden ze het niet
leuk meer en stoppen ze
sneller. De consequentie is dat
ik moet lopen, maar als dat
betekent dat ik de rest van
het jaar met rust word gelaten,
vind ik het niet erg.

Bang
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Gebeurtenis (G1) +

Gedachten (G2) =

Gevoelens (G3)

Een leerlinge wordt gepest
door medeleerlingen

Als ik het kwaad zeg krijg ik
niets voor elkaar. Ik zeg het op
een rustige manier. Ik zeg het
tegen het meisje dat aanzien
in de groep heeft.

Zenuwachtig

Gebeurtenis (G1) +

Gedachten (G2) =

Gevoelens (G3)

Een leerlinge wordt gepest
door medeleerlingen

Ik zeg het niet tegen de leraar.
Als ik het aan hem vertel komt
het in de groep, dan weten ze
dat ik het heb verraden. Ze
pakken me dan omdat ze
niet van verklikkers houden.
Ik wacht wel af.

Onmachtig, onzeker,
schaamte.

Laat de leerlingen nu nogmaals het dvd-fragment van de gebeurtenis zien en daarna de fragmenten waarin de leerlinge op verschillende manieren reageert.
Gedrag 1: Ze vraagt boos om haar sleutels.
> Gevolg 1: Ze blijft boos; de anderen blijven haar pesten; ze krijgt de sleutels niet terug.
Gedrag 2: Ze negeert de pesters
> Gevolg 2: Ze gaat zonder fiets naar huis; ze krijgt de sleutels niet terug – in ieder geval niet op
de korte termijn.
Gedrag 3: Ze vraagt aan één van de leerlingen haar fietssleutel terug.
> Gevolg 3: Ze krijgt haar fietssleutel terug.
Gedrag 4: Ze zegt niets.
> Gevolg 4: Ze krijgt haar sleutel niet terug.
De vraag aan de leerlingen in welk fragment het stoplicht-idee het beste wordt toegepast. Schrijf
de stappen in het stoplicht-idee op het bord of de flip-over, bijvoorbeeld als volgt:
Rood licht
1. Tel tot 10!
Oranje licht
2. Wat voel je? Bang; verdrietig; kwaad.
3. Wat wil je? Niet langer gepest worden.
4. Wat kun je doen? (Wat zijn de gedragsmogelijkheden?)
a. Slaan en schelden.
b. Negeren.
c. Zeggen dat je er genoeg van hebt en vragen waarom ze jou pesten.
d. Hulp vragen bij anderen (ouders; leerkrachten; klasgenoten, etc.).
5. Wat zijn de voor- en nadelen?
a. Meer ruzie, je wordt meer gepest, je lost het probleem niet op.
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b. Het pestgedrag kan minder worden of juist erger, maar jij blijft zéker met een boos of verdrietig gevoel zitten.
c. Je maakt duidelijk wat je ervan vindt en wat je wilt. Je boosheid of kwaadheid wordt hierdoor minder, de medeleerlingen weten beter wat ze aan je hebben en zullen je eerder
serieus nemen.
d. Je krijgt hulp waardoor het pesten hopelijk ophoudt.
Groen licht
6. Wat doe je? De opties c en d hebben de meest positieve gevolgen.
Nabespreking
Vraag aan de leerlingen zich in te beelden dat zij deze gevoelens bij een ander teweegbrengen.
(Zo leven de leerlingen zich in in de gevoelens van de gepeste leerling.) Vraag hoe zij dit vinden.
Het is belangrijk dat de leerlingen inzien welke gedachten en gevoelens een gepeste leerling kan
hebben.

Lesonderdeel 2: Huiswerk en de Anti-Pest Campagne
Tijd: 30 minuten
Doel
Op een actieve en creatieve manier inleven in de gepeste leerlingen en gezamenlijk positieve omgangsvormen ontwikkelen
Uitvoering
De leerlingen hebben thuis informatie opgezocht om op de volgende vragen antwoord te geven:
Wat is plagen?
Wat is pesten?
Welke gevolgen kan pesten hebben?
Wat kun je zelf tegen pesten doen?
Wat kan de school tegen pesten doen?
Inventariseer de antwoorden door ze, gegroepeerd per vraag, op de flip-over te (laten) schrijven.
Een andere mogelijkheid is dat de leerlingen hun antwoorden op een geeltje schrijven en deze op
de muur plakken. Als iedere leerling dit heeft gedaan leest u de antwoorden voor.
U kunt hier, indien nodig, nog informatie aan toevoegen. Hieronder is enige informatie bijgevoegd.
Op de volgende websites: www.kidstegengeweld.nl , www.pesten.net en www.pesten.startpagina.nl vindt u verdere informatie.
Verdeel de klas in vier groepjes en laat de leerlingen per groepje een Anti-Pest Campagne bedenken in de vorm van een poster. Elk groepje maakt één poster met daarop de belangrijkste informatie over pesten. Laat de leerlingen ook gebruik maken van de genoemde websites, indien
mogelijk. De posters moeten er zo aantrekkelijk mogelijk uitzien (met een duidelijke indeling;
korte pakkende teksten en tekeningen; plaatjes). Op de site www.plinternet.nl (optie poëzieposter) kunnen leerlingen ideeën opdoen voor de vormgeving. Laat de leerlingen ook een titel voor
op het poster bedenken.
De posters kunnen worden opgehangen in de school.
Maak duidelijk aan de leerlingen dat zij verantwoordelijk zijn voor deze campagne en dat zij pesters aanspreken op hun gedrag.
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Informatie over pesten
Wat is het verschil tussen pesten en plagen?
Wat is pesten?
Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling van iemand
door één of meerdere mensen . De gepeste is niet in staat om zichzelf te verdedigen. Bij pesten
is de macht ongelijk verdeeld. Pesten heeft negatieve gevolgen voor het slachtoffer. Hij of zij mag
niet voor zichzelf opkomen of zich verweren. Doet hij of zij dit wel, kan dit voor de pester(s) een
reden zijn om hem of haar nog harder aan te pakken.
Wat is plagen?
Bij plagen is er sprake van incidenten. Iemand zegt iets, iemand anders zegt iets terug en meestal is het dan afgelopen. Vaak is het een kwestie van elkaar voor de gek houden. De machtsverhouding is gelijk. Plager(s) en geplaagde(n) hebben een gelijke of bijna gelijke macht. De geplaagde
is in staat om zich te verweren en loopt geen blijvende psychische en/of fysieke schade op.

Bron: Bob van der Meer

Mogelijke gevolgen van pesten
• Mensen die worden gepest hebben weinig respect voor zichzelf. Dat komt omdat ze geneigd
zijn om zichzelf te schuld te geven van wat hen overkomt en zich ervoor schamen dat ze gepest
worden. Een gevolg kan zijn dat ze weinig zelfvertrouwen opbouwen.
• Mensen die ooit zijn gepest hebben vaak slechte ervaringen opgedaan in sociale contacten en
hebben weinig vertrouwen in andere mensen ontwikkeld. Dit kan tot gevolg hebben dat ze
voorzichtig en terughoudend zijn. Door anderen kan dit worden opgevat als ongeïnteresseerdheid en tot gevolg hebben dat anderen de hen mijden.
• Ook kan het vóórkomen dat mensen die ooit gepest zijn, niet zo goed sociale contacten kunnen
aangaan en behouden, omdat ze hierin weinig ervaring hebben opgedaan.
• Als iemand wordt gepest gaan anderen over zijn of haar grenzen heen, waardoor het voor de gepeste vaak moeilijk is om zelf aan te geven waar hun grenzen leggen. De kans is groot dat zo
iemand ook in de toekomst moeite heeft om zijn of haar grenzen aan te geven en te bewaken.
Wat te doen als je ooit bent gepest?
• Maak verschil tussen toen en nu. Je hebt slechte ervaringen uit een bepaalde periode van je
leven en met bepaalde mensen. Pas op dat deze ervaringen je niet in de weg zitten, in deze tijd
en met nieuwe mensen om je heen.
• Aanvaard dat je gevoelig bent voor bepaalde situaties. Observeer jezelf en merk jouw overgevoeligheden op. Neem het jezelf niet kwalijk! Probeer jezelf te begrijpen!
• Soms helpt het om je gedachten en gedrag over zo’n moeilijke periode te doorbreken door stevig “Stop” tegen jezelf te zeggen. Zeg met een zekere strijdbaarheid tegen jezelf dat je al lang
genoeg last hebt gehad van al dat gepest en dat nu het na-effect maar eens afgelopen moet
zijn. Zo kun je je oude negatieve gedachten en gedrag doorbreken en nieuwe ervaringen opdoen.
• Experimenteer met nieuw gedrag in een veilige omgeving en voel het verschil tussen toen en
nu. Verander je gedrag in kleine stapjes en kijk naar het resultaat. Zie wat jij doet en zie hoe
anderen reageren. Redeneer positieve ervaringen niet weg met bijvoorbeeld ‘toeval’ of ‘ze zijn
alleen maar aardig omdat ze me zielig vinden’. Pas ook op dat je niet alleen maar kijkt naar wat
tegenvalt, bijvoorbeeld een vervelende opmerking tijdens een avond die over het algemeen plezierig verliep.
Bron: Universiteit Leiden
Literatuur: Normen en waarden, een concrete aanpak van Bob van der Meer (2006)
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Nabespreking
Vraag de leerlingen hoe zij het vonden om deze campagne op te zetten. Denken ze dat het een
zinvolle manier is om pesten tegen te gaan? Zo niet: welke ideeën hebben de leerlingen dan?

Lesonderdeel 3: Omgangsvormen tegen pesten
Tijd: 10 minuten
Doel
Op een positieve manier met elkaar om leren gaan.
Uitvoering
In plaats van het bedenken van een afspraak gaan de leerlingen nu uitgebreid in op positieve
omgangsvormen. De leerlingen bedenken antwoorden op de volgende vragen:
1. Wat betekent positief met elkaar omgaan (in termen van gedrag)?
2. Wat betekent negatief met elkaar omgaan (in termen van gedrag)?
3. Wat doe je als er iemand gepest wordt?
Laat de leerlingen deze vragen in hun leerlingenboek opschrijven. Bespreek de vragen vervolgens klassikaal en inventariseer de antwoorden. De bedoeling is dat er enkele concrete
omgangsvormen uit voortkomen waar iedereen zich aan houdt. De leerlingen schrijven ook deze
in hun leerlingenboek.
Nabespreking
Bespreek met de leerlingen wat volgens hen positieve omgangsvormen zijn. Belangrijk is dat de
omgangsvormen gaan over zowel ‘niet pesten’ als ‘andere leerlingen aanspreken op pestgedrag’.
Betrek hierbij de regels van ‘afspreken en aanspreken’ uit les 1.
Huiswerk
De leerlingen hangen de posters op in de school. Laat hen aan leerlingen uit andere klassen vragen wat zij van de posters vinden, en of de posters volgens hen zinvol zijn (kortom een simpele
evaluatie van de campagne). Druk de leerlingen op het hart om op te letten of er gepest wordt
door klasgenoten en in te grijpen als dit gebeurt. Ze kunnen er bijvoorbeeld zelf iets van zeggen
of een leerkracht inschakelen.
Voor de volgende les ’Levensvaardigheden’ zetten ze de evaluatie van de campagne op papier.
Geef de leerlingen de volgende vragen mee als houvast: ‘Hebben leerlingen uit andere klassen
er iets van opgestoken?’, ‘Pest je zelf minder?’, ‘Spreek je pesters (vaker) aan op hun gedrag?’,
’Zie je op dit gebied veranderingen bij je klasgenoten?’
Samenvatting
De volgende onderwerpen zijn in deze les aan bod gekomen:
• inleven in het 4G-schema van de gepeste leerling (wat denkt en voelt de gepeste leerling?);
• kritisch nadenken over hoe je pesten kan voorkomen of verminderen;
• positieve omgangsvormen met elkaar bedenken.
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Les 10

Thema: digitaal pesten:
waarom doe je het?
Krantenartikel ‘ pesten via Internet’
Amsterdam, 16 maart 2006- Vandaag start SIRE (Stichting Ideële Reclame) de campagne
‘Stop Digitaal Pesten’ . In de campagne staat de digitale pester centraal, met als bedoeling
ouders en jongeren te confronteren. Het digitaal pesten door elkaar uit te schelden via email, MSN, SMS of chatsites op internet begint onder jongeren in de leeftijdgroep van 8 tot
15 jaar gewoon te worden.
>

Benodigdheden
• Twee geplastificeerde kaarten (A4 formaat). Op één kaart staat: ‘wel pesten’ en op de andere:
‘niet pesten’
• Geeltjes
• Computers met internet-toegang
• Dvd ‘Levensvaardigheden’
• Groot papier

>

Inhoud
Wat gaan we doen?
In deze les staan we stil bij digitaal pestgedrag. Digitaal pesten is pesten via internet, dus bijvoorbeeld via e-mail, msn of chatsites. Ook pesten via sms’jes rekenen we tot digitaal pesten. We vragen ons af waarom leerlingen pesten, wat de invloed van digitaal pesten is en wat we hier tegen
kunnen doen.

>

Beginsituatie
Welke ervaringen hebben de leerlingen al opgedaan?
In de vorige les hebben we ons ingeleefd in het 4G-schema van leerlingen die gepest worden.
Verder hebben we met elkaar een campagne gevoerd tegen pesten en positieve omgangsvormen
bedacht.

Doelstellingen les 10

Vaardigheden les 10

Oefeningen les 10

inzicht in de beweegredenen

waarnemen en herkennen van

energizer;

van de pester

de gevoelens, gedachten en

oefening ‘Digitaal pesten’;

reacties van de ander

dvd-fragment; wat de pester
denkt

inzicht in oorzaken en

uiten van gedachten en gevoelens;

huiswerk en anti-pest campagne;

gevolgen van digitaal pesten

omgaan met sociale situaties en

oefening ‘Oorzaken en gevolgen’

conflictsituaties;
stellen, communiceren en
bewaken van eigen grenzen
stoppen met digitaal pesten

stellen, communiceren en

omgangsvormen met betrekking

bewaken van eigen grenzen;

tot pesten

waarnemen, herkennen en
omgaan met conflictsituaties;
elkaar aanspreken;
omgaan met afspraken
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manieren om met digitaal

stellen, communiceren en

bespreken van huiswerk;

pesten om te gaan

bewaken van eigen grenzen;

rollenspel

waarnemen, herkennen en
omgaan met conflictsituaties;
elkaar aanspreken;
omgaan met afspraken
inzien dat en op welke manier

waarnemen en herkennen van

energizer;

groepsdruk een rol speelt bij

gedachten, gevoelens en reacties

oefening ‘jouw ideale digitale

pesten

van jezelf en de ander;

wereld’

waarnemen en herkennen van
sociale situaties

>

Beschrijving van de les
1

Energizer
De leerlingen doen deze oefening om te ervaren hoe makkelijk ze te beïnvloeden zijn door de
groep.

2. Bespreken van huiswerk
De evaluaties van de Anti-Pest Campagnes worden besproken.
3

Oefening ‘Digitaal pesten’
De leerlingen bespreken met elkaar wat zij wel en niet onder digitaal pesten verstaan.

4

Oefening ‘oorzaken en gevolgen’
Leerlingen gaan op het internet op zoek naar informatie over de oorzaken en gevolgen van
digitaal pesten en zoeken oplossingen hiervoor.

5

Dvd-fragment; wat de pester denkt
De leerlingen krijgen een dvd-fragment te zien waarin een leerling gepest wordt.

6

Omgangsvormen tegen pesten

Bijlagen
7 Oefening ‘Jouw ideale digitale wereld’
Deze oefening kan gedaan worden wanneer groepsdruk een thema in de klas is.
Leerlingen maken met elkaar op papier een plattegrond voor hun ideale digitale wereld waarin hun huis, een school, een schoolplein, de buurt, enzovoort een plek krijgen.
8

Rollenspel
De leerlingen spelen een aantal situaties na die te vergelijken zijn met die uit het dvd-fragment.

Lesonderdeel 1: Energizer
Tijd: 5 minuten
Doel
Het doel van deze oefening is leerlingen te laten zien hoe gemakkelijk je je laat beïnvloeden door
het gedrag van groepsleden. Ze leren echter ook strategieën te ontwikkelen om zich zoveel mogelijk aan die invloed te onttrekken.
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Uitvoering
U begint met te zeggen: ”Ik ga jullie dadelijk vragen om op een lege plek in het lokaal in twee
rijen tegenover elkaar te gaan staan, met de gezichten naar elkaar toe en met een dunne tussengang, niet breder dan de schouders van de breedste kerel hier”.
Als de leerlingen zich aldus hebben opgesteld, gaat u aan het uiteinde van één van de rijen staan
en zegt: ”Ik ga zodadelijk iemand van jullie vragen als vrijwilliger, om te gaan staan waar ik nu sta
en op een teken van mij langzaam, dus echt héél langzaam, tussen de rijen door te gaan lopen.
Loop zo langzaam dat je de mensen die je voorbijkomt in ieder geval kunt aankijken. Het gaat er
nu om dat de leerlingen die in de rijen staan proberen door allerlei grimassen en rare geluiden te
maken en de handen uit te steken, de vrijwilliger aan het lachen te krijgen. Jullie mogen hem
alleen níet aanraken! De taak van de vrijwilliger is om te proberen zich niet tot lachen te laten
verleiden.”
U vraagt vervolgens een vrijwilliger en geeft hem even de tijd zich op de opdracht in te stellen.
Daarna laat u hem tussen de rijen door lopen. Het is van belang dat u zelf ook meedoet om te
proberen de leerling aan het lachen te brengen. U prikkelt namelijk de leerlingen door uw inzet
vaak om beter hun best te doen. Op het moment dat de vrijwilliger in de lach schiet, stopt het proces. Hij mag het eventueel nog een keer proberen en dan vraagt u een andere vrijwilliger. Als
twee vrijwilligers hun lach niet hebben kunnen inhouden, bespreek dan kort wat hier nou zo
moeilijk aan is. Vraag vervolgens nog om iemand die écht heel goed zijn gezicht in de plooi kan
houden. Beëindig de oefening nadat deze leerling zijn poging heeft gedaan.
Nabespreking
Hoe vonden de leerlingen het om door de rijen heen te lopen? Hoe voelden zij zich?
Bespreek vooral na wat er nodig is om je aan de invloed van de groep te onttrekken. Wijs er daarbij op dat de kans op succes het grootst is als je je steeds op één persoon richt alsof je invloed
hebt op hem in plaats van omgekeerd en daarbij goed let op je lichaamshouding, ademhaling
enzovoorts.

Lesonderdeel 2: Bespreking van het huiswerk
Tijd: 5 minuten
Doel
Beoordelen wat het effect van de Anti-Pest Campagne is geweest.
Uitvoering
Laat de leerlingen vertellen wat zij aan resultaat hebben gezien en gehoord van de campagne
tegen pesten. Hoe reageerden de leerlingen uit andere klassen? Schrijf de reacties op het bord
of de flip-over.
Nabespreking
Wat zijn de algemene conclusies over de campagne?
Wat kan er nog meer gedaan worden om pesten tegen te gaan of te voorkomen? Voorbeelden van
eventuele vervolgacties zijn: een brochure maken die op school wordt uitgedeeld, of een bijeenkomst organiseren waarvoor een gastspreker wordt uitgenodigd die informatie geeft over (de
gevolgen) van pesten.
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Lesonderdeel 3: Oefening ‘Digitaal pesten’
Tijd: 10 minuten
Doel
Samen een definitie bedenken van ‘digitaal pesten’.
Uitvoering
U laat twee geplastificeerde A4’tjes zien: één met de tekst:‘wel pesten’ en één met: ‘niet pesten’.
Geef de leerlingen twee geeltjes; op het ene geeltje schrijven ze wat ze verstaan onder ‘digitaal
pesten’ en op het andere wat ze verstaan onder ‘niet digitaal pesten of plagen’. Laat daarna de
A4’tjes rondgaan en de leerlingen de geeltjes op het betreffende A4’tje plakken.
U leest de geeltjes voor. Daarna probeert u samen met de klas tot een definitie te komen van
‘digitaal pesten’.
Nabespreking
Wanneer is een mailtje, msn-berichtje of sms’je niet meer dan plagen, geintjes maken? Wanneer
wordt digitaal plagen digitaal pesten?

Lesonderdeel 4: Oefening ‘Oorzaken en gevolgen’
Tijd: 20 minuten
Doel
Leerlingen inzicht geven in de oorzaken en gevolgen van digitaal pesten en hen gezamenlijk oplossingen laten bedenken.
Uitvoering
Laat de leerlingen in drietallen op het internet op zoek gaan naar de oorzaken en gevolgen van
digitaal pesten. Indien u niet de beschikking heeft over computers met internet-verbinding, kunt
de leerlingen zelf antwoorden laten bedenken.
Laat de leerlingen hierbij gebruik maken van het leerlingenboek. Vragen die beantwoord moeten
worden zijn bijvoorbeeld:
• Hoe vaak komt digitaal pesten voor?
• Welke groep is er vooral de dupe van (leeftijd, type, schoolniveau)?
• Worden jongeren die bijvoorbeeld op school worden gepest ook digitaal gepest?
• Wat zijn de gevolgen van digitaal pesten? Zijn deze anders dan op een andere manier pesten?
Het is raadzaam een aantal groepjes enkele van de bovenstaande vragen uit te laten zoeken en
elkaar daarna te laten informeren; bijvoorbeeld als volgt:
Groep 1 en 2: zoek informatie over de oorzaken en gevolgen van digitaal pesten;
Groep 3 en 4: zoek informatie over hoe vaak digitaal pesten voorkomt en welke groepen jongeren
vooral de dupe zijn;
Groep 5 en 6: zoek informatie over hoe je jongeren kunt helpen als ze digitaal gepest worden;
Groep 7 en 8: zoek verschillen en overeenkomsten tussen digitaal pesten en andere manieren van
pesten;
Als de leerlingen klaar zijn kunnen zij per groepje hun resultaten presenteren aan elkaar. Aangezien er steeds twee groepjes op zoek gaan naar hetzelfde thema kunnen ze de gevonden informatie met elkaar vergelijken en waar nodig aanvullen.
Nabespreking
Is helder wat digitaal pesten is? Weten we welke oorzaken en gevolgen digitaal pesten heeft en
hoe we jongeren die hier de dupe van zijn kunnen ondersteunen?
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Indien nodig kunt u de onderstaande informatie nog toevoegen
Informatie over digitaal pesten
Wat is digitaal pesten?
Mensen worden gepest via internet (e-mail, MSN, chatsites, enzovoorts) of via sms’jes.
Digitaal pesten wordt ook wel ‘cyberpesten’ genoemd.
Pesten, dus ook digitaal pesten, heeft drie belangrijke eigenschappen:
• de macht is ongelijk verdeeld;
• het pesten heeft negatieve effecten voor het slachtoffer;
• als het slachtoffer zich verzet is dat voor de pester(s) vaak voldoende reden om het slachtoffer
nog harder aan te pakken.
Mensen kunnen worden uitgedaagd en uitgescholden door één pester of zelfs door hele groepen.
Dit komt omdat tegenwoordig iedereen in een groep kan mailen of op MSN kan zitten.
Het internet biedt veel mogelijkheden om te pesten, vooral omdat je anoniem berichten kunt
plaatsen. Zo was er onlangs een groep kinderen die het telefoonnummer van een klasgenootje
online hadden gezet. Daarbij was de mededeling geplaatst dat mensen dit nummer konden bellen voor gratis seks.
De meest voorkomende vormen van digitaal pesten zijn:
• schelden
• ongevraagd een foto plaatsen

Het grote probleem van digitaal pesten
Het grote probleem van digitaal pesten is het anonieme karakter ervan. Het slachtoffer weet niet
altijd door wie hij wordt gepest, hetgeen het gevoel van onveiligheid versterkt. Hij kan zich niet
verweren tegen de dader. Als dit kinderen of jongeren overkomt, blijft deze vorm van pesten voor
volwassenen (ouders, leerkrachten etc.) vaak ook onzichtbaar. Tenslotte dringt het pesten de veilige omgeving van de eigen privé-sfeer binnen. Voor de pesters is het voordeel van digitaal pesten dat zij zich sterker voelen achter hun computer; ze krijgen immers geen weerwoord van de
gepeste. Ook zijn er geen anderen die het slachtoffer op dat moment te hulp kunnen schieten.
Uitkomsten van onderzoeken
Uit onderzoeken onder jongeren in de leeftijd van 8-15 jaar en hun ouders blijkt dat 41% van de
jongeren wordt uitgescholden via de computer. 9% Van de jongeren in de leeftijdgroep 8-10 jaar
geeft zelf toe wel eens iemand te hebben uitgescholden via e-mail, MSN of sms. Van alle jongeren van 14-15 jaar geeft zelfs 43% dit toe! Van de ouders denkt slechts 1% dat hun kind wel eens
digitaal gepest wordt. Ook denkt slechts 1% van de ouders dat hun kind zelf wel eens digitaal
pest.
Maar liefst 25% van de ouders weet echter niet tot nooit wat hun kind eigenlijk op het internet
uitvoert.
De jongeren vinden digitaal pesten zelf vaak steeds vaker een groot probleem.
In een onderzoek onder jongeren en leerkrachten uit 2005 zegt 43% van de middelbare-scholieren soms tot vaak uitgescholden te worden via internet. 39% Van hen geeft aan dat er soms tot
vaak digitaal over hen geroddeld wordt en 36% geeft aan dat soms tot vaak iemand die ze niet
kennen een afspraak met hen wil maken.
De helft van de middelbare-scholieren geeft aan dat er in de klas wel eens gesproken wordt over
leuke en/of vervelende gebeurtenissen op het internet.
De meerderheid van de middelbare scholieren geeft aan vaker over vervelende gebeurtenissen
via internet met vrienden te praten dan met ouders of leerkrachten.
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Wat te doen bij pesten? Een aantal tips voor leerkrachten en ouders
1. Toon interesse in wat jongeren doen op het internet.
2. Spreek regels af over hoe je met elkaar omgaat op het internet
3. Als er digitaal gepest wordt, probeer dan de dader op te sporen. U kunt bijvoorbeeld uitzoeken van welke computer op school het bericht is verzonden, of u kunt erover in de klas praten. Soms is het niet mogelijk een dader te achterhalen en zit er niets anders op dan het effect
te minimaliseren. Dat kan het beste door het slachtoffer op het hart te drukken niet te reageren op anonieme pestberichten.
4. Formuleer een anti-pestbeleid voor de school. Bespreek dit in het team en met de directie. Er
zijn vele instanties die de school kunnen helpen bij een effectieve anti-pest-aanpak. De Stichting
Stop het Pesten kan helpen bij het ontwikkelen van een anti-pestbeleid op school,evenals bijvoorbeeld de Vereniging van Openbaar Onderwijs, die de handleiding Pesten op school, hoe
ga je ermee om? ontwikkeld heeft.
5. Praat met de ouders
Als u ontdekt dat een leerling digitaal gepest wordt, neem dan contact op met de ouders van
het slachtoffer. Het is goed dat zij weten welke maatregelen ze kunnen nemen. Zo kunt u hen
vertellen dat ze hun kind het beste kunnen adviseren om niet te reageren op pestberichten.
U kunt ouders verwijzen naar het gratis telefoonnummer 0800-5010 (voorheen de onderwijstelefoon; bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur) of de website www.50tien.nl. Voor
een advies kunnen jongeren, ouders en leerkrachten ook bellen met de hulplijn van Pestweb.nl:
0800-2828280 of mobiel 0900-2828280, elke schooldag van 2 tot 5 uur. Ook geeft het Pestweb
via mail een persoonlijk antwoord op vragen.
Mogelijke gevolgen van( digitaal) pesten:
• jongeren durven niet meer naar school;
• ze kunnen een minderwaardigheidscomplex ontwikkelen;
• ze kunnen later ernstige emotionele problemen krijgen, tot depressie en zelfmoord(pogingen)
aan toe.
Bronnen:
www.sire.nl
www.stopdigitaalpesten.nl
www.pesten.net
www.planet.nl
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Lesonderdeel 5: Dvd-fragment; wat de pester denkt
Tijd: 5 minuten
Doel
Leerlingen inzicht geven in gedachten die vooraf kunnen gaan aan het (niet) pesten.
Uitvoering
Laat het dvd-fragment zien met de volgende inhoud:
Gebeurtenis +

Gedachten =

Gevoel

Een aantal leerlingen pest
een medeleerling via zijn
weblog. Eén leerling wil
eigenlijk niet meedoen.

De pesters waren met z’n
drieënen ik was alleen. Ik wil
bij degroep horen. Ik vond de
leerlingdie gepest werd ook
wel een sukkel, vooral hoe
hij er uitziet. Ik kan niet
anders dan pesten

Onzeker/
angstig

Gebeurtenis +

Gedachten =

Gevoel

Een aantal leerlingen pest
een medeleerling via zijn
weblog. Eén leerling wil
eigenlijk niet meedoen.

Ik wil eigenlijk niet verder gaan. Angstig
Maar als ik niet meedoe,
denken ze dat ik voor hem
kies en dat ik ook een homo
ben. Ik ga maar door.

Gebeurtenis +

Gedachten =

Gevoel

Een aantal leerlingen pest
een medeleerling via zijn
weblog. Eén leerling wil
eigenlijk niet meedoen.

Het is gewoon helemaal niet
goed wat we doen. Ik voel me
ook wel schuldig. Zo maken
we die jongen helemaal stuk.
Dat wil ik niet doen.

Zeker

+

Gedrag
Meepesten

+

Gedrag
Beetje tegensputteren
maar uiteindelijk doorgaan
met pesten.

+

Gedrag
Niet pesten

Nabespreking
Laat de leerlingen nog een aantal gedachten bedenken die vooraf kunnen gaan aan het wel en
het niet pesten, en deze opschrijven in het leerlingenboek. Bijvoorbeeld:
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Wel pesten

Niet pesten

Hij ziet er toch niet uit.

Niemand verdient het om gepest te worden.

Ik voel me niet verwantwoordelijk voor
haar. Dat doen haar ouders maar.

Ik vind het belangrijk om op een respectvolle
manier met elkaar om te gaan.

Ik vind het gewoon leuk om te pesten.

Pesten is echt zinloos. Je doet een ander pijn
en zelf word je er geen haar beter van,
integendeel.
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Laat de leerlingen inzien dat er een onderscheid is tussen nare, negatieve gedachten en positieve, vriendelijke gedachten.

Lesonderdeel 6: Omgangsvormen met betrekking tot pesten
Tijd: 5 minuten
Laat de leerlingen naar aanleiding van deze les een afspraak bedenken, door ze bijvoorbeeld in
groepjes op te delen en per groepje het belangrijkste leerpunt van de les in het leerlingenboek
op te laten schrijven. Bespreek deze leerpunten in de klas. Hieruit kunt u een afspraak filteren,
waar de hele klas zich aan houdt. Zie verder Bijlage 1: ‘Gedragsafspraken’. De afspraak bij deze
les kan ongeveer de volgende vorm hebben:
‘Als ik de neiging heb om te pesten, probeer ik me eerst voor te stellen wat dit voor de ander kan
betekenen.’
of
‘Als ik pest en ik word erop gewezen, bied ik mijn excuses aan.’
of
‘Als ik zie dat een medeleerling gepest wordt laat ik dit niet over mijn kant gaan. Ik neem het op
het slachtoffer door de pester erop te wijzen dat pesten nooit een goede oplossing is.’
Samenvatting
De leerlingen hebben tijdens deze les stilgestaan bij de volgende onderwerpen:
• Hoe voelt het om gepest te worden?
• Als iemand gepest wordt doe ik niet mee. Ik neem het op voor de gepeste leerling.

Bijlage

Lesonderdeel 7: Oefening ‘Jouw ideale digitale wereld’
Tijd: 20 minuten
Doel
Leerlingen bewust maken van de invloed van de groep op hun gedrag
Uitvoering
Maak de leerlingen duidelijk dat de mensen om je heen voor een belangrijk deel kunnen meebepalen wat je doet en zegt. Dat heet groepsdruk. Groepsdruk kan ervoor zorgen dat je ergens aan
meedoet omdat anderen het doen; dat je je eigen ideeën opgeeft omdat de rest van de groep
andere ideeën heeft. Het is belangrijk dat de leerlingen zich bewust zijn dat groepsdruk ook een
rol bij het pesten kan spelen.
Veel jongeren pesten (mee) omdat ze erbij willen horen, of omdat ze bang zijn dat ze anders zelf
gepest worden of uit de groep liggen. Ze durven niet in te gaan tegen de pester(s).
Onderstaande oefening illustreert welke (positieve of negatieve) invloed een groep op je kan hebben.
Verdeel de groep in viertallen. De leerlingen krijgen een groot vel papier. De opdracht aan de groepen luidt als volgt:
Maak met elkaar een plattegrond van jullie ideale digitale wereld. Waar je je eigen huis neerzet
mag je zelf bepalen, maar houd hierbij wel rekening met de anderen. De rest moet je met elkaar
bepalen. De volgende zaken moeten er in ieder geval in komen te staan (zie ook het leerlingenboek):
• water (bijvoorbeeld een sloot, een meer, een rivier, etc)
• groen
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•
•
•
•
•
•
•

een school
winkels
bedrijven
speelruimte om bijvoorbeeld te skateboarden
restaurant(s)
café(s)
voor iedereen een auto, fiets of een ander vervoermiddel

Dit is het minimum; de leerlingen mogen er ook nog andere objecten aan toevoegen.
Als de groepen klaar zijn vergelijken ze hun plattegronden met de andere groepen.
Nabespreking
De leerlingen leggen per groepje hun resultaten uit aan de rest van de klas en vertellen ook waarom is gekozen voor deze indeling van hun ideale digitale wereld. Daarna vertellen ze hoe de
samenwerking en besluitvorming verliep en geven ze antwoord op de volgende vragen: Als ik het
ergens niet mee eens was kon ik dit dan zeggen? Zo ja, hoe reageerden mijn groepsgenoten? Zo
nee, waarom niet? Was er groepsdruk, had ik daar last van, hoe reageerde ik hierop?

Bijlage

Lesonderdeel 8: Rollenspel
Tijd: 20 minuten
Doelen
1 Leerlingen laten inzien dat pesten niet stoer is en niet het juiste gedrag om bij de groep te
horen.
2 De omstanders laten inzien dat het beste anti-pestgedrag bestaat uit:
• niet meedoen met de pester;
• niet passief staan toekijken, maar de pester erop te wijzen dat zijn gedrag niet oké is.
Uitvoering
Deel de klas op in 3 groepen. Laat de leerlingen onderstaand rollenspel voorbereiden en spelen.
Laat de leerlingen zelf de rollen verdelen. Er is een pester nodig, een slachtoffer en een aantal
omstanders. Als dit niet lukt, kunt u ze voor hen verdelen. Zie verder Bijlage 1: ’Rollenspel’. Als
de leerlingen het rollenspel in de groepjes hebben voorbereid, spelen ze het voor de hele groep.
De situatie is als volgt:
We zijn in een klaslokaal, voor de les. De leraar is nog niet binnen. Sommige leerlingen zitten op
hun stoel, andere leerlingen lopen rond of zitten op hun tafel. De pester staat in de buurt van de
deuropening, een medeleerling komt het klaslokaal binnen. De pester begint het slachtoffer uit
te schelden, uit te dagen en te duwen. De rest van de leerlingen staat er omheen.
De situatie kan zich vanaf dit moment op 3 manieren ontwikkelen:

Scenario 1
Leerling A (de pester)
Je staat in de deur opening. Als leerling B binnenkomt, scheld je hem uit.
Leerling B (de gepeste)
Je komt de klas binnen en een leerling begint je uit te schelden. Reageer hierop.
Leerling C, D en E (de omstanders)
Jullie zitten op een tafel of stoel. Als leerling B binnenkomt en wordt uitgescholden doen jullie
mee.
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Scenario 2
Leerling A (de pester)
Je staat in de deuropening. Als leerling B binnenkomt, scheld je hem uit.
Leerling B ( de gepeste)
Je komt de klas binnen en een leerling begint je uit te schelden. Reageer hierop.
Leerling C, D en E (de omstanders)
Jullie zitten op een tafel of stoel. Als leerling B binnen komt en wordt uitgescholden nemen jullie het voor hem op.
Leerling G, H en I (de omstanders)
Jullie staan in de buurt van de pester, maar negeren hem.

Scenario 3
Leerling A (de pester)
Je staat in de deuropening. Als leerling B binnenkomt, scheld je hem uit. Als de andere leerlingen zeggen dat je dit niet kunt maken bied je je excuses aan.
Leerling B ( de gepeste)
Je komt de klas binnen en een leerling begint je uit te schelden. Reageer hierop.
Leerling C, D en F (de omstanders)
Jullie zitten op een tafel of stoel. Als leerling B wordt uitgescholden door leerling A. Jullie zeggen tegen leerling A dat hij dit niet kan maken.
Nabespreking
Stel elk groepje na het spelen van het rollenspel de volgende vragen: Hoe voelden het slachtoffer, de pester en de omstanders zich? Was de reactie van de omstanders van invloed op het gevoel, het gedrag en de gedachten van de pester? Hoe vond de pester het om zijn excuses aan te
bieden?
Zie ook Bijlage 1: ‘Feedback’.
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Les 11

Thema: omgaan met
minderwaardigheidsgevoelens
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig om de les tot een succes te maken?
• Zelf-concept-lijst (iedere leerling één)
• Leerlingenboek
• Kaarten waarop u positieve of rationele gedachten (‘plus-kaart’) of negatieve of irrationele gedachten (‘min-kaart’) schrijft
• Geeltjes

>

Inhoud
Wat gaan we doen?
Deze les heeft tot doel de leerlingen bewuster te maken van verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Ze leren ook hun onzekerheid over zichzelf te relativeren, onder meer door zich
bewust te worden van hun negatieve/onhandige gedachten. Vervolgens leren ze om deze negatieve/onhandige gedachten uit te dagen. Hiertoe laat u hen zien hoe bepaalde onhandige gedachten schadelijk voor henzelf kunnen zijn en dat ze kunnen leren zichzelf te accepteren door handig te denken en effectief te handelen. Indien u te weinig tijd heeft om alle oefeningen te doen,
kunt u de laatste oefening, het rollenspel, laten vervallen.

>

Beginsituatie
Welke ervaringen hebben de leerlingen al opgedaan?
In de vorige les hebben we stilgestaan bij wat digitaal pesten is, waarom leerlingen digitaal pesten en op welke manier je ermee om kan gaan.

Doelstellingen les 11

Vaardigheden les 11

Oefeningen les 11

leren inzien dat er verschillen

waarnemen en herkennen van

oefening ‘Zelf-concept-lijst’

en overeenkomsten zijn

gevoelens en gedachten van

tussen mensen

jezelf en de ander

jezelf leren accepteren zoals

waarnemen, herkennen en

oefening ‘Positieve’ en

je bent

omgaan met gedachten

‘negatieve’ gedachten

sturing leren geven aan je

uiten van gevoelens en gedachten,

rollenspel

gedachten

waarnemen, herkennen en
omgaan met sociale situaties

>

Beschrijving van de les
1

Oefening ‘Zelf-concept-lijst’
De leerlingen maken een lijst van positieve punten van henzelf. Daarna mogen de andere
leerlingen deze lijst aanvullen.

2 Oefening ‘Positieve’ en ‘negatieve’ gedachten
De leerlingen geven aan wat volgens hen positieve en negatieve gedachten zijn en hoe je
negatieve gedachten om kunt zetten in positieve gedachten.
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3

Rollenspel
De leerlingen spelen een rollenspel met aandacht voor de invloed die gedachten kunnen hebben op gevoelens en gedrag.

Lesonderdeel 1: Oefening ‘zelf-concept-lijst’
Tijd: 15 minuten
Doel
De leerlingen demonstreren dat ze een eigen persoonlijkheid hebben. Leerlingen leren ook dat
ze in bepaalde opzichten overeenkomsten vertonen met anderen en in andere opzichten van
elkaar verschillen. Leerlingen leren op een positieve manier naar zichzelf kijken. Vooral voor
leerlingen die minderwaardigheidsgevoelens hebben kan dit een zinvolle les zijn.
Bij deze oefening krijgen de leerlingen de onderstaande lijst, die ze moeten invullen. Er moet veel
open ruimte zijn tussen de items, omdat alle leerlingen in de groep bij elk item iets moeten invullen.

Zelf-concept-lijst
Mijn naam is:

Dit doe ik graag:
(Bijvoorbeeld: ik schilder graag; ik dans veel; ik internet regelmatig.)

Deze eigenschappen of dingen horen bij mij:
(Bijvoorbeeld: ik ben erg eerlijk; ik luister goed; ik houd erg van dieren.)
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Dit zijn mijn goede gevoels- en relatie-eigenschappen:
(Bijvoorbeeld: ik kom vaak vrolijk over; ik word bijna nooit boos; ik luister goed naar anderen.)

Uitvoering
Deel de blaadjes met de zelf-concept-lijst uit aan de leerlingen. Laat de leerlingen op deze lijst
bij ieder item één positief ding over zichzelf schrijven. Daarna geven ze de lijst door aan hun klasgenoten. Het is de bedoeling dat ook de klasgenoten bij alle items iets positiefs opschrijven over
de eigenaar van de lijst, totdat iedereen bij alle klasgenoten de drie items heeft ingevuld.
Nabespreking
Iedereen krijgt uiteindelijk het blaadje met zijn eigen naam erop weer terug. Vraag aan de leerlingen hoe zij het vinden om zoveel positieve dingen over zichzelf te lezen.
Wat voor gedachten komen er bij de leerlingen op?
Vraag aan de leerlingen wat hen opvalt aan de reacties.
Als het goed is valt het de leerlingen op dat hun klasgenoten op verschillende manieren naar hen
kijken (er zijn verschillende eigenschappen ingevuld), maar ook op overeenkomstige manieren
(er zullen ook eigenschappen meerdere malen ingevuld zijn). Ook zou de leerlingen kunnen opvallen dat ze vaak ook zelf anders naar zichzelf kijken dan anderen.
Deze oefening vergroot bovendien de kans dat de leerlingen positief over zichzelf na gaan denken.

Lesonderdeel 2: Oefening ‘Gedachten uitdagen’
Tijd: 20 minuten
Doel
De leerlingen demonstreren dat je kunt leren jezelf te accepteren door op een positieve en rationele manier te denken en te handelen, en door je negatieve en irrationele gedachten uit te dagen.
Uitvoering
Maak bij deze oefening gebruik van de informatie die staat in Bijlage 5.
U maakt vantevoren een aantal kaarten. Kaarten met daarop positieve of rationele gedachten
(‘plus-kaart’) of negatieve of irrationele gedachten (‘min-kaart’). Iedere leerling krijgt een kaart.
Om de beurt mogen ze de gedachten op de kaart voorlezen en vertellen of het volgens hen een
plus- of min-kaart is. Als ze vinden dat ze een plus-kaart hebben, leggen ze uit waarom dit volgens hen zo is. Bij een min-kaart is leggen ze uit waarom denken dat dit een min-kaart is.
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Vervolgens proberen ze deze om te zetten in een plus-kaart (indien nodig met behulp van medeleerlingen). Dit omzetten van min naar plus wordt ook wel ‘uitdagen’ genoemd. Bij het uitdagen
is het onder meer van belang dat leerlingen zich afvragen of de gedachten wel overeenkomen
met de werkelijkheid.
Om te bepalen hoe je een min- of plus-kaart herkent en hoe negatieve of irrationele gedachten
kunnen worden uitgedaagd neemt u, voordat u aan de oefening begint, met de leerlingen bijlage
5 door. Deze bijlage behandelt onder meer het verschil tussen rationale en irrationele gedachten
en geeft voorbeelden van beide soorten gedachten.
Als een leerling bijvoorbeeld de min-kaart krijgt waarop staat: ‘Het is verschrikkelijk om niet de
hele dag te mogen internetten,’ zal hij naar verwachting deze kaart als een min-kaart aanduiden
vanwege het woord ‘verschrikkelijk’. Daarna mag hij deze min-kaart om te zetten in een pluskaart door de gedachte uit te dagen. Hij kan bijvoorbeeld ‘verschrikkelijk’ vervangen door ‘het is
niet leuk’.
U kunt op de plus-kaarten het volgende zetten:
• Als ik een onvoldoende haal voor dit proefwerk ben ik teleurgesteld.
• Ik vind het leuk om naar de verjaardag van mijn beste vriendin te gaan.
• Het is niet altijd leuk om huiswerk te maken.
• Ik voel me prettig als ik mijn werk goed gedaan heb.
• Ik vind het moeilijk om een presentatie voor de hele klas te houden.
• Ik ben gespannen als ik een sollicitatiegesprek heb.
Voorbeelden van min-kaarten:
• Het is verschrikkelijk dat ik binnen moet blijven.
• Ik kan er niet tegen als zij zo doet.
• Niemand houdt van mij.
• Ik moet mijn presentatie perfect doen.
• Als ik een sollicitatiegesprek heb, heb ik het idee dat de wereld vergaat.
• Ik kan niet leven zonder mijn vriend(in).
• Als ik een onvoldoende haal voor mijn proefwerk is dat echt afschuwelijk.
De plus- en min-kaarten kunnen ook door de leerlingen zelf bedacht worden. Een voorwaarde is
dat de leerlingen volgens u voldoende inzicht hebben in wat rationele en irrationele gedachten zijn.
Nabespreking
Laat de leerlingen discussiëren over de voordelen van het uitdagen. Leg hen uit dat ze van nu af
aan, wanneer ze een negatieve of irrationele gedachte hebben, steeds de mogelijkheid hebben
zo’n gedachte uit te dagen. Ze hoeven alleen maar zichzelf eraan te herinneren of door anderen
eraan herinnerd te worden.
Laat de leerlingen nog eens samenvatten hoe het uitdagen van negatieve of irrationele gedachten kan leiden tot positieve of rationele gedachten.

Lesonderdeel 3: Rollenspel
Tijd: 15 minuten
Doel
Leerlingen laten inzien dat negatieve of irrationele gedachten kunnen leiden tot ineffectief gedrag en positieve of rationele gedachten tot effectief gedrag.
Uitvoering
Laat de leerlingen een gebeurtenis bedenken die ze hebben meegemaakt en waarin ze zich min-

DOCENTENBOEK

Levensvaardigheden [ 1 1 4 ]

derwaardig of onzeker voelden, en ook het gedrag dat ze in die situatie vertoonden. Vervolgens
inventariseren de leerlingen deze geberutenissen. Dit kunt u laten doen in kleine groepjes, of als
u de indruk heeft dat de leerlingen zich veilig in de groep voelen, in de hele groep. Elk groepje
kiest één gebeurtenis om in een rollenspel na te spelen. Als er voor de hele groep gespeeld wordt
kunnen de leerlingen drie tot vier gebeurtenissen uitkiezen. De gebeurtenis en het gedrag worden nagespeeld door de leerlingen die de gebeurtenis zelf hebben meegemaakt. De rest van de
groep observeert.
De observatoren zetten de gedachten en gevoelens die in het rollenspel worden uitgebeeld in een
4G-schema op flip-over. Bijvoorbeeld:
G1 Iedereen in de klas moet een presentatie houden.
G2 ‘Dat lukt me nooit. Iedereen ziet dat ik zenuwachtig ben. Ik kan het gewoon niet. Ik ga het
uit de weg, in de hoop dat ik niet meer hoef.’
G3 Angstig, onzeker, boos.
G4 Iedere keer als de leerkracht vraagt wie er die week een presentatie wil houden, een
smoes bedenken.
Vraag nu aan de rollenspelers hoe zij zich zouden willen voelen en gedragen en welke gedachten
hiervoor nodig zijn. Als de rollenspelers er niet uitkomen kunnen de observatoren meedenken.
Bijvoorbeeld:
G1 Iedereen in de klas moet een presentatie houden.
G2 ‘Ik mag zenuwachtig zijn, want het is gewoon spannend. Ik ga het goed voorbereiden
zodat het me lukt.’
G3 Spanning.
G4 De presentatie niet uit de weg gaan.
De rollenspelers spelen de gebeurtenis nogmaals, alleen nu met de gedachten, het gevoel en het
gedrag uit het nieuwe 4G-schema.
Zie ook Bijlage 1: ‘Rollenspelen’.
Nabespreking
Vraag aan de leerlingen die het rollenspel speelden welke verschillen zij hebben ervaren tussen
het eerste en tweede rollenspel. Vraag dit ook aan de leerlingen die hebben geobserveerd.
Het is van belang dat de leerlingen hebben ervaren en gezien dat door het veranderen van
gedachten, ook hun gevoel en gedrag anders worden.
Zie ook Bijlage 1: ’Feedback en De rol van observatoren’.
Huiswerk
De volgende les gaat over seksualiteit en tienerzwangerschappen. Deel de groep op in drie groepjes. Elke groep zoekt via Internet, krant, tijdschrift, tv of film informatie of een voorbeeld op over
tienerzwangerschappen. Benadruk dat er ook tienervaders zijn en dat ook zij aandacht moeten
krijgen in de zoektocht.
Geef de volgende werkverdeling aan:
Groep 1 zoekt informatie over wat tienerzwangerschappen zijn en zoekt voorbeelden van tienerzwangerschappen.
Groep 2 zoekt informatie en voorbeelden van de oorzaken en gevolgen van tienerzwangerschappen.
Groep 3 zoekt naar hoe tienerzwangerschappen voorkómen kunnen worden.
De groepen schrijven hun bevindingen op papier. Deze informatie moet minstens één A4’tje
beslaan. Bereid de leerlingen erop voor dat ze met deze informatie in de les een poster moeten
maken. Ze mogen dus ook materiaal zoals foto’s en knipsels verzamelen.

DOCENTENBOEK

Levensvaardigheden [ 1 1 5 ]

Les 12

Thema: seksualiteit en
tienerzwangerschappen
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig om de les tot een succes te maken?
• Dvd ‘Levensvaardigheden’
• Vier vellen papier van posterformaat
• Kaartjes waarop u de teksten uit lesonderdeel 4 schrijft.
• De afsprakenlijst uit het leerlingenboek
• Geeltjes

>

Inhoud
Wat gaan we doen?
In deze les behandelen we het onderwerp seksualiteit en tienerzwangerschappen. In deze les is
het belangrijk dat jullie, zowel jongens als meisjes, je bewust worden van waar jullie grenzen liggen. Jullie zullen leren om deze grenzen duidelijk te maken en te bewaken. Jullie zullen ook leren
om de grenzen van een ander te respecteren. We hebben deze vaardigheden ook in de les over
genotmiddelen geoefend.

>

Beginsituatie
Welke ervaringen hebben leerlingen al opgedaan?
In de vorige les hebben de leerlingen geleerd dat positieve of rationele en negatieve of irrationele gedachten van invloed kunnen zijn op hun gedrag. Ze hebben ook geleerd hoe ze negatieve of
irrationele gedachten kunnen uitdagen, om ze vervolgens om te zetten in positieve of rationele
gedachten.

Doelstellingen les 12

Vaardigheden les 12

Oefeningen les 12

het thema sexualiteit

uiten van gevoelens en gedachten

dvd-fragment;

bespreekbaar maken
grenzen stellen en bewaken

huiswerk, gesprek en poster
stellen, communiceren en

oefening ‘Probleem oplossen’;

bewaken van eigen grenzen

oefening ‘Grenzen leren stellen
en bewaken’

grenzen van de ander

waarnemen en respecteren van

oefening ‘Probleem oplossen’;

respecteren

grenzen van de ander

oefening ‘Grenzen leren stellen
en bewaken’

>
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Beschrijving van de les
1

Dvd-fragment
Leerlingen krijgen een dvd-fragment te zien waarin een jongen met een meisje wil vrijen, terwijl zij niet wil. De leerlingen zien verschillende reactiemogelijkheden en de gevolgen hiervan.

2

Huiswerk, gesprek en een poster
De leerlingen delen de informatie over tienerzwangerschappen die zie als huiswerk hebben
verzameld. Daarna geeft u meer informatie over het thema en maken de leerlingen gezamenlijk een poster.
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3

Oefening ‘Probleem oplossen’
Leerlingen schrijven een probleem op papieren proberen het vervolgens met elkaar op te lossen.

4

Oefening ‘Grenzen leren stellen en bewaken’
Leerlingen bespreken probleemsituaties waarin iemand een grens moet stellen op het gebied
van sexualiteit.

5

Afspraak maken
U maakt met de leerlingen een afspraak die betrekking heeft op het onderwerp van de les. De
leerlingen moeten zich hieraan in én buiten de lessen aan proberen

Lesonderdeel 1: Dvd-fragment
Tijd: 10 minuten
Doel
Inzicht krijgen in verschillende gedragsmogelijkheden in situaties waarin sexualiteit rol speelt,
en in de gevolgen van deze gedragingen.
Uitvoering
Vertel de leerlingen dat ze nu een dvd-fragment gaan zien over seksualiteit. De verschillen tussen de gedragingen in de dvd zijn niet erg groot. Leg aan het einde van de dvd de verschillen zo
‘groot’ mogelijk uit.De inhoud van het dvd-fragment is als volgt: een leerlinge is met haar vriend
bij haar thuis, terwijl haar ouders weg zijn. Haar vriend wil met haar vrijen. De leerlinge voelt zich
onzeker.
De volgende dvd-fragment behandelen verschillende reacties van het meisje:
1
Gebeurtenis +

Gedachten =

Gevoel +

Gedrag

Een meisje en een jongen
zijn aan het vrijen. Hij wil
verder gaan, zij eigenlijk
niet.

‘Het komt suf over als ik zeg
dat ik niet wil vrijen. Ik kan
het toelaten, maar ik wil het
niet. Ik bedenk wel een
smoes.’

Onzeker,
bang

Het meisje
bedenkt een
smoes.

Gebeurtenis +

Gedachten =

Gevoel +

Gedrag

Een meisje en een jongen
zijn aan het vrijen. Hij wil
verder gaan, zij eigenlijk
niet.

‘Ik ben er helemaal nog niet
aan toe. Als ik iets niet wil,
dan wil ik het ook niet!
Dan ga ik het niet voor hem
leuk maken! Je hoort vaak
dat ze maar op één ding uit
zijn en dat is ook zo. Hij wil
maar één ding!’

Boos

Het meisje
reageert heel
boos.

2
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3
Gebeurtenis +

Gedachten =

Gevoel +

Gedrag

Een meisje en een jongen
zijn aan het vrijen. Hij wil
verder gaan, zij eigenlijk
niet.

‘Ik ga gewoon een beetje
achteruit dan merkt hij wel
dat ik niet wil. Ik hoor vaak
dat meiden het toelaten. Ik
wil eigenlijk zeggen dat ik
niet wil, maar dat durf ik niet.
Ik laat het maar gewoon
gebeuren.’

Onzeker,
bang,
schaamte

Het meisje
probeert eerst
met lichaamstaal duidelijk
te maken dat
ze niet wil. Als
dat niet werkt
laat ze het toe.

Gebeurtenis +

Gedachten =

Gevoel +

Gedrag

Een meisje en een jongen
zijn aan het vrijen. Hij wil
verder gaan, zij eigenlijk
niet.

‘Ik zeg voorzichtig maar wel
duidelijk dat ik niet wil vrijen,
in ieder geval nog niet. Ik
vind dat ook echt belangrijk.
Hij is mijn vriend en ik wil
me daar niet boos over
maken. Ik vertel gewoon
eerlijk dat ik het niet wil.’

Zeker,
tevreden

Het meisje
zegt duidelijk
dat ze niet
verder wil.

4

Vraag aan de leerlingen om de gevolgen (G5) van de verschillende reacties op te schrijven. Vraag
ze of ze nog andere reacties kunnen bedenken. Zie het leerlingenboek.
Gevolgen:
na reactie 1: De relatie tussen vriend en vriendin verbetert niet; de jongen zal zijn gedrag herhalen; het meisje zal dan iedere keer weer een smoes moeten bedenken; het
probleem wordt niet opgelost.
na reactie 2: De relatie tussen vriend en vriendin verslechtert; als ze niet veilig hebben
gevreeën kan het meisje zwanger zijn of besmet raken; het meisje krijgt spijt; het
meisje voelt zich gebruikt.
na reactie 3: Het meisje doet iets tegen haar wil; de relatie tussen vriend en vriendin kan verslechteren; het probleem wordt niet opgelost.
na reactie 4: De jongen weet waar hij aan toe is; de relatie blijft goed; het meisje dwingt er
respect mee af; beiden zijn opgelucht.
Nabespreking
Waarom is het voor jongeren moeilijk om nee te zeggen en voor zichzelf op te komen? Welke
gedachten gaan er door hun hoofd heen die dit zo moeilijk maken?
Laat de leerlingen deze gedachten opschrijven.
Blijf stilstaan bij één van de gevolgen, namelijk het zwanger raken. Wat weten de leerlingen van
tienerzwangerschappen? Wat zijn hun ervaringen?
Vervolgens kunt u verder met de volgende oefening waarin de leerlingen kennis opdoen over het
thema tienerzwangerschappen.
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Lesonderdeel 2: Huiswerk, gesprek en een poster
Tijd: 15 minuten
Doel
Een mening vormen over seksualiteit en tienerzwangerschappen. Het belang leren inzien van het
stellen en bewaken van eigen grenzen, en van het respecteren van andermans grenzen.
Uitvoering
De leerlingen hebben als huiswerk informatie gezocht over de volgende zaken: Wat zijn tienerzwangerschappen? Wat zijn de oorzaken en gevolgen? Hoe kan je ze voorkomen?
Deel de klas op in vier groepjes. Vraag de leerlingen met hun groepje een informatieposter te
maken. Hang hiervoor vier vellen papier van posterformaat op in het lokaal en vraag de leerlingen hun bevindingen, inclusief foto’s, tekeningen, knipsels, enzovoorts weer te geven op het poster. Benadruk dat de leerlingen ook verantwoordelijk zijn voor de lay-out van de posters.
U kunt de informatie, indien nodig, aanvullen met onderstaande informatie en websites.
Gebrek aan regie belangrijke factor bij tienerzwangerschappen
Ontleend aan: www.rutgersnissogroep.nl

Het aantal tienerzwangerschappen is de laatste tien jaar gestegen. Zowel abortussen als
tienermoeders komen vaker voor. Naar aanleiding van deze groei gaf de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht aan de Rutgers Nisso Groep om de achtergronden van tienerzwangerschappen te onderzoeken. Het blijkt dat gebrek aan regie en
controle over het eigen (seks)leven een belangrijke factor is.
Door middel van interviews met 10 deskundigen en 36 tieners die zwanger zijn geweest, is
inzicht verkregen in de achtergronden van zowel ongeplande als bewust geplande tienerzwangerschappen en in de achtergronden van de keuze voor een abortus of voor moederschap. Tienerzwangerschappen worden veroorzaakt door een meer of minder bewuste kinderwens, inadequaat anticonceptiegebruik of soms door domme pech. In deze factoren
spelen gebrek aan regie en controle over het eigen (seks) leven een rol in het ontstaan van
een zwangerschap.
In 1990 werden 10,4 van elke 1.000 tienermeisjes zwanger. Dit cijfer is opgelopen tot 16,2 in 2002
en in 2003 voor het eerst sinds jaren iets gedaald tot 14,1.

Geboorte- en abortuscijfers per 1000 meisjes van 15-19 jaar 1980-2003
Bron: Landelijke Abortus Registratie
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Uit de meest recente onderzoeken blijkt dat 27 van 1598 ondervraagde meiden in het afgelopen
jaar, 2005, zwanger is geworden zonder dat dit bedoeling was (17 per 1.000). Van deze 27 meiden
zijn er 20 Nederlands, 1 Marokkaans, 6 Surinaams/Antiliaans en één heeft een ‘overige niet-Westerse achtergrond12) . Vijftien van hen hebben één of meerdere abortussen gehad (9 per 1.000), en
12 meisjes hebben een kind gekregen of zijn nog zwanger (8 per 1.000).

Wat te doen om een tienerzwangerschap te voorkómen?
• gebruik maken van de pil;
• gebruik maken van een condoom;
• morning after pil halen bij de huisarts;
• voorlichting door de school;
• voorlichting door ouders.
Je bent zwanger: wat nu?
Je zult het moeten vertellen aan je ouders. Maar hoe ga je dit doen? De meeste meisjes hebben
al een vermoeden hoe hun ouders zullen gaan reageren. Ook zal je heel snel één van de moeilijkste beslissingen in je leven moeten nemen. Je moet kiezen tussen:
• het kind houden;
• abortus laten plegen;
• de zwangerschap uitdragen en het kind ter adoptie aan een ander gezin afstaan;
• de zwangerschap uitdragen en het kind houden.
Als je ervoor kiest om het kind te houden, zal na je zwangerschap je leven waarschijnlijk ineens
heel erg veranderen. Met je kind krijg je er een grote verantwoordelijkheid bij.
Als je voor een abortus kiest, kan het zijn dat je er later spijt van krijgt. Je moet er dus heel goed
over nadenken of je daadwerkelijk een abortus wilt.
Als je voor het uitdragen van je zwangerschap kiest en het kind daarna ter adoptie aan een ander
gezin afstaat, moet je je goed laten informeren. Je zult met veel instanties te maken krijgen. Het
kind kan het later ook moeilijk krijgen met het feit dat het is geadopteerd.

Zijn er ook tienervaders?
Ja, er zijn ook tienervaders. Dit zijn jongens die voor hun 20e vader worden van een kindje. Ze hoeven niet per se de partner van de moeder te zijn.
Tienervaders hebben over het algemeen een slechte naam voor de buitenwereld. Er wordt
gezegd dat ze alleen maar aan hun lusten hebben gedacht. Vaak wordt de tienervader onverantwoordelijk gedrag verweten. De buitenwereld heeft vaak wel medelijden met de tienermoeder. De
tienermoeders zoeken hulp en de vaders vaak niet.
Bronnen:
http://www.rutgersnissogroep.nl/news_items/Gebrek_aan_regie_belangrijke_factor_bij_tienerzwangerschappen
http://www.maatschappelijkwerk.com/scriptie/tienerzwangerschappen/tienerzwangerschappen.doc
http://mediatheek.thinkquest.nl/~lld094/zwangerschap/tienervaders.htm
[ einde informatie]
Als de leerlingen klaar zijn mogen ze hun poster presenteren aan de rest van de klas. Nadat alle
groepjes hun poster hebben gepresenteerd mogen de leerlingen nog even rondlopen om naar alle posters te kijken.

12) Graaf, H. de, Baker, F., Meijer, S., Poelman, J., & Vanwesenbeeck, I. (2005). Seks onder je 25e (werktitel).
Onderzoeksrapport
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Nabespreking
Blijf nog even stilstaan bij de oorzaken en gevolgen van de tienerzwangerschappen. Vraag aan de
leerlingen welke vaardigheden jongeren nodig hebben om op een respectvolle manier met hun
eigen seksualiteit en de seksualiteit van de ander om te gaan.
Voorbeelden van goede antwoorden: grenzen kunnen herkennen en kunnen bewaken; je grenzen
duidelijk markeren; grenzen respecteren; je bewust zijn van waar je eigen grenzen liggen; je
eigen grenzen niet af laten hangen van wat vriend(inn)en vinden of doen; hulp vragen indien nodig.

Lesonderdeel 3: Oefening ‘Probleemoplossen’
Tijd: 10 minuten
Doel
Seksualiteit en verliefdheid bespreekbaar stellen.
Uitvoering
De leerlingen schrijven individueel op een kaartje een probleem waar ze tegenaan zijn gelopen of
waarvan ze bang voor zijn om tegenaan te lopen. Het onderwerp moet gaan over seksualiteit, verliefdheid of relaties. Het is de bedoeling dat de leerlingen hun vraag niet aan de andere leerlingen
laten zien, zodat het vertrouwelijk blijft en er geen melige sfeer ontstaat. Geef aan dat de antwoorden gedrurende de hele les anoniem zullen blijven en dat u de kaartjes na de oefening vernietigt.
De kaarten worden opgehaald. U schudt de kaarten en leest ze om de beurt voor. De leerlingen
proberen met elkaar voor elk probleem een korte oplossing te bedenken.
Nabespreking
Als de problemen en oplossingen zijn besproken is het raadzaam om de oplossingen even samen
te vatten en de groep te bedanken voor hun openheid.

Lesonderdeel 4: Oefening ‘Grenzen leren stellen en bewaken’
Tijd: 10 minuten
Doel
Grenzen op het gebied van seksualiteit leren herkennen, stellen en bewaken. Seksualiteit bespreekbaar stellen.
Uitvoering
Voor deze oefening maakt u gebruik van 3 verschillende teksten op kaarten.
Deel de groep op in tweetallen en geef iedere leerling een kaart. Zorg er hierbij voor dat elk tweetallen steeds twee verschillende teksten krijgt.
Leerling A leest de tekst hardop en daarna geeft leerling B aan leerling A advies. Dit advies moet
zodanig zijn dat leerling A voor zichzelf leert opkomen. Na 2 minuten worden de rollen omgedraaid.
Tekst voor kaart 1
Mijn vriend(in) wil geen voorbehoedmiddel gebruiken bij het vrijen. Ik wil dat wel. Als ik hierover
met hem/haar probeer te praten, gaat hij/zij het onderwerp uit de weg of zegt dat hij/zij dan maar
liever niet meer vrijt.
Tekst voor kaart 2
Iemand uit de klas heeft met mij gezoend, terwijl ik het eigenlijk niet wilde. Nu stuurt hij/zij mij
allemaal lieve sms’jes en e-mails. Ik durf niet te zeggen dat ik geen relatie met hem/haar wil. Ik
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bang dat ik hem/haar zal kwetsen. Hij/zij heeft laatst tegen mij gezegd dat hij/zij last heeft van
depressieve gevoelens.
Tekst voor kaart 3
Ik heb homoseksuele gevoelens, maar durf er niet over te praten met anderen. Ik ben bang dat
andere leerlingen mij gaan pesten.
Nabespreking
Alle leerlingen komen weer bij elkaar en vertellen in hoeverre zij het moeilijk vonden om het
onderwerp bespreekbaar te stellen, om grenzen te stellen en te bewaken en om advies te geven.
Laat de leerlingen ook vertellen welke adviezen ze hebben gegeven.

Lesonderdeel 4: Afspraak maken
Tijd: 5 minuten
Laat de leerlingen naar aanleiding van deze les een afspraak bedenken, door ze bijvoorbeeld in
groepjes op te delen en per groepje het belangrijkste leerpunt van de les op te schrijven in hun
leerlingenboek. Deze leerpunten worden in de klas besproken.
Uit de leerpunten maakt u samen met de leerlingen een afspraak waar de hele klas zich aan
houdt. Zie ook Bijlage 1: ’Gedragsafspraken’. De afspraak bij deze les moet ongeveer neer komen
op:
De afspraak is dat als we niet willen zoenen of niet met iemand naar bed willen, we dit duidelijk
zeggen en dat de ander deze grens accepteert.
Samenvatting
De leerlingen hebben in deze les stilgestaan bij:
• kritisch nadenken voordat je reageert;
• je bewust worden van wat je wel en niet wilt;
• grenzen stellen op het gebied van sexualiteit;
• neezeggen.
Huiswerk
De volgende les gaat over seksualiteit en ‘loverboys’. Jullie gaan samen met 5 of 6 andere leerlingen een spreekbeurt voorbereiden over dit onderwerp. Zoek zoveel mogelijk op over dit thema
en kies een onderdeel uit om je spreekbeurt over te houden. ’Onderwerpen kunnen zijn: wat zijn
loverboys; hoe gaan ze te werk; welke meisjes zijn er gevoelig voor; wat kan je er tegen doen; hoe
kun je het voorkomen.
De spreekbeurt moet ongeveer 10 minuten duren. Jullie mogen gebruik maken van foto’s, dvd,
enzovoorts.
Bronnen die jullie kunnen gebruiken zijn onder andere www.vanlovertotloverboy.nl en www.be
wareofloverboys.nl.
Benadruk dat het belangrijk is dat iedereen in het groepje een rol heeft tijdens de voorbereiding
en de presentatie.
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Les 13

Thema: seksualiteit en loverboys
>

Krantenartikel “loverboys verleggen grenzen”
door ANNE BOER

4 NOVEMBER 2005 - ZWOLLE - Loverboys verleggen hun grenzen om politie en
justitie te slim af te zijn. Ze wijken uit naar gemeenten waar niet of nauwelijks
aandacht is voor hun praktijken, kiezen oudere meisjes als slachtoffer en gebruiken steeds meer de mogelijkheden van internet om vrouwen in hun val te lokken.
Dat blijkt uit onderzoek dat in Zwolle is uitgevoerd. Zwolle heeft de afgelopen
jaren school gemaakt als bestrijder van loverboys. De gemeente stelde in 2003
vast dat loverboys zoveel ellende aanrichtten, dat er hoognodig een breed tegenoffensief moest komen. Dat leidde onder meer tot een werkgroep voor hulpverlening en een meldpunt. Die aanpak dient inmiddels landelijk als voorbeeld, maar
krijgt nog niet veel navolging. Zwolle besloot deze week het project in ieder geval
tot 2009 voort te zetten. Uit de evaluatie van de resultaten in de afgelopen drie
jaar blijkt dat de aanpak van loverboys effect heeft. De hulpverlening heeft bijna
honderd meiden uit het circuit weten te halen of kunnen voorkomen dat ze als
prostituee te werk werden gesteld door de man die ze zagen als hun grote liefde.
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig om de les tot een succes te maken?
• Vragenlijst;
• Indien nodig dvd recorder;
• Geeltjes.

>

Inhoud
Wat gaan we doen?
In deze les gaan we het hebben over het onderwerp seksualiteit en loverboys. In kleine groepjes
worden spreekbeurten over het thema gehouden. We beantwoorden met elkaar vragen zoals:
‘Wat zijn loverboys?’ en ’Wat kunnen we tegen loverboys doen?’

>

Beginsituatie
Welke ervaringen hebben leerlingen al opgedaan?
In de vorige les werden de thema’s sexualiteit, tienerzwangerschappen en weerbaarheid besproken. Het ontdekken, leren stellen en bewaken van grenzen stond centraal in deze les.

Doelstellingen les 13

Vaardigheden les 13

Oefeningen les 13

het thema loverboys

uiten van gevoelens en

spreekbeurt

bespreekbaar maken

gedachten.

inzicht krijgen in achtergronden

waarnemen en herkennen van

en beweegredenen loverboys

gevoelens, gedachten en reacties
van de ander;
waarnemen, herkennen en
effectief omgaan met sociale
situaties.
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spreekbeurt en vragenlijst

bewustworden van eigen

waarnemen en respecteren van

grenzen en daarvoor ook op

grenzen van de ander;

durven komen

stellen, communiceren en

spreekbeurt en vragenlijst

bewaken van eigen grenzen.

>

Beschrijving van de les
1

Spreekbeurt
De leerlingen hebben als huiswerk in groepjes een spreekbeurt voorbereid over het onderwerp ‘loverboys’. Voordat de leerlingen hun spreekbeurt gaan geven vertelt u eerst een waargebeurd verhaal over loverboys.

2

Vragenlijst en adviezen
De leerlingen vullen individueel een vragenlijst over seksualiteit in. Ze bedenken met elkaar
adviezen aan meiden over hoe ze met loverboys om kunnen gaan en zich weerbaar kunnen
opstellen. Ook het thema lovergirls komt aan bod.

Lesonderdeel 1: Spreekbeurt over loverboys
Tijd: 10 minuten
Doel
Informatie uitwisselen over loverboys.
Uitvoering
Vertel voordat de leerlingen met hun spreekbeurt beginnen eerst zelf een kort verhaal over het
thema. Bijvoorbeeld:
Jonge meisjes vaker gedwongen tot prostitutie
Het verschijnsel ‘loverboys’ neemt toe. Mooie jongens die jonge meisjes met dure cadeaus
verleiden. Eenmaal ingepalmd worden de meisjes gedwongen tot prostitutie. Dit gaat bijna
altijd gepaard met grove intimidatie en fors geweld. Niet voor niets dat een loverboy die op
vrijdagavond 12 april 2002 in Zembla aan het woord kwam, is veroordeeld tot zes jaar
gevangenis. Ook slachtoffers kwamen aan het woord en vertelden hoe ze langzaam maar
zeker in het web van hun geliefde verstrikt raakten.

Ook buiten Randstad
Op schoolpleinen, in winkelcentra, discotheken of opvangcentra worden de meiden aangesproken. Als de glimmende cabriolet indruk maakt, wordt de verliefdheid verworven door
haar mee uit eten te nemen en cadeautjes te geven. Deze vorm van criminaliteit niet langer voorbehouden aan de grote steden. Advocaat P. Doedens: ”Met name de laatste drie à
vier jaar worden juist buiten de Randstad op vrij grote schaal dames tewerkgesteld.”
Doodsbang
Het blijkt allang niet meer om incidenten te gaan. De politie wordt regelmatig door scholen
gewaarschuwd, maar zit met het probleem dat er weinig aangifte wordt gedaan. De meisjes zijn doodsbang en schamen zich. Een meisje zegt in Zembla: “Ik had dus kunnen zeggen van ’Hallo, ik ben 13 en help me alsjeblieft’, maar dat deed ik niet. Hij had me zo in z’n
macht op de een of andere manier.” Een ander slachtoffer zegt in Zembla: “Later heeft hij
een pistool gepakt en toen heeft hij mijn vriendin bedreigd. ’Als je nu niet naar binnen gaat,
schiet ik je vanavond nog neer.’ Ik wist wel dat hij agressief was, maar dit had ik nooit verwacht.”
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Samenstelling & regie: Hans Otten
Research: Marjon van Essen
Zembla: Loverboys, vrijdag 12 april 2002 om 21.15 uur, Nederland 3.
[einde verhaal]
Laat de leerlingen hun spreekbeurt van ongeveer 10 minuten houden.
Als een groepje klaar is met de presentatie, mogen de leerlingen die de spreekbeurt hebben
gehouden eerst zelf reageren op hun presentatie conform de regels voor het geven van feedback
uit Bijlage 1.
Daarna mogen de andere leerlingen vragen stellen en vertellen wat ze van de spreekbeurt vonden, eveneens conform de feedback-regels uit de bijlage.
Nabespreking
Vat de inhoud van de spreekbeurten op een positieve manier samen en geef een applaus!

Lesonderdeel 2: Vragenlijst over seksualiteit en adviezen
Tijd: 5 minuten
Doel
Bewust worden van je eigen en andermans sexualiteit.
Uitvoering
Laat de leerlingen onderstaande vragenlijst over seksualiteit invullen. Je mag meerdere antwoorden geven.

Je wordt gepest omdat je nog maagd bent. Wat doe je?
a. je trekt je er niets van aan
b. je ontkent het
c. je negeert de opmerkingen erover
d. je wordt boos en geeft het toe
e. je wordt boos en ontkent het
f. iets anders, ................................................
Jouw vriend(in) wil met je naar bed. Jij wilt niet. Wat doe je?
a. je zegt dat je het niet wilt
b. je gaat met hem/haar naar bed uit angst om hem/haar te verliezen
c. je gaat met hem/haar naar bed omdat veel van je vriend(inn)en het ook doen
d. je bedenkt een smoes zodat je de confrontatie niet aan hoeft te gaan
e. iets anders, ......................................................
(Stel) je hebt homosexuele gevoelens. Wat doe je hiermee?
a. je bespreekt het met je beste vrienden
b. je bespreekt het met je ouders
c. je bespreekt het met je klasgenoten
d. je bespreekt het met je leerkracht
e. je bespreekt het met niemand
f. je bespreekt het wanneer het ter sprake komt
g. iets anders, ....................................
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Je vindt een jongen/meisje uit je klas leuk, maar je wilt geen relatie met hem/haar. Je hebt
dit al meerdere malen duidelijk tegen hem/haar gezegd, maar zij/hij blijft zich opdringen
door je regelmatig te sms’en en te bellen. Wat doe je?
a. je blijft volhouden dat je niets met hem/haar wilt zonder boos te worden
b. je wordt boos
c. je negeert hem/haar voortaan
d. je gaat overstag en gaat een relatie met hem/haar aan
e. iets anders, ..................................
Een goede vriend(in) schept op over haar/zijn sexuele ervaringen. Ondertussen gaat ook het
gerucht dat hij/zij nog maagd is. Wat doe je?
a. je bemoeit je er niet mee
b. je vertelt je vriend(in) dat er over hem/haar geroddeld wordt om hem/haar te beschermen
c. je doet mee met de roddel omdat je moe wordt van de opschepperijen van je vriend(in)
d. iets anders, ....................................
Je bent smoorverliefd op één van de meest populaire jongens/meisjes uit de klas. Wat doe
je?
a. je zegt niets
b. je vraagt of hij/zij een relatie met je wil
c. je vertelt het aan iedereen in de hoop dat hij/zij het dan ook te horen krijgt en jou misschien benadert
d. je flirt met hem/haar
e. iets anders, .....................................

Nabespreking
Bespreek met de leerlingen de vragen en de uitkomsten per vraag. Geef iedere leerling die er iets
over kwijt wil, de ruimte. Het is raadzaam deze lijst ook zelf in te vullen en uw antwoorden met
de klas te delen.
Leg de leerlingen uit dat het belangrijk is dat je je eigen grenzen kent en ze, als het nodig is, ook
duidelijk vertelt aan de ander. Het is ook van belang dat de ander jouw grenzen respecteert.
Bespreek vervolgens onderstaande informatie over loverboys en lees de stappen voor die een
loverboy vaak onderneemt om een meisje uiteindelijk zover te krijgen dat ze in de prostitutie gaat
werken.
De leerlingen stellen op basis van de spreekbeurten en de onderstaande informatie een lijst van
adviezen samen. Dit zijn adviezen over hoe meiden om kunnen gaan met loverboys, waar ze op
moet letten, welke valkuilen er zijn en hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Bespreek ook de
vraag of er volgens de leerlingen ook lovergirls zijn.
Wat zijn loverboys?
Een loverboy is een jongen die een meisje probeert te versieren, niet omdat hij haar leuk
vindt maar omdat hij geld aan haar wil verdienen. De loverboy is vaak een charmante, wat
oudere, goedgeklede jongen of man. Hij is heel lief voor het meisje, geeft haar veel aandacht en ook mooie en dure cadeaus.
Vaak doen ze samen nog veel meer en leuke dingen: ze gaan uit eten, ze gaan op vakantie
enzovoorts. De meisjes denken dat ze verkering met de loverboy hebben, maar voor de
loverboy stelt het meisje eigenlijk niets voor.
Na een tijdje verkering met het meisje te hebben gehad, vindt de loverboy het de hoogste
tijd dat het meisje de cadeaus en de etentjes en vakanties terugbetaalt.
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Hij stimuleert en/of dwingt het meisje om tegen betaling seks met anderen te hebben,
waardoor ze uiteindelijk in de prostitutie terecht komt. Zo kan ze het geld terugbetalen. De
loverboy gebruikt hierbij vaak geweld. Hij zorgt er vaak ook nog eens voor dat het meisje
helemaal afhankelijk van hem is.
Zijn loverboys strafbaar?
Loverboys zijn strafbaar als ze minderjarigen proberen aan te zetten tot prostitutie. Ook
het dwingen tot prostitutie is strafbaar.
De straffen die loverboys kunnen krijgen, variëren van taakstraffen tot maximaal tien jaar
gevangenisstraf. Wel moet het meisje aangifte doen van een straftbaar feit.
Hoe gaan loverboys te werk?
Een loverboy gaat op zoek naar een meisje. Dit doet hij op plekken waar meisjes vaak zijn.
Voorbeelden van (virtuele) plekken waar meisjes vaak zijn:
• MSN
• andere chatsites
• cafés
• discotheken
• scholen
• sportverenigingen

Loverboys gaan stapsgewijs te werk om een meisje uiteindelijk zover te krijgen dat ze in de
prostitutie gaat werken. Ze doen het vaak zo:
Eerste stap: ontmoeten
Een leuke jongen, hij heeft iets aantrekkelijks, maakt een praatje met je, of je wordt aan
hem voorgesteld door een vriendin van je. Dit gebeurt bijvoorbeeld op school, in een discotheek, in een coffeeshop of café, in de trein, in de stad, op het station – het kan eigenlijk
overal. Waar er maar jonge meiden zijn... Ook via het internet. Er worden afspraakjes
gemaakt en contacten gelegd.
Tweede stap: indruk maken
Dan geeft hij je een mooi cadeautje, een mobieltje bijvoorbeeld. “Zo kan ik je overal bereiken, en jij mij!” Maar daar blijft het niet bij, je krijgt ook nog mooie sieraden en parfum. En
jullie gaan samen uit eten in een duur restaurant. Je bent helemaal weg van hem. Je
denkt: ‘Zo’n vriend heb ik altijd al willen hebben. Hij is zo stoer. Hij zegt allemaal lieve dingen tegen mij, dat ik mooi ben en dat hij alles voor me over heeft.’
Hij komt je ophalen met de auto of de scooter. Hij heeft dure kleren aan en ziet er goed uit.
Derde stap: verkering
Jullie hebben nu echt verkering: jij bent zijn vriendin. Jullie doen heel veel dingen samen;
je gaat naar de film, naar vrienden. Met de auto ga je overal naar toe. Jouw vriendinnen zie
je niet zoveel meer. Maar dat maakt ook niet zo veel uit, die zijn toch maar kinderachtig,
zegt hij. Hij houdt echt van je en die meiden zijn alleen maar jaloers. Je ouders of je mentor zie je ook niet zoveel meer, die vinden die jongen maar niks. Wat zeuren die mensen.
Hij is toch geweldig? Ze begrijpen je gewoon niet.
Vierde stap: met elkaar naar bed gaan
Je bent met hem naar bed geweest. Het was heel mooi en romantisch, hij was zo lief en
aardig. Je bent echt gelukkig met hem. Je wilt altijd bij hem blijven, en hij bij jou, zegt hij.
Je besluit weg te gaan van huis. Hij wil ook dat je dag en nacht bij hem bent.
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Vijfde stap: wennen aan prostitutie
Hij neemt je mee naar de rosse buurt, en daar ontmoet je andere meisjes van jouw leeftijd
die het werk ook doen. Hij laat je ook je grenzen verleggen. Er moet bij een vriend bijvoorbeeld een schuld afgelost worden en jij bent de enige die hem kan helpen door een avondje
uit te gaan met die vriend. Die vriend is erg handtastelijk, en dat weet hij.
Zesde stap: overhalen tot prostitutie
Het geld is op. Hij heeft zoveel voor jou over gehad, en je hebt het gevoel dat je nu iets voor
hem terug moet doen.
Misschien word je bang voor hem, en daardoor ga je twijfelen. Wat gebeurt er als ik nu zeg
dat ik niet verder wil? Hij belooft je dat je niet lang hoeft te werken als prostituee. Jullie
kunnen dan sparen, en een huis kopen. Ook kunnen jullie op vakantie.
Zevende stap: prostitutie
Nu zit je achter het raam, of ga je naar mannen thuis, of werk je in een seksclub. Ergens
wilde je het helemaal niet. Maar hij heeft je geslagen en gezegd dat als je het niet zou
doen, hij jou en je familie wat aan zou doen. Je voelt je vies en smerig. Maar toch houd je
nog steeds ontzettend veel van je vriend. Het zal allemaal wel weer goed komen, toch? Hij
is soms weer zo lief.
Consequenties:
Als het meisje eenmaal in de prostitutie werkt, wordt ze scherp in de gaten gehouden.
Weigeren van werk kan mishandeling of bedreiging betekenen. Een loverboy heeft vaak
meerdere meisjes voor zich werken.
Als een meisje werkt als prostituee is het niet eenvoudig om te stoppen.
Ze is sociaal en maatschappelijk geïsoleerd geraakt.
Schaamte en een laag zelfbeeld werken niet stimulerend voor het opbouwen van een
nieuw leven.
Aantal slachtoffers per jaar:
Het aantal meisjes dat jaarlijks in Nederland het slachtoffer wordt van loverboys wordt
geschat op zo’n 1500 tot 2000.
Bronnen:
www.vanlovertotloverboy.nl
www.scharlakenkoord.nl
www.bewareofloverboys.nl
www.bodemloos.nl
www.politie.nl

Meiden vaker in ban lovergirls
door Marije Veerman
Geplaatst op www.metronieuws.nl op donderdag 3 mei 2007 om 09:30

Loverboys steeds vaker vrouw - Meisjes praten leeftijdsgenootjes de prostitutie in - Geen
ontkomen aan
Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor loverboys. Deze jongens versieren
meiden om ze vervolgens te prostitueren. Inmiddels is er een nieuw verschijnsel bijgekomen: lovergirls. Steeds meer jonge meiden worden door zogenaamde vriendinnen het
prostitutiewereldje in geholpen.“Ze zei dat ik maar moest werken voor die Gucci-tas.”
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“Ik voel me zo smerig.” De 16-jarige Chayenne zit aan een tafeltje bij de McDonald’s in de
Bijlmer in Amsterdam. Ze heeft grote gouden ringen in haar oren en op de tafel staat een
klein Louis Vuitton-tasje. Triest staart ze voor zich uit. Chayenne zit op een middelbare
school in Amsterdam en twee jaar geleden ontmoette ze daar Tiffany. “Ik had niet veel
vriendinnen op school en voelde me een beetje een buitenbeentje,” vertelt ze. “Toen het
nieuwe schooljaar begon kwam Tiffany bij mij in de klas. Voor ik het wist werden we beste
vriendinnen. Zij had altijd heel veel geld en droeg de duurste merkkleding. Ook kende ze
heel veel jongens. Vaak gingen we shoppen en dan kocht ze een tas voor me of een mooie
Dolce & Gabana-broek. Ik keek enorm tegen haar op en vroeg me ook vaak af hoe ze aan
zoveel geld kwam. Na een paar maanden vertelde ze het me. Ze zei dat ze seks had met
jongens voor geld en omdat ik haar beste vriendin was, zou ze ook klanten voor mij regelen.” Sinds die tijd verdient Chayenne haar geld als prostituee. “In het begin lachte ik er
om en zei ik dat dit niets voor mij was, maar na een tijdje heeft Tiffany mij toch overgehaald. Ik ging naar bed met een jongen voor 75 euro. Een deel van dat geld moest ik weer
inleveren bij Tiffany als een soort beschermgeld. Ik vond het vreselijk en wilde er eigenlijk
mee ophouden, maar Tiffany maakte mij duidelijk dat ze dat niet zou pikken. Ik was haar
beste vriendin en ze deelde toch mooi haar klanten met mij. Na een paar weken kwam ik
erachter dat zij het werk helemaal niet zelf deed. Dat liet ze doen, door mij en nog een stuk
of vijf andere meiden.” Inmiddels zijn er twee jaar verstreken en werkt Chayenne nog
steeds voor Tiffany. “Ze heeft me duidelijk gezegd dat als ik vertrek, ze de hele school zal
vertellen wat voor hoer ik ben. Ook slaat ze me af en toe in het gezicht als ik niet doe wat
ze zegt. Ik kan geen kant op.”
Bron: www.metronieuws.nl
Huiswerk
Laat de leerlingen de onderstaande vragenlijst13) thuis invullen en meenemen naar de volgende
les over conflicten met ouders. Deze lijst staat in het leerlingenboek, maar u kunt er ook een kopie van maken.
Conflicten met je ouders
Hoe vaak had je de afgelopen week conflicten met je moeder over de volgende onderwerpen?
nooit

bijna

soms

nooit

regel-

vaak

matig

Vervoer, meerijden, fiets of auto gebruiken











Geld of waardevolle dingen











Te weinig of juist te veel thuis zijn











(Tafel)manieren, onbeleefdheid











Tijdstip van naar bed gaan of opstaan











Politieke of godsdienstige opvattingen











Te veel tv kijken, computeren of bellen











Afspraakjes











(Stiekem) roken, drinken of drugs gebruiken











Kritiek, pesten of afkraken











Privacy, alleen willen zijn.











Gedrag in de klas of op school











13) Laursen, B. (1993). The Perceived Impact of Conflict on Adolescent Relationships. Merrill-Palmer Quarterly, 39, 4,
535-550.
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nooit

bijna

soms

nooit

regel-

vaak

matig

Hoe (goed of slecht) je werkt of presteert











Verschil in opvattingen of ideeën











Toekomstplannen











Roddelen, klikken, geheimen











Irritant gedrag, vervelend doen











Teveel omgaan met anderen











Seks, intimiteit, relaties











Te laat komen, afspraken afzeggen











Vrijetijdsbesteding











(Niet) iets doen wat je gevraagd is











Hoe laat je thuis moet zijn











Netheid, opruimen











Uiterlijk, kleren, verzorging











Cijfers op school











Kritiek op de vrienden met wie je omgaat











Waar je heen gaat en wat je doet











Eerlijk zijn











Huiswerk











Genegeerd worden, gebrek aan aandacht











Huishoudelijke taken











Slaan, elkaar onderdrukken, geweld











Het (niet) delen van persoonlijke problemen











Overige, namelijk: ……………………….











Hieronder volgen dezelfde mogelijke conflictsituaties, alleen gaan ze nu over conflicten die je
met je vader hebt gehad.
Hoe vaak had je de afgelopen week conflicten met je vader over de volgende onderwerpen?
nooit

bijna

soms

nooit
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regel-

vaak

matig

Vervoer, meerijden, fiets of auto gebruiken.











Geld of waardevolle dingen











Te weinig of juist te veel thuis zijn











(Tafel)manieren, onbeleefdheid











Tijdstip van naar bed gaan of opstaan











Politieke of godsdienstige opvattingen











Teveel tv kijken, computeren of bellen











Afspraakjes











(Stiekem) roken, drinken of drugs gebruiken











Kritiek, pesten of afkraken











Privacy, alleen willen zijn











Gedrag in de klas of op school











Hoe (goed of slecht) je werkt of presteert











Verschil in opvattingen of ideeën











Toekomstplannen
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nooit

bijna

soms

nooit

regel-

vaak

matig

Roddelen, klikken, geheimen











Irritant gedrag, vervelend doen











Te veel omgaan met anderen











Seks, intimiteit, relaties











Te laat komen, afspraken afzeggen











Vrijetijdsbesteding











(Niet) iets doen wat je gevraagd is











Hoe laat tijd je thuis moet zijn











Netheid, opruimen











Uiterlijk, kleren, verzorging











Cijfers op school











Kritiek op de vrienden met wie je omgaat











Waar je heen gaat en wat je doet











Eerlijk zijn











Huiswerk











Genegeerd worden, gebrek aan aandacht











Huishoudelijke taken











Slaan, elkaar onderdrukken, geweld











Het (niet) delen van persoonlijke problemen











Overige, namelijk: ……………………….











Laursen, B. (1993). The Perceived Impact of Conflict on Adolescent Relationships. Merrill-Palmer Quarterly,
39, 4, 535-550.
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Les 14

Thema: conflict tussen leerling en ouders
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig aan materiaal om de les tot een succes te maken?
• Dvd ‘Levensvaardigheden’
• Vragenlijst
• Flip-over
• Blanco kaarten voor rollenspel (of kopieën van de tekst)
• De afsprakenlijst uit het leerlingenboek

>

Inhoud
Wat gaan we doen?
Deze les gaat ook over het omgaan met conflicten, maar deze keer focussen we ons op conflicten met ouders. We proberen met elkaar oplossingen te bedenken voor deze conflicten en we kijken kritisch naar onze eigen rol hierin.

>

Beginsituatie
Welke ervaringen hebben leerlingen al opgedaan?
In de vorige les hebben we stilgestaan bij het thema loverboys. We hebben elkaar geïnformeerd
over vragen zoals: Wat zijn loverboys? Wat kan je er tegen doen? Hoe kan je weerbaarder worden? We hebben met elkaar een aantal adviezen opgesteld over hoe meiden met loverboys om
kunnen gaan. Verder is ook het thema lovergirls aan de orde gekomen.

Doelstellingen les 14

Vaardigheden les 14

Oefeningen les 14

leren omgaan met conflicten

waarnemen, herkennen en uiten

Dvd-fragment;

met ouders

van gevoelens en gedachten;

rollenspel.

waarnemen en herkennen van en
omgaan met sociale situaties en
conflicten.

>

Beschrijving van de les
1

Dvd-fragment
Leerlingen kijken naar een dvd-fragment, waarin een meisje een conflict heeft met haar ouders.
Daarna zien ze verschillende reactiemogelijkheden en de gevolgen daarvan.

2. Bespreken huiswerk
De leerlingen hebben thuis een vragenlijst ingevuld die ze ingevuld weer hebben meegenomen. Deze wordt nabesproken.
3

Rollenspel
Leerlingen krijgen de opdracht in groepjes een rollenspel te spelen.

4

Afspraak
U maakt met de leerlingen een afspraak die betrekking heeft op het onderwerp van de les.

Bijlage
5 Oefening
Leerlingen vertellen elkaar in groepjes over problemen thuis waar ze tegenaan lopen. Ze proberen vervolgens met elkaar een oplossing hiervoor te bedenken.
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Lesonderdeel 1: Dvd-fragment
Tijd: 5 minuten
Doel
Inzicht krijgen in hoe je kunt reageren in een conflict met je ouders, en de gevolgen van verschillende reacties.
Uitvoering
Vertel de leerlingen dat ze nu een dvd-fragment gaan zien waarin een jongen ruzie heeft met zijn
moeder over een bankrekening. Laat dan het dvd-fragment zien. De inhoud van het dvd-fragment
is als volgt:
1
Gebeurtenis +

Gedachten =

Gevoel +

Gedrag

Een jongen heeft een
conflict met zijn moeder
over zijn bankrekening.

‘Ik regel het allemaal zelf wel. Boos
Wat een zeikerd! Ik word
gewoon heel boos, maak
ruzie en heb dan een reden
om weg te lopen.’

Ruzie; de
jongen loopt
weg; hij
ontkent probleem en legt
niets uit.

Gebeurtenis +

Gedachten =

Gevoel +

Gedrag

Een jongen heeft een
conflict met zijn moeder
over zijn bankrekening.

‘Ik wil meer geld krijgen. Ik
geef mijn moeder gewoon
de schuld en zeg dat het door
de scheiding komt.’

Onzeker;
schuldig;
schaamte

Jongen
schuift de
schuld van
zich af; hij
geeft de
schuld aan
zijn moeder.

Gebeurtenis +

Gedachten =

Gevoel +

Gedrag

Een jongen heeft een
conflict met zijn moeder
over zijn bankrekening.

‘Ik wil het niet vertellen, ik
bedenk een smoes’

Onzeker;
schaamte

Jongen
bedenkt een
smoes en
loopt rustig
weg.

2

3
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4
Gebeurtenis +

Gedachten =

Gevoel +

Gedrag

Een jongen heeft een
conflict met zijn moeder
over zijn bankrekening.

‘Het voelt niet goed als ik
tegen mijn moeder moet
liegen. Ik vertel het, dan voel
ik me opgelucht.’

Opgelucht.

Jongen en
moeder
blijven rustig.

Gevolgen:
van reactie 1: De relatie tussen moeder en jongen verslechtert; de jongen voelt zich schuldig;
het conflict blijft hem achtervolgen; als de moeder er achterkomt ontstaan er
nog
meer ruzies; het vertrouwen vermindert; de jongen krijgt geen steun en het probleem wordt niet opgelost.
van reactie 2: De relatie tussen de moeder en de jongen verbetert niet; het conflict blijft bestaan; zowel de moeder als de jongen voelt zich slecht; de jongen voelt zich
schuldig; zijn vertrouwen vermindert; de jongen krijgt geen steun.
van reactie 3: De relatie tussen moeder en jongen verbetert niet; er is wel minder ruzie; het
probleem blijft bestaan; de jongen krijgt geen straf; zijn vertrouwen vermindert.
van reactie 4: De relatie tussen moeder en jongen verbetert; beiden voelen zich opgelucht; de
jongen krijgt hulp en begrip.
Nabespreking
Wat vinden de leerlingen de beste reactie en waarom?

Lesonderdeel 2: Huiswerk
Tijd: 10 minuten
Doel
De leerlingen leren waar conflicten tussen adolescenten en ouders, volgens ouders, vaak over
gaan.
Uitvoering
Een recent onderzoek onder ouders in Nederland geeft aan waar volgens ouders conflicten tussen adolescenten en ouders over gaan (Gravesteijn, Diekstra & Weedage, 2007).
Vertel de leerlingen onderstaande uitkomsten van dat onderzoek. Vraag hen vervolgens welke
conflict-onderwerpen volgens hen het meest voorkomen. (Leerlingen zij niet verplicht hier aan
mee te doen.) U kunt de antwoorden van de leerlingen vervolgens vergelijken met de antwoorden
van de ouders.

Uitkomsten van onderzoek onder ouders, naar de onderwerpen van conflicten met jongeren
De conflicten gaan volgens ouders het meest over:
1. te veel tv kijken, computeren en bellen (432 ouders);
2. (niet) iets doen wat de ouders vroegen (430 ouders);
3. netheid en opruimen (428 ouders);
4. bedtijd (427 ouders);
5. huishoudelijke taken (427 ouders);
6. huiswerk (426 ouders).

DOCENTENBOEK

Levensvaardigheden [ 1 3 4 ]

Conflicten tussen ouders en meisjes gaan volgens de ouders het meest over:
1. vervoer;
2. roddelen, klikken en geheimen;
3. genegeerd worden;
4. te weinig aandacht krijgen.
Conflicten tussen ouders en jongens gaan volgens de ouders het meest over:
1. roken en drugsgebruik;
2. hoe het kind werkt of presteert;
3. cijfers op school.
Er werd een duidelijk verschil gemeten tussen conflict-onderwerpen op verschillende
schoolniveau’s:
Onderwerpen van conflicten tussen jongeren en hun ouders, per schoolniveau

VMBO scoort hoger

VMBO en HAVO scoren hoger

VWO scoort hoger

Vervoer

Hoe de jongere presteert

Manieren, beleefdheid

Geld

of werkt

Te veel of te weinig thuis zijn

Toekomstideeën

Bedtijd

Te laat komen en/

Roken en drugsgebruik

of afspraken afzeggen

Opvattingen

Hoe laat jongere thuis moet zijn

Eerlijk zijn

Uiterlijk en verzorging

Roddelen, klikken, geheimen

Cijfers op school

Irritant gedrag

Huiswerk

Teveel met anderen omgaan
Relaties, seks e.d.
(Niet) iets doen wat gevraagd is
Netheid
Vriend(inn)en
Waar de jongere heengaat
Problemen bespreken
Gedrag in de klas

Nabespreking
Zijn er verschillen tussen de uitkomsten van het onderzoek en de inschatting van de leerlingen?
Wat zijn de verschillen?
Dit is de uitkomst van een onderzoek. Het is van belang dat de leerlingen de ruimte krijgen om
hierop re reageren. Vraag hen of het volgens hen anders is.

Lesonderdeel 3: Rollenspel
Tijd: 30 minuten
Doel
Leerlingen leren omgaan met conflicten met ouders.
Uitvoering
Deel de leerlingen op in 4 groepjes. Alle groepjes bereiden een rollenspel voor over dezelfde thuis-
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situatie. Echter, in 2 groepjes krijgt de dochter/zoon de opdracht om op een negatieve manier te
reageren op de situatie en in de andere 2 groepjes moet de dochter/zoon op een positieve manier
reageren. Als er leerlingen zijn die geen rol hebben kunt u ze de rol van observator geven. Zij
beoordelen de verschillende reacties van de rollenspelers.
Het is ook mogelijk om maar 2 groepen het rollenspel te laten spelen. Eén groep reageert op een
positieve manier, de andere groep op een negatieve manier. Er zijn dan meer leerlingen die observeren. Zie ook Bijlage 1: ’Rollenspel’.
Leg de situatie uit aan de leerlingen en verdeel daarna de rollen.
De situatie is als volgt:
Je bent met wat vrienden naar de stad geweest. Je had met je ouders afgesproken dat je om
18:30 uur thuis zou zijn. Het is inmiddels 19:00 uur. Je komt binnen en je ouders zijn erg kwaad.

Rolverdeling voor reactie 1: de zoon/dochter reageert negatief
Leerling A
Je komt een half uur te laat thuis, omdat één van je vrienden een lekke band had. Je komt de
kamer binnen en je ouders zijn erg kwaad. Jij begint te schelden en hebt geen zin om uit te leggen waarom je te laat bent.
Leerling B
Je bent de vader van leerling A en je bent kwaad op hem, omdat hij een half uur te laat thuis
is. Als je zoon vervolgens flink tekeer gaat word je helemaal kwaad en zegt hem dat hij morgenavond maar thuis moet blijven.
Leerling C
Je bent de moeder van leerling A en je bent kwaad op hem omdat hij een half uur te laat is. Je
wilt graag met z’n allen eten. Als leerling A tekeer gaat word je nog kwader.
Leerling D
Jij bent het broertje van leerling A en je baalt ervan dat hij te laat is, want iedereen krijgt er een
rothumeur van. Als leerling A kwaad wordt, ga je je ermee bemoeien.

Rolverdeling voor reactie 2: de zoon/dochter reageert positief
Leerling A
Je komt een half uur te laat thuis, omdat één van je vrienden een lekke band had. Je komt de
kamer binnen en je ouders zijn kwaad. Jij blijft rustig en legt ze uit waarom je te laat bent.
Leerling B
Je bent de vader van leerling A en je bent kwaad op hem, omdat hij een half uur te laat thuis
is. je zoon blijft rustig en legt uit waarom hij te laat is. Jij begrijpt de reden, maar vertelt hem
op een rustige manier dat hij een volgende keer even moet bellen.
Leerling C
Je bent de moeder van leerling A en je bent kwaad op hem omdat hij een half uur te laat is. Je
wilt graag met z’n allen eten. Leerling A blijft rustig en legt uit waarom hij te laat is. Je begrijpt
de reden en laat het erbij.
Leerling D
Jij bent het broertje van leerling A en je baalt ervan dat hij te laat is, want iedereen krijgt er een
rothumeur van.
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Laat de groepjes het rollenspel voorbereiden en voor de hele klas spelen.
Nabespreking
Als het goed is hebben de leerlingen het rollenspel 2 keer gezien met een effectieve reactie en 2
keer met een ineffectieve reactie.
Laat alle rollenspelers om de beurt op papier de volgende vragen beantwoorden:
• Wat dacht je in die situatie?
• Wat voelde je in die situatie?
• Hoe gedroeg je je in die situatie en wat was het gevolg?
Schrijf de antwoorden op het bord of de flip-over.
Laat de observatoren antwoord geven op de vraag welke reacties zij de slimste vonden en waarom. Vraag hen ook of zij nog andere reacties weten te bedenken.
Zie ook Bijlage 1: ’Feedback en De rol van observatoren’.
Bijvoorbeeld:
Gebeurtenis +

Gedachten =

Gevoel +

Gedrag en Gevolg

Je komt te laat thuis

‘Dat gezeur, ik heb er
geen zin meer in, waar
bemoeien zij zich mee.’

Kwaad

Schelden en ruzie

Het is belangrijk dat de leerlingen zien dat negatieve gedachten resulteren in minder effectief
gedrag dan positieve gedachten. Ook de gevolgen van negatieve gedachten zijn minder positief.
Het is eveneens belangrijk dat de leerlingen inzien zowel de zoon als de ouders dezelfde situatie
verschillende gedachten, gevoelens en gedragingen kunnen hebben.

Lesonderdeel 4: Afspraak maken
Tijd: 5 minuten
Laat de leerlingen in groepjes een afspraak bedenken die betrekking heeft op het thema van deze
les. Ze schrijven alle ideeën op en komen uiteindelijk tot één afspraak. Zie ook Bijlage 1:
’Gedragsafspraken’. Voorbeelden van afspraken zijn:
Ik blijf beleefd tegen mijn ouders.
Ik respecteer de ideeën van ouders, ook als ze ouderwets zijn.
Ik lever geen kritiek op mijn ouders in het openbaar.
Ik vraag soms aan mijn ouders hoe zij zaken aan zouden pakken. Ik leg ook aan hen uit hoe ik dat
zou doen en waarom.
Ik respecteer de rechten en privacy van mijn ouders.
Mijn ouders hebben ervaring. Ik vraag ze soms om advies en steun.
Als ik afspraken met mijn ouders heb gemaakt en ik heb mij daar niet aan gehouden, geef ik dat
toe en bied ik daarvoor mijn excuses aan. Als ik afspraken wil veranderen zeg ik dit.
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Bijlage

Lesonderdeel 5: Oefening
Tijd: 10 minuten
Als u nog tijd over heeft kunt u de onderstaande oefening met de klas doen.
Doel
Oplossingen leren bedenken voor een probleem
Uitvoering
Deel de leerlingen op in 3 groepjes. Iedereen vertelt in het groepje een thuissituatie (het liefst één
die ook betrekking heeft op school) die hem kwaad maakt. In elke groepje kiezen de leerlingen
één situatie uit en bespreken deze verder: het hele groepje proberrt positieve oplossingen te
bedenken voor de situatie. De situatie en de adviezen worden opgeschreven en door een woordvoerder gepresenteerd aan de rest van de groep. Laat de groepjes zelf een woordvoerder aanwijzen.
Nabespreking
Als de groepjes de gekozen conflictsituaties en adviezen voor de oplossing ervan hebben gepresenteerd, kunt u aan de andere leerlingen vragen of zij nog andere ideeën hebben.
Zijn de oplossingen effectief? Waarom wel, waarom niet? Hebben de leerlingen nagedacht over
de gevolgen van de verschillende reacties? Haal het stoplicht-idee nogmaals aan.
Samenvatting
De leerlingen hebben in deze les stilgestaan bij:
• hun rol in een conflict met ouders;
• kritisch nadenken voordat je reageert;
• je bewust worden van wat je wel en niet wilt;
• rustig blijven in conflictsituaties.
Huiswerk
De volgende les gaat over waarden en normen.
Het is de bedoeling dat je voor deze les huiswerk maakt.
Zoek thuis een krantenartikel of een artikel uit een tijdschrift op waarin volgens jou een bepaalde norm of gedragsregels overschreden is (bijvoorbeeld respect of vrijheid van meningsuiting).
Schrijf het volgende op:
• de situatie uit het artikel
• de gedragingen van de personen die aanwezig zijn in die specifieke situatie
• de waarden, normen, gedragsregels die overschreden zijn.
Neem dit, samen met het artikel mee naar de volgende les.
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Les 15

Waardig en vaardig met elkaar omgaan
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig aan materiaal om de les tot een succes te maken?
• Kaarten met situaties
• Contract
• De leerlingen regelen zelf artikelen

>

Inhoud
In deze les worden de huiswerkopdrachten van de leerlingen besproken. Ze bespreken een meegenomen artikel uit een krant of tijdschrift waarin volgens hen een bepaalde norm, gedragsregel overschreden wordt.
Daarna gaan de leerlingen aan de hand van een oefening met elkaar normen vaststellen waar ze
zich aan verbinden door een contract te ondertekenen.

>

Beginsituatie
Welke ervaringen hebben leerlingen al opgedaan?
Als je een conflict hebt met je ouders is het handig het stoplicht-idee toe te passen. Blijf rustig
en maak duidelijk wat er is gebeurd en hoe je je voelt.

Doelstellingen les 15

Vaardigheden les 15

Oefeningen les 15

het leren herkennen van het

herkennen van normen die van

huiswerk bespreken

belang van normen

belang zijn voor jezelf en de ander

het leren opstellen van normen

leren om afspraken met elkaar

een kaartenspel ‘Normen’

te maken over gedragsregels en
zich daar ook aan te houden

>

Beschrijving van de les
1

Huiswerk bespreken
De leerlingen hebben als huiswerk gekregen om in een kranten artikel of een artikel uit een
tijdschrift een situatie op te zoeken waarin volgens hen een norm wordt overschreden. Dit
wordt in de klas besproken.

2

2. Een kaartenspel ‘Normen’
De leerlingen bespreken met elkaar moeilijke situaties in groepen die op kaarten beschreven
staan en komen uiteindelijk tot een aantal gezamenlijke normen die volgens hen moeten gelden binnen en buiten de klas.

Lesonderdeel 1: Huiswerk bespreken
Tijd: 30 minuten
Doel
Het leren herkennen van het belang van normen.
Uitvoering
Vraag de leerlingen in een kring te gaan zitten en in een minuut hun artikel te bespreken aan de
hand van de volgende thema’s:
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•
•
•
•

Beschrijving van de situatie uit het artikel
de gedragingen van de personen die aanwezig zijn in die specifieke situatie
de waarden, normen, gedragsregels die overschreden zijn
waarom vindt de leerling deze normen van belang

Nabespreking
Komen de overschreden normen van de leerlingen met elkaar overeen? Waarom vinden de leerlingen bepaalde normen wel van belang en anderen niet?
U kunt de bedachte normen opschrijven. De leerlingen kunnen ze opschrijven in hun leerlingenboek.

Lesonderdeel 2: Een kaartenspel ‘Normen’
Tijd: 20 minuten
Doel
Het helpen van de klas om normen op te stellen.
Uitvoering
Maak een kopie van de pagina waar de kaarten met teksten op staan. Knip het contract uit en
bewaar deze voor het einde van de activiteit.
Als de situaties onvoldoende van toepassing zijn op uw groep kunt u uiteraard ook zelf situaties
bedenken.
Verdeel de klas in vijf subgroepen.
De subgroepen krijgen ieder een kaart en lezen deze hardop voor in hun subgroepje. Eén van de
leerlingen uit de subgroep zorgt ervoor dat tijdens het gesprek/de discussie leerlingen respectvol met elkaar omgaan en een andere leerling schrijft alle ideeen op.
De volgende onderwerpen worden per kaart besproken:
a. Is deze situatie of een soortgelijke situatie herkenbaar? Bespreek de keren dat het voorkwam
toen je in een groep aan het werk was en hoe de situatie er precies uitzag.
b. Bedenk individueel wat de klas kan doen als deze situatie of een soortgelijke situatie zich al
heeft voorgedaan. Bespreek daarna de verschillende ideeën in de subgroep. Na dit gesprek/
discussie is het de bedoeling om tot gemeenschappelijke ideeën te komen die worden opgeschreven in het leerlingenboek.
c. Bespreek met de subgroep hoe je deze situatie in de toekomst wil voorkómen en welke normen en santies je als groep wil introduceren om er voor te zorgen dat deze gebeurtenis niet
meer plaatsvindt. Schrijf deze ook op in het leerlingenboek.
e. Daarna komen de subgroepen bijelkaar en presenteren de situatie die op hun kaart stond en
de normen en sancties die ze bedacht hebben.
f. Als alle klasgenoten zich kunnen vinden in de normen en sancties die zijn bedacht dan kan
het contract ondertekend worden.
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Inhoud van de kaarten:

DOCENTENBOEK

1.
Als je met een groep leerlingen afspreekt om aan
een project te werken dan
komt Marion altijd ruim
een half uur te laat.

2.
Als er aan een project
gewerkt wordt leveren Bas
en David zelden een bijdrage. Ze zijn alleen maar
aanwezig.

3.
Als er beslissingen genomen moeten worden
gedurende een groepsbijeenkomst zegt Thijs vaak ‘
het maakt niet uit wat we
doen. Laten we nou maar
opschieten en het snel
inleveren, dan kunnen we
daarne weer iets leuks
doen’.

4.
Gedurende groepsactiviteiten begint Fabian vaak te
praten over dingen die
niets met de activiteit te
maken hebben, maar met
wat er in andere klassen
gebeurt of over feestjes.

5.
De groep waarmee je aan
een project werkt heeft
taken verdeeld en heeft
besloten een bijeenkomst
te organiseren waarin
iedereen vertelt hoe de
stand van zaken is. Als het
Thijmen zijn beurt is om te
presenteren zegt hij dat hij
geen tijd heeft gehad om
aan zijn taak te werken.
Dit is niet de eerste keer.

6.
Stan and Sara hebben verschillende ideeen over
samenwerken in een
team. Ze hebben vaak conflicten hierover tijdens bijeenkomsten. Er is al eerder iets over gezegd maar
niets lijkt te helpen.

7.
Als Lotte een idee in haar
hoofd heeft wil ze niet
meer luisteren naar
andermans meningen.

8.
Bobbie is altijd erg dominant in groepen. Anderen
krijgen amper de mogelijkheid om hun mening te
geven of te praten.

9.
Sara is een erg populaire
student. Veel klasgenoten
zijn het altijd eens met
haar ideeen onafhankelijk
van de kwaliteit van haar
ideeen.
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Contract
1. We zijn het eens met de volgende normen:
A. .............................................................................................................................................
B. .............................................................................................................................................
C. .............................................................................................................................................
D. .............................................................................................................................................
E. .............................................................................................................................................
F. .............................................................................................................................................
G. .............................................................................................................................................
H. .............................................................................................................................................
I. .............................................................................................................................................
J. .............................................................................................................................................
K. .............................................................................................................................................
L. .............................................................................................................................................
M. .............................................................................................................................................
2. We houden ons aan deze normen.
3. We spreken anderen erop aan als ze zich niet aan de normen houden.
4. We houden ons ook aan deze normen na de lessen Levensvaardigheden

Handtekeningen van de klas
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
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Datum
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................
..................................

Les 16

Afronding en afscheid
>

Benodigdheden
Wat heb ik nodig aan materialen om de les tot een succes te maken?
• Flip-over
• Kartonnen bordjes
• Plakband

>

Inhoud
Wat gaan we doen?
In deze les ronden we de lessen ’Levensvaardigheden’ af en evalueren we ze.

>

Beginsituatie
Welke ervaringen hebben leerlingen al opgedaan?
In de vorige les hebben jullie alle vaardigheden, het stoplicht-idee en het 4G-schema in praktijk
gebracht door het geven van een oefening aan jullie medeleerlingen. Ook hebben jullie geleerd
om jezelf te presenteren.

Doelstellingen les 16
afsluiten en afscheid nemen

Vaardigheden les 16

Oefeningen les 16

waarnemen, herkennen en uiten

oefening ‘Gedragsafspraken

van gevoelens en gedachten;

presenteren’;

waarnemen, herkennen en
effectief omgaan met sociale
vaardigheden
evaluatie lessen

kort opstel schrijven

‘Levensvaardigheden’

>

Beschrijving van de les
1

Oefening ‘Gedragsafspraken presenteren’
Alle gemaakte afspraken worden gepresenteerd of besproken.

2

Oefening ‘Afscheid nemen’
De leerlingen nemen ‘afscheid’ van elkaar.

3

Evaluatie: Kort opstel schrijven
De leerlingen vullen een vragenlijst in en evalueren de lessen ‘Levensvaardigheden.

Lesonderdeel 1: Oefening ‘Gedragsafspraken presenteren’
Tijd: 20 minuten
Doel
Inzicht krijgen in alle afspraken bij de lessen ‘Levensvaardigheden’.
Alle afspraken die aan het eind van de betreffende lessen zijn gemaakt schrijft u op een flip-over
of sheet of op het bord. Deel daarna de klas op in 3 groepjes en verdeel de gemaakte afspraken
over de groepjes (iedere groep krijgt op deze manier 3 afspraken).
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Laat de leerlingen de afspraken voor hun groepje in het leerlingenboek opschrijven. Het is de
bedoeling dat de groepjes de afspraken gaan voordragen aan de rest van de klas in de vorm van
bijvoorbeeld een lied, een toneelspel of een verhaal. De groepjes krijgen 10 minuten de tijd om
iets voor te bereiden. Daarna laten presenteren ze hun afspraken. De presentatie mag voor ieder
groepje niet langer dan 5 minuten duren.
Belangrijk bij de presentaties is dat de leerlingen hun ervaringen met deze gedragsregels in hun
presentatie benadrukken.
U kunt de afspraken ook klassikaal bespreken in plaats van laten presenteren. Vragen die aan
bod moeten komen zijn: ’Hebben jullie je aan de afspraken kunnen houden?’, ’Zouden jullie nog
afspraken aan de lijst toe willen voegen?’, ‘Zouden jullie afspraken op de lijst willen veranderen?’.
Als u voor deze vorm kiest heeft u meer tijd voor de laatste oefening (vragenlijst en evalueren).
Nabespreking
Zijn alle afspraken duidelijk? Heeft iedereen zich er aan gehouden tijdens én buiten de lessen?
Het is belangrijk dat de leerlingen zich ook na de lessen ’Levensvaardigheden’ aan de afspraken
houden!

Lesonderdeel 2: Oefening ‘Afscheid nemen’
Tijd: 15 minuten
Doel
‘Afscheid’ leren nemen.
Uitvoering
Iedere leerling krijgt een stuk karton of papieren bord op zijn rug geplakt en loopt rond in het
lokaal. Alle medeleerlingen schrijven iets positiefs over de betreffende leerling op het stuk karton. Het moet betrekking hebben op de lessen ‘Levensvaardigheden. Bijvoorbeeld: ‘Je gaat nu
veel makkelijker met je klasgenoten om en dat vind ik goed van je!’, of: ‘Je pest me nu niet meer
en daar ben ik erg blij om,’ of: ‘Ik vind dat je goed met conflicten omgaat,’ of: ‘Ik vind dat je ons,
klasgenoten, respecteert.’ Op deze manier heeft iedere leerling een positieve herinnering aan de
klas en aan de lessen ‘Levensvaardigheden’.
Nabespreking
Vraag aan de leerlingen hoe ze de oefening vonden en adviseer hun om, als ze zich een keer niet
goed voelen, naar hun bordjes te kijken.

Lesonderdeel 3: Evaluatie; kort opstel schrijven
Tijd: 15 minuten
Doel
Inzicht in eigen functioneren/ideeën en evaluatie van de lessen ‘Levensvaardigheden’.
Uitvoering
Vraag de leerlingen een opstel te schrijven over de lessen ‘Levensvaardigheden’. Onderwerpen die
bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen zijn:
• Wat vonden de leerlingen van de thema’s?
• Wat vonden de leerlingen van de dvd-fragmenten, de rollenspelen, de andere oefeningen?
• Wat kan volgens hen beter of anders?
• Welke lessen vonden de leerlingen het leukst en waarom? Welke vonden ze het minst leuk en
waarom?
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• Hoe hebben de leerlingen het geleerde in het dagelijks leven gebruikt?
• Wat zijn hun mooie en minder mooie herinneringen aan de lessen?
Deze opstellen worden door u opgehaald.
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Bijlage 1

Suggesties bij de lessen
Voordat u begint met het geven van de lessen ’Levensvaardigheden’ volgt u eerst een driedaagse training, waarin de uitgangspunten, opbouw en uitvoering van het lesprogramma aan bod komen. De training bevat ook oefeningen voor het creëren van een veilige sfeer in de klas.
>

Wat wordt er van u, de docent, verwacht?
(incl. praktische adviezen)
Welke belangrijke vaardigheden zou u als docent in huis moeten hebben voor het succesvol geven
van de lessen ‘Levensvaardigheden’?
• U beheerst de theorie van het 4G-schema kunt het toepassen. Het 4G-schema komt uitgebreid
aan bod in de training voor docenten; verder kunt u het boekje ‘Ik kan denken en voelen wat ik
wil’ bestuderen.
• U kunt conflicten goed waarnemen en hanteren. U bent in staat conflicten te accepteren als
deze niet kunnen worden opgelost.
• U realiseert zich voor welke vaardigheden u nog extra ondersteuning nodig heeft en kunt hierbij hulp vragen, bijvoorbeeld tijdens de training of aan collega’s.
• U kunt zelf actief bij de lessen betrokken raken (zelf meedoen met rollenspelen, eigen verhalen vertellen).
• U weet op welke wijze je zo objectief en constructief mogelijk feedback aan leerlingen geeft
(door leerlingen te belonen voor hun betrokkenheid, door opbouwende kritiek te geven).
Uw houding en reacties zijn belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de
klas, waardoor leerlingen zich durven te uiten in woorden en in daden. Dit heeft een positieve invloed op het leerproces.

>

Lesstrategieën
Voorbereiden
Hoe kunt u de lessen voorbereiden?
U kunt de lessen voorbereiden door de volgende vragen te overwegen:
Wat zijn de doelstellingen van deze les? Hoe kan ik deze het beste aan de leerlingen overbrengen? Zijn alle oefeningen duidelijk? Is het benodigde materiaal aanwezig? Heb ik alle blanco
kaarten beschreven?
De leerlingen krijgen een leerlingenboek. In dit docentenboek staat bij de oefeningen aangegeven wanneer ze het leerlingenboek kunnen gebruiken.
Als meerdere docenten van een school de lessen geven is het motiverend en ondersteunend om
de lessen samen voor te bereiden en na te bespreken.

Rollenspelen
Op welke manier kunnen rollenspelen in de klas gespeeld worden?
Als u met de klas een rollenspel speelt, kunt u dit doen in de volgende zes stappen:
1. Vraag aan de leerlingen wie een gebeurtenis wil vertellen en naspelen waarin hij het moeilijk
vond om verstandig te reageren. Vraag vervolgens naar zo veel mogelijk details van de gebeurtenis en de andere G’s uit het 4G-schema die bij de situatie een rol speelden: wat waren
zijn gevoelens, gedachten en gedrag. De gebeurtenis moet voldoende concreet zijn, anders is
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2.

3.

4.

5.

6.

het te moeilijk om hem na te spelen. Vraag naar zo veel mogelijk gevoelens. Het werkt vaak
niet om direct naar gedachten te vragen. Om de leerling zijn gedachten te laten verwoorden
kunt u de volgende vragen stellen: waarvoor was je bang? waarover voelde je je onzeker?
Waarover was je boos?
De leerling vraagt, indien nodig, een aantal medeleerlingen om de rol van vader, moeder,
vriend(in), medeleerling of omstander op zich te nemen en speelt de situatie na zoals deze
gegaan is.
Vraag vervolgens aan de leerling hoe hij zich zou willen voelen en gedragen als dezelfde situatie zich nog een keer zou voordoen (zijn toekomstige 4G). Bespreek met de leerling of met
de hele groep welke gedachten de leerling zou moeten veranderen om deze gevoelens te voelen en dit gedrag te hebben.
Stel de vraag: “Wat vind je ervan om te kijken wat je eraan kan doen?” Vraag altijd toestemming om met de situatie van de leerling aan de slag te gaan en blijft dit ook tussendoor controleren (“Gaan we nog door?”).
Vervolgens speelt de leerling de situatie nogmaals na, maar nu met het gedrag dat voor hem
wenselijk is en waarbij hij zich beter voelt. Vraag aan de leerling hoe hij zich in deze nieuwe
situatie voelt, wat zijn nieuwe gedachten zijn en of hij tevreden is met zijn nieuwe gedrag.
Na het rollenspel kunt u aan de groep vragen wat zij van het nieuwe gedrag vinden en welke
verschillen zij zien tussen het eerste en het nieuwe gedrag.

Houd bij het regisseren van het rollenspel rekening met de volgende aandachtspunten:
• Vraag bij voorkeur meerdere vrijwilligers. Het is in het algemeen raadzaam om zo veel mogelijk leerlingen in één of meerdere rollenspelen mee te laten doen.
• Speel de situatie eerst zo realistisch mogelijk na.
• De volgorde is: eerst vrijwilligers vragen, dan pas rollen verdelen.
• Bij het naspelen van een gebeurtenis kan blijken dat de leerling een probleem heeft met verwoorden van zijn G2 (gedachten). Onderbreek het rollenspel dan en stel eerst (nogmaals) de
vragen uit bovendgenoemde stap 1. Het kan zijn dat de leerling een vaardigheid nog niet in
huis heeft. Besteed dan hieraan eerst aandacht, voordat u verder gaat met het rollenspel.
• Wees er alert op dat de observatoren niet reageren tijdens het rollenspel.
• Vraag op gezette tijden of de hoofdrolspeler nog door wil gaan.
• Vraag suggesties aan de groep voor aanpassingen of veranderingen.
• Geef indien nodig letterlijke (tekst)aanwijzingen voor nieuw gedrag.
• Nadat het rollenspel met het nieuwe gedrag is uitgeprobeerd kan het gebeuren dat een leerling roept: “Dat gaat toch nooit werken!”. Dan kunt u de groep vragen naar nieuwe suggesties en die laten uitproberen.
• Het kan zijn dat de leerling na het uitproberen van het nieuwe gedrag twijfelt over zijn nieuwe gedrag, of over het gevoel dat daarbij hoort (“Ik zeg dan wel ‘nee’, maar ik zal me nog heel
lang schuldig voelen”). Neem dan de tijd voor uitleg. Bijvoorbeeld: ”Als je ‘ja’ zegt terwijl je
‘nee’ bedoelt kan dit op de korte termijn positief zijn, want je gaat het conflict uit de weg. Op
de lange termijn is het nadelig omdat je vooral dingen doet om anderen te plezieren en niet
jezelf.” Of: “Verandering roept vaak spanning op. Dat is niet per definitie een teken van verkeerd gedrag, het hoort erbij.”
• Vraag bij de afsluiting van het rollenspel aan de hoofdrolspeler: “Wil je uitleggen of je hier iets
van geleerd hebt, en zo ja: wat?”
Voor een maximaal leereffect van een rollenspel kunt u gebruikmaken van verschillende technieken:
• Spiegelen: nadat een leerling een rol heeft gespeeld, neemt een andere leerling deze rol over.
Het is de bedoeling dat de nieuwe speler de rol precies zo speelt als de eerste speler.
Hierdoor wordt de eerste speler geconfronteerd met zijn eigen gedrag. Het is raadzaam deze
techniek toe te passen als een leerling het stoplicht-idee en/of de vaardigheden moeilijk in
praktijk kan brengen, maar zelf het idee heeft dat hij het wel kan. Door een andere leerling
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•

•

zijn spel te laten nadoen zal de leerling meer inzicht krijgen in zijn gedrag en het effect ervan
op de omgeving.
Inspringen: als een rollenspeler er niet uit komt kan een andere leerling zijn rol overnemen.
Als deze ‘inspringer’ tijdens het spelen het stoplichtprincipe op de juiste wijze heeft toegepast en de juiste vaardigheden heeft gebruikt, laat u de eerste speler het nogmaals proberen.
Lukt het dan nog niet, kies dan voor ‘dubbelen’: zie hieronder.
Dubbelen: als een rollenspeler er niet uit komt kan een andere leerling helpen door de rol samen met hem te spelen

Laat de leerlingen, als ze de rollen hebben voorbereid, eerst het spel spelen. Vervolgens kunt u
gebruik maken van bovengenoemde technieken. Het is belangrijk dat u de technieken eerst zelf
aan de leerlingen demonstreert. U kunt hiervoor een vrijwilliger vragen uit de klas die even met
u meespeelt. Zoals gezegd kunt u deze technieken toepassen als u vindt dat een leerling het
stoplicht-idee of de vaardigheden op een onjuiste manier gebruikt. Als dit niet nodig blijkt te zijn,
is het toch raadzaam om met behulp van deze technieken het rollenspel na te spelen met meerdere gedragsalternatieven.
De rollenspelen uit het lesprogramma kunnen worden gespeeld in tweetallen, in groepjes of met
de hele klas. Het is raadzaam om bij een ‘beginnende groep’ te werken in tweetallen of groepjes.
Als de klas meer gewend is aan de inhoud van de lessen en daarmee aan rollenspellen, haalt u
maximaal leereffect uit de rollenspelen door te werken met de hele klas.

Feedback
Hoe kunt u feedback geven?
Als de leerlingen een presentatie hebben gegeven, een rollenspel hebben gespeeld of op een andere manier iets hebben laten zien aan de groep, is het van belang dat deze leerlingen op een opbouwende manier feedback krijgen. Hiervoor zijn een aantal regels (de volgorde is belangrijk):
• Vraag eerst aan de leerlingen die de prestatie hebben geleverd, wat zij zelf goed vonden gaan.
• Vraag aan de zelfde leerlingen wat zij zelf in de toekomst anders zouden willen doen.
• Vraag vervolgens aan de observatoren wat zij goed vonden aan de prestatie van de leerlingen.
• Vraag aan de observatoren wat zij anders zouden doen. Laat ze hierbij vooral adviezen geven
voor de toekomst.
• Geef nu uw eigen feedback. Benoem eerst de positieve punten van de prestatie en daarna de
verbeterpunten.
• Sluit af met een positieve conclusie en een applaus!
Bij het klassikaal bespreken van oefeningen en rollenspelen gelden de volgende aandachtspunten:
• Als een leerling een verkeerd of onhandig antwoord op een vraag geeft:
- straf de leerling dan niet door te benadrukken dat het antwoord fout of onhandig is;
- vraag aan andere leerlingen of zij nog andere (niet: betere) antwoorden op de vraag weten.
• Als u een vraag stelt aan de leerlingen waarop u meerdere antwoorden verwacht, schrijf dan
alle antwoorden op het bord of de flip-over, zonder commentaar te geven. Pas nadat alle antwoorden zijn gegeven kunnen u en de groep er kritisch naar kijken.
• Als de leerlingen niet direct antwoord op een vraag van u geven, kunt u gerust een stilte laten
vallen. Dit kan leerlingen uitnodigen om te reageren
Als u na enkele ongemakkelijke momenten nog geen antwoord krijgt, kunt u een leerling aanwijzen. Een andere manier is om met de klas af te spreken dat u een bal of spons gooit naar een
leerling die aan de beurt is om iets te zeggen. Op deze manier wordt het ‘aanwijzen’ van de leerlingen minder dwingend en speelser.
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•

Tijdens de lessen kunnen door leerlingen gevoelige persoonlijke problemen aan de orde worden gesteld. Vaak is de klassituatievoor hier niet de aangewezen plaats en tijd. In deze gevallen kan een gesprek na de les of een doorverwijzing naar bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker raadzaam zijn.

De rol van observatoren
Als slechts een deel van de groep bijvoorbeeld in een rollenspel meedoet of een
presentatie houdt is het van belang dat u de andere leerlingen ook actief bij de les
betrokken houdt door hen de rol van observator te geven. U kunt dit als volgt
begeleiden:
• Geef de observatoren vooraf instructies over waarop ze moeten letten.
• De observatoren moeten erop letten of de doelstelling van de oefening wordt bereikt, of de
rollenspelers de vaardigheden gebruiken die nodig zijn, of zij hun gedachten en gevoelens
goed verwoorden, enzovoort.
• Als de observatoren aan het eind van de oefening feedback geven, benadruk dan dat zij zich
aan bovenstaande regels van het feedback geven houden.

Indeling in groepjes
Op welke manieren kunnen groepjes ingedeeld worden?
In ‘Levensvaardigheden’ komen gevoelige thema’s aan bod. Het is in dit geval meestal didactisch
niet verstandig om de leerlingen zichzelf op te laten delen in groepjes. U kunt verschillende technieken gebruiken om de klas in groepjes in te delen, bijvoorbeeld:
• U deelt kaarten uit waar verschillende nummers, kleuren of afbeeldingen op staan, bijvoorbeeld voor groep 1 de nummers 1 of de kleur rood, voor groep 2 de nummers 2 of de kleur blauw,
enzovoorts. Deel de kaarten willekeurig uit en laat de leerlingen vervolgens hun groepje opzoeken.
• U kunt de groepjes indelen op basis van een willekeurig gekozen eigenschap van de leerlingen; bijvoorbeeld alfabetisch op voornaam, op geboortedatum, enzovoort.
• U deelt willekeurig kaartjes uit met voor ieder groepje een ander dierengeluid. Laat vervolgens de leerlingen in het lokaal rondlopen, het betreffende dierengeluid maken en klasgenoten opzoeken die hetzelfde geluid maken.
• U maakt kaartjes met een (eenvoudige) wiskundige formule waarvan de uitkomst overeenkomt met die van een andere formule van andere leerlingen.
Zorg ervoor dat de leerlingen in groepjes zijn opgedeeld vóórdat u de oefening uitlegt.

Gedragsafspraken
Op welke manieren kunnen de groep en u in de klas gedragsafspraken maken?
Voor de leerlingen geldt dat zij zich in alle lessen aan bepaalde regels moeten houden. Deze regels zijn bedacht door de school of de leraar, bijvoorbeeld: geen jassen aan in de klas, geen mobiele telefoons aan, geen petten op in de klas.
In de lessen ’Levensvaardigheden’ is het belangrijk dat de leerlingen naast deze regels, ook afspraken naleven. Afspraken worden gemaakt door en met de leerlingen. De leerlingen bedenken
met elkaar en met u aan het eind van vrijwel iedere les één of meerdere afspraken die betrekking hebben op het thema van die les. De leerlingen moeten zich hieraan houden, in én buiten de
lessen. Het is belangrijk dat de leerlingen zelf tot de afspraken komen, zodat zij zich hiervoor verantwoordelijk voelen en goed begrijpen wat de afspraken betekenen.
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Dit kunt u als volgt bereiken:
• U laat de leerlingen individueel een lijst met afspraken bedenken en opschrijven. Leerlingen
bespreken hun lijst in tweetallen of kleine groepjes en stellen de afspraken zonodig bij. Daarna presenteert ieder groepje zijn lijst en zoekt de groep naar overeenkomsten. Het doel is om
uiteindelijk 3 á 4 afspraken te destilleren die gelden als ‘de’ afspraken van de hele groep.
• De leerlingen schrijven ieder één afspraak op een geeltje. Deze geeltjes plakken ze vervolgens op het bord of de flip-over of op de muur. Daarna bekijken de leerlingen gezamenlijk alle
afspraken en zoeken naar overeenkomsten. De afspraken die enigszins met elkaar overeenkomen worden gestapeld. Per stapeltje bedenken de leerling één gemeenschappelijke afspraak.
De leerlingen schrijven alle afspraken in hun leerlingenboek. De gemeenschappelijke afspraken
worden klassikaal besproken.
Schrijf de meer concrete afspraken ook nog op een flip-over en hang deze op aan de muur, zodat
u de leerlingen, en de leerlingen elkaar, er iedere les aan kunnen herinneren. In plaats van een
flip-over kunt u de afspraken bijvoorbeeld ook op een overheadsheet schrijven die u iedere les
laat zien.

>

Het lesmenu
Het spoorboekje van de les en verbindingen met andere lessen
Iedere les begint met het lesmenu, een spoorboekje dat vermeldt wat de doelstelling van de les
is, welke vaardigheden aangeleerd gaan worden, hoe deze vaardigheden worden gestimuleerd,
welke materialen u nodig heeft en hoe de les is opbouwd.
Het is raadzaam om aan het begin van iedere les aan de leerlingen te vertellen wat hen die les te
wachten staat.
Voordat u met de les begint is het belangrijk dat u terugblikt op de vorige les en de leerlingen
vraagt wat zij in die les hebben geleerd, welke afspraken ze hebben gemaakt, of ze elkaar op
naleving van die afspraken hebben aangesproken, en hoe ze dat vonden.
Zorg ervoor dat u de laatste 5 à 10 minuten van de les besteedt aan het maken van gedragsafspraken, ook als dit heeft te betekenen dat u hiervoor een oefening niet kunt doen.
Het is belangrijk dat u na iedere oefening en daarna aan het eind van iedere les duidelijke conclusies trekt.
Houd tijdens de les de lesindeling en de tijd goed in de gaten.
In enkele lessen staan één of meerdere oefeningen in een bijlage vermeld. U kunt deze oefeningen toevoegen aan de lessen of in plaats van andere oefeningen doen. Adviezen hierover staan
per les beschreven.
Er is één facultatieve les in het programma opgenomen, aangeduid met een *. Deze les gaat over
‘Genotmiddelen en gokken’. U kunt deze les geven als hier volgens u behoefte aan is.

>

Wat er van de school wordt verwacht
•

•
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De school stelt voldoende tijd aan de docenten beschikbaar om binnen de gestelde termijn
zowel de trainingen (of bijscholing) te kunnen volgen als het lesprogramma te kunnen afronden.
De school zorgt ervoor dat voor het geven van de lessen per klas per week één lesuur wordt
vrijgeroosterd.
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•

•
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De school stelt voor het geven van de lessen een vast lokaal beschikbaar. Dit moet bij voorkeur
een ruimte zijn waar andere leerlingen niet naar binnen kunnen kijken en niet zomaar naar
binnen kunnen lopen. Tijdens de lessen zitten de leerlingen bij voorkeur in een (halve) cirkel,
zonder tafels. Deze tafels kunnen buiten de cirkel staan, zodat de leerlingen aan de tafels kunnen zitten als zij in groepjes werken.
De school zorgt voor een dvd-speler en televisie/beeldscherm. Voor sommige lessen zijn computers met internettoegang nodig.
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Bijlage 2

Stoplicht- formulier

Rood

Oranje

Groen
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Stop, tel tot tien en denk na voordat je reageert.

1.
2.
3.
4.

Hoe voel je je in die situatie?
Wat wil je, wat wil je niet?
Wat zijn de gedragsmogelijkheden?
Welke voor- en nadelen hebben de verschillende
gedragsmogelijkheden?

Ga je gang en probeer het beste idee!

Bijlage 3

4G-formulier
Vul hieronder de gebeurtenis, je gedachten, je gevoelens en je gedrag in.
• Gebeurtenis (G1)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
• Gedachten (G2)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
• Gevoelens (G3)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
• Gedrag (G4)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Gebeurtenis (G1) + gedachten (G2) = gevoelens (G3) + gedrag (G4).
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Bijlage 4

Extra informatie voor les 3: ‘Leren
waarnemen en benoemen van gevoelens’
We doen zoals we voelen
Wat doet iemand die angstig is? Die gaat dat waar hij bang voor is, uit de weg. Die vermijdt.
Iemand die bang is voor de lift, neemt de trap. Iemand die niet in een vliegtuig durft, gaat met de
auto op vakantie of blijft thuis. Iemand die bang is om in een groep iets te zeggen, houdt zijn
mond. Wie zich angstig voelt, gedraagt zich angstig. Hij maakt zijn wereld kleiner, waardoor hij
niet in contact hoeft te komen met de dingen (of mensen!) die zijn angstige gevoel oproepen.
Angst is een basisemotie. Er zijn naast angst nog andere basisemoties, zoals geluk, liefde, verdriet, boosheid. Je kunt deze basisemoties twee groepen indelen: negatieve emoties en positieve emoties.

Negatieve emoties
Negatieve emoties zijn gevoelens die ons ertoe bewegen ervoor te zorgen dat iets (of iemand) er
niet meer is. Iemand met angst vermijdt het. Iemand die boos is probeert het uit de weg te ruimen. Iemand die schuld of schaamte voelt, doet alsof het er niet is. Iemand die verdriet heeft wacht
net zolang totdat het weg is. Iemand die afgunst of jaloezie voelt probeert het van een ander af te
pakken omdat hij het zelf wil hebben. Iemand die afkeer of walging voelt zal het eerst bevuilen of
besmeuren en zich er dan van afwenden of het weggooien.
Negatieve basisemoties zijn:
• angst;
• boosheid;
• schuld of schaamte;
• verdriet;
• afgunst of jaloezie;
• walging.
Als we psychisch gezond in elkaar zitten, dan kennen we deze emoties uit eigen ervaring. Dan
weten we ook hoe we deze emoties in woorden uit moeten drukken. We zeggen op bepaalde
momenten: ”Ik ben bang”. Of we geven aan: “Ik ben boos op jou...”. Of ”Ik voel me schuldig...”;
“Ik schaam me voor...”; “Ik voel me vandaag verdrietig...”; “Ik ben jaloers op...”; “Ik walg werkelijk van...”.
Hoe beter we de verschillende negatieve emoties bij onszelf kunnen herkennen en verwoorden,
hoe gezonder we in emotioneel opzicht zijn.
Hoe beter we de verschillende negatieve emoties bij anderen kunnen herkennen en verwoorden,
hoe gezonder we in relationeel opzicht zijn.
Negatieve emoties komen vaak in groepjes: we kunnen boos zijn en ook bang. We kunnen ons
angstig voelen en schuldig tegelijk.

Positieve emoties
Positieve emoties zijn gevoelens waardoor we willen dat iets of iemand in onze wereld komt en
blijft. Iemand die gelukkig of blij is, zal er zo veel mogelijk voor zorgen dat iets of iemand bij hem
blijft. Iemand die trots is, zal anderen zoveel mogelijk erop wijzen op iets of iemand van hem is.
Iemand die verliefd is of genegenheid voelt zal zo veel mogelijk over iemand willen weten, die
ander zo veel mogelijk van zichzelf laten weten en die ander zo veel mogelijk aan willen raken.
Iemand die opgelucht is zal zo veel mogelijk proberen te zorgen dat iets wegblijft.
Positieve basisemoties zijn:
• geluk of blijdschap;
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• trots;
• liefde of genegenheid;
• opluchting.
Als we psychisch gezond in elkaar zitten dan kennen we deze positieve gevoelens uit eigen ervaring. Dan kunnen we deze emoties ook in woorden uitdrukken: ”Ik voel me gelukkig, ik voel me
blij”;.”Ik voel me trots op...”; “Ik vind je lief...., ik hou van je...”; “Ik voel me heel erg opgelucht
dat...”.
Hoe beter we de verschillende positieve emoties bij onszelf kunnen herkennen en verwoorden,
hoe gezonder we in emotioneel opzicht zijn.
Hoe beter we de verschillende positieve emoties bij anderen kunnen herkennen en verwoorden,
hoe gezonder we in relationeel opzicht zijn.
Positieve gevoelens komen ook vaak in groepjes: we kunnen ons opgelucht en trots voelen. We
kunnen van iemand houden en ons gelukkig voelen.

Negatieve en positieve gevoelens
Ook negatieve en positieve gevoelens kunnen tegelijk bestaan. We kunnen van iemand houden en
ons tegelijk verdrietig voelen. We kunnen ons trots en angstig voelen. We kunnen boos zijn op
iemand en tegelijk verliefd op hem of haar zijn. We kunnen blij en jaloers zijn. Voor deze
‘gemengde gevoelens’ geldt hetzelfde als voor negatieve en positieve emoties. Hoe beter we ze
kunnen herkennen en verwoorden, des te gezonder zitten we in elkaar, zowel psychisch als relationeel. Maar we moeten wel leren om onze ‘gemengde gevoelens’ goed te herkennen en te verwoorden.
Bijvoorbeeld:
Een leerling vertelde aan de leraar dat hij ’s ochtends, voordat hij naar school ging, ruzie met zijn
vader had gehad en dat zijn vader hem het huis uit had gegooid. De leraar vroeg hoe de leerling
zich hierover voelde, en de leerling antwoordde: ”O, ik red me wel!”
Maar dat was natuurlijk niet het antwoord op de vraag. Toen de leerling het rijtje negatieve basisemoties kreeg voorgelegd:
• angst;
• boosheid;
• schuld of schaamte;
• verdriet;
• afgunst of jaloezie;
• walging;
koos hij na enig nadenken voor boosheid en verdriet. Toen hem gevraagd werd die beide gevoelens in woorden uit te drukken, kon hij vrij gemakkelijk zeggen: ”Ik ben boos’’. Maar: “Ik voel me
verdrietig,” kostte hem veel meer moeite. Toen hij dit uiteindelijk toch kon zeggen, sprongen de
tranen in zijn ogen. Toen hij zijn verdriet had uitgesproken, ontdekte hij dat hij zich voor de zoveelste keer door zijn vader in de steek gelaten voelde. Zijn vader stuurde hem weg, in plaats van met
hem te praten. De leerling besloot aan het eind van die dag naar zijn vader te gaan en hem uit te
leggen waarom hij zich verdrietig voelde. Toen de leerling zijn gevoelens eenmaal goed kon herkennen en verwoorden, kreeg hij ook beter contact met zijn gevoelens en wist hij daardoor beter
wat hij moest doen.
Gevoelens zijn belangrijk, nuttig, van levens- en van overlevensbelang.
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Het leren herkennen van gevoelens
Lees de onderstaande gevoelens eens hardop aan jezelf voor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

angst
boosheid
schuld of schaamte
verdriet
afgunst of jaloezie
walging
geluk of blijdschap
trots
liefde of genegenheid
opluchting

Hoe vaak herken je al deze gevoelens bij jezelf? Het antwoord is vermoedelijk dat je maar een
paar ervan af en toe duidelijk herkent, zoals boosheid of blijdschap. Het kan zelfs zo zijn dat je,
als het je niet goed gaat, niet meer bij jezelf ziet dan gespannenheid of ‘je slecht voelen’. Je weet
dan niet of je nou angst of verdriet of boosheid of jaloezie of schaamte voelt. Het kan ook zijn dat
je alleen maar boosheid voelt, terwijl als je je gevoelens beter zou herkennen, je zou ervaren dat
achter die boosheid vooral verdriet of schuld of schaamte schuilgaat. Als je alleen maar je boosheid ziet, doe je andere – vaak minder ‘verstandige’ – dingen dan wanneer je ook je andere negatieve gevoelens ziet. Je begint bijvoorbeeld tegen iemand die je liefhebt te schelden in plaats van
toe te geven dat je je schuldig voelt over iets. Advies: maak een kopie van het onderstaande rijtje
gevoelens, plak die op een plaats die je regelmatig tegenkomt (bijvoorbeeld aan de binnenkant
van je agenda of dagboek) en ga, als je je slecht voelt, na welke gevoelswoorden (kunnen er meer
zijn) het best bij je gevoelstoestand van dat moment passen.
Het verwoorden van je gevoelens
• angst
• boosheid
• schuld of schaamte
• verdriet
• afgunst of jaloezie
• walging
• geluk of blijdschap
• trots
• liefde of genegenheid
• opluchting
Hoeveel van deze woorden gebruik je zelf regelmatig om je gevoelens uit te drukken? De meeste mensen zullen geen of hoogstens een of twee woorden gebruiken.
Mensen die geen van deze woorden gebruiken, denken waarschijnlijk over zichzelf als ‘gespannen’ of ‘gestresst’. Of ze gebruiken vage negatieve uitdrukkingen zoals: ‘niet zo lekker’ of ‘niet
echt blij’. In zulke algemene of negatieve termen met jezelf of anderen over je eigen gevoelens
praten is vaak niet zo gezond of handig. In de klas vroeg een leraar aan de leerlingen hoe zij zich
voelen als zij iets voor de groep moesten vertellen. Een leerling antwoordde: “Gespannen.” De
leraar vroeg vervolgens of dat gespannen gevoel plezierig of onplezierig was, waarop de leerling
min of meer verontwaardigd antwoordde: “Onplezierig natuurlijk.” Vervolgens vroeg de leraar om
dat gevoel van onplezierige spanning met een enkel woord, zoals ‘boosheid’, ‘verdriet’ of ‘angst’,
aan te geven. Hierop zei de leerling heel aarzelend: “Ja, ja... een beetje angstig misschien.” “Een
beetje, of gewoon angstig?” vroeg de leraar, waarop de leerling toegaf dat hij zich gewoon angstig voelde. De leraar vroeg toen aan de leerling om gewoon hardop te zeggen: “Ik voel me angstig als ik iets voor de groep iets moet vertellen.” De leerling slikte een paar maal en zei toen
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naar de grond kijkend dat hij zich angstig voelde als hij iets voor de groep moest zeggen. Vervolgens vertelde hij dat hij in het algemeen bang was om domme dingen te zeggen. Thuis werd
hij altijd uitgelachen als hij domme dingen zei. Door ‘het juiste woord’ voor het gevoel te gebruiken, kon de leerling niet alleen dat gevoel zelf duidelijk beleven; ook werden opeens allerlei beelden en gedachten die met het gevoel verbondenwaren, duidelijk.
Het voorbeeld laat zien, dat we heel vaak ‘neutraliserende’ of afleidende uitdrukkingen gebruiken – zoals ‘gespannen’; ‘onzeker’; ‘niet plezierig’; ‘geen echte ramp’ – uit vrees dat anders onze
gevoelens of verlangens al te duidelijk zichtbaar of al te pijnlijk voelbaar zijn. Veel mensen verdedigen dit afleidende gedrag zelfs met argumenten als: “Wat heb ik eraan om me in mijn gevoel
te wentelen, ik ga me er alleen maar slechter door voelen en het lost toch niets op.”
Dit laatste blijkt echter niet alleen in het voorbeeld, maar ook in het algemeen onwaar te zijn. De
psycholoog James Pennebaker heeft een aantal studies op dit punt gedaan.Hij stelt14) dat mensen die regelmatig hun gevoelens (min of meer) direct uiten in het algemeen gezonder zijn, zowel
geestelijk als lichamelijk, dan degenen die dat niet doen. Je kunt je gevoelens overigens op heel
verschillende manieren uiten, zoals praten, schrijven, tekenen, componeren of lichamelijk in de
vorm van bijvoorbeeld uithuilen. Naarmate mensen meer gevoelens ‘binnenhouden’ neemt de
kans toe dat ze angstige, depressieve of boze gevoelens gaan ontwikkelen, zowel ten opzichte van
zichzelf als van anderen.

14) Pennebaker, James (1990). Opening up: the power of confiding in others. New York, NY: William Morrow & Co.
(Jezelf uitspreken: de kracht van anderen iets toevertrouwen)
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Bijlage 5

Extra informatie voor les 4: ‘Leren
herkennen van wat je tegen jezelf zegt’
Onderstaande anekdotes en informatie kunt u de leerlingen als verhaal vertellen. Dit verhaal
ondersteunt het begrip van het 4G-schema.

Een oude en een jonge boeddhistische monnik waren op weg naar hun klooster toen ze bij
een rivier kwamen die ze moesten oversteken. Ze troffen een jonge, mooie vrouw die ook
wilde oversteken, maar niet door het water durfde omdat ze niet kon zwemmen. Resoluut
nam de jonge monnik de vrouw op zijn schouders en bracht haar zo naar de overkant. Zijn
collega was furieus. Hij zei niets, maar hij kookte van binnen, want zijn medebroeder had
iets gedaan wat absoluut verboden was. Een monnik mag geen vrouw aanraken, laat staan
op zijn schouders nemen. Urenlang liepen ze vervolgens zwijgend naast elkaar voort, maar
toen de kloosterpoort in zicht kwam keerde de oude monnik zich naar zijn jonge medebroeder en zei: “Luister, ik zal dit tegen de overste moeten vertellen, want wat je deed was
absoluut verkeerd!”
“Hoe bedoel je,” zei de jonge monnik, “Wat was er dan verkeerd?”
“Ben je dat dan vergeten?”, zei de oude monnik, “Je hebt een vrouw op je schouders genomen!”
De jonge monnik begon te lachen en zei: ”Ja, dat is waar, ik heb haar de rivier over gedragen. Maar ik heb haar al uren geleden bij de rivier achtergelaten. Bij jou zit ze nog steeds
op je rug.”

We voelen zoals we denken
We doen zoals we voelen en we voelen zoals we denken. De oude monnik uit bovenstaand voorbeeld was duidelijk boos. Wat maakte hem precies boos? Was dat het feit dat de jonge monnik
een vrouw op zijn rug had genomen, nota bene om haar te helpen? We voelen intuïtief aan dat dat
geen afdoende verklaring is. De oude monnik had namelijk ook kunnen denken: ’Nou dan heeft
die collega van mij een kloosterregel overtreden, daar ga ik geen punt van maken, ik vind dat wel
goed hoor.” Als hij zó over de gebeurtenis gedacht had, was hij niet boos geweest en zou hij ook
niet besloten hebben zijn jongere medebroeder bij de kloosterleiding aan te geven. Hij moet dus
iets gedacht hebben in de trant van: ”Dat had hij niet moeten doen! Een beetje de charmante,
hulpvaardige bink uithangen maar ondertussen wel de regels overtreden. Dat zal ik hem eens
flink laten voelen straks! Dan zal hij anders piepen.” Zulke gedachten leiden tot gevoelens van
boosheid en jaloezie en we voelen wel aan dat de oude monnik daar waarschijnlijk last van had.
Hoewel, als we wat gunstiger over de oude man denken, kunnen we ook zeggen dat hij zo hechtte aan de kloosterregels dat hij iedere inbreuk daarop als gevaarlijk en onaanvaardbaar zag. Ook
dan moet hij overigens over zijn jongere collega zoiets gedacht hebben als: ”Dat had hij nooit
mogen doen!”
Als er iets gebeurt in de wereld of als iemand iets doet waarvan wij denken: ”Dat had nooit mogen
gebeuren!” of: ”Dat had hij niet mogen doen!”, dan veroorzaken die gedachten onvermijdelijk negatieve gevoelens, zoals boosheid of schuld. Met andere woorden, we gaan ons voelen zoals we denken.

We doen zoals we voelen
De volgende situatie heeft iedereen vast wel eens meegemaakt: We komen op straat iemand
tegen we kennen. Zonder ons te groeten loopt hij ons voorbij en wij denken: ”Die wil me niet kennen, die voelt zich te goed voor mij, wat een arrogante bal!” Het gevoelsgevolg is boosheid. Ons
gedrag kan dan bijvoorbeeld zijn dat we de ander gaan afkraken tegenover anderen, of hem een
volgende keer negeren. Later horen we dan dat die persoon ons gewoon niet had gezien, of niet
zeker wist of wij het wel waren en daarom niet durfde te groeten. Hier zien we dat ons denken tot
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voelen kan leiden en ons voelen tot gedrag. Het is echter ook duidelijk dat we soms dingen denken, voelen en doen die niet passen bij de werkelijke geberutenis.
De psycholoog Paul Watzlawick15) geeft een ander voorbeeld van hoe denken tot voelen en vervolgens tot gedrag leidt.

Een man wil een schilderij ophangen. Een spijker heeft hij wel, maar geen hamer. De
buurman heeft wel een hamer. Dus besluit de man naar hiernaast te gaan en de hamer te
lenen. Dan begint hij te twijfelen: “Wat als de buurman mij die hamer niet wil lenen?
Gisteren groette hij ook al nauwelijks. Misschien had hij haast. Of deed hij alleen maar of
hij haast had, en heeft hij iets tegen mij? Maar wat dan? Ik heb hem niks gedaan. Hij beeldt
zich maar wat in. Wanneer iemand van mij gereedschap wil lenen, geef ik het hem meteen.
En waarom hij dan niet? Hoe kan iemand een medemens zo’n eenvoudig verzoek weigeren?
Lui als die kerel zijn een pest voor de buurt. En dan verbeeldt hij zich ook nog dat ik op hem
aangewezen ben. Gewoon omdat hij wel een hamer heeft. Nou ben ik het werkelijk zat.”
En hij stormt zijn deur uit, belt aan. De buurman doet open, maar nog voor hij kan groeten,
schreeuwt onze man hem toe: “Weet je wat jij kan? Jij kan die hamer van jou in je haar
smeren, klootzak!”
Boze gedachten leiden in dit voorbeeld tot boze gevoelens en boos gedrag.
Na de voorbeelden kunt u duidelijk maken dat leerlingen op verschillende manieren kunnen denken:
• Soms speelt zich een filmpje af in je hoofd. Je ziet bijvoorbeeld beelden van een meisje dat jou
gisteren gepest heeft, de gebeurtenis speelt zich weer af in je hoofd en je ziet ook dat ze over
jou roddelt en je uitlacht. Deze beelden hoeven niet overeen hoeven te komen met de werkelijkheid, maar ze zorgen er wel voor dat je kwaad wordt en misschien gaat schelden. Je kunt
ook een beeld voor je zien dat je met het meisje gaat praten en vraagt waarom ze je gepest
heeft. Als je zo aan de gebeurtenis terugdenkt, zul je je anders voelen: bijvoorbeeld opgelucht.
• Soms praat je zachtjes tegen jezelf of in jezelf. Als een meisje je gepest heeft kun je bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen: “Die trut, wat denkt zij wel niet, dit pik ik niet, ik laat niet over mij
heen lopen, zij zal het voelen!” Als je zulke dingen tegen jezelf zegt, zul je erg kwaad worden
en misschien gaan slaan. Als je tegen jezelf zegt: “Ik vind het belachelijk dat zij me pest. Ik wil
dat het pesten stopt, dus ga ik er wat van zeggen!” zul je heel anders reageren.

Onverstandige gedachten
Onverstandige gedachten zijn gedachten die je overstuur of ongelukkig maken. Voorbeelden van
hiervan zijn gedachten waarin het woord ‘moeten’ voorkomt, of het woord ‘verschrikkelijk’. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van onverstandige gedachten die afkomstig zijn van Ellis16),
Walen17) en Diekstra18).
• ”Ik móet aardig gevonden worden!”
Als je deze gedachte hebt, ben je bang om afgewezen te worden en vind je dat mensen je per
se aardig moeten vinden. Dat is niet reëel, want je eist iets wat niet kan.
• “Het is verschrikkelijk als dingen niet gaan zoals ik het zou willen.”
Deze gedachte duidt erop dat je alles onder controle wilt hebben en dat je vindt dat je niet
oneerlijk behandeld mag worden. Het ‘verschrikkelijk’ in deze zin betekent ook dat je bijna niet
verder kunt leven als het niet gaat zoals jij wilt. Het is te erg om er over na te denken.
• “Ik ben pas de moeite waard als ik ergens goed in ben.”
Als je deze gedachte hebt, ben je bang dat je bijvoorbeeld niet slim genoeg bent om te slagen,
15) Het voorbeeld van Watzlawick, Paul is uit ‘Ik kan denken, voelen wat ik wil’
16) Ellis, A. (1962). Reason and Emotion in psychotherapy. New York, NY: Lyle Stuart.
17) Walen, S.R. et al. (1992). A practitioner’s guide to Rational-Emotive Therapy. New York: Oxford University Press.
18) Diekstra, R.F.W. (2004). Ik kan denken/voelen wat ik wil. Amsterdam: Harcourt Assessment BV
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of kun je jezelf niet recht in de ogen kijken als iets je niet lukt. Of je weet bijvoorbeeld niet wat
je met jezelf aan moet als je je proefwerk niet hebt gehaald: dat maakt je waardeloos. Vaak zijn
deze gedachten verbonden met een sterke angst om te falen.
• “Er moet een perfecte oplossing zijn voor dit probleem.”
Bij deze gedachte vind je dat er altijd een betere manier moet zijn en dat je ergens zeker van
moet zijn. Bovendien kan deze gedachten tot gevolg hebben dat je moeilijk – of helemaal geen
– beslissingen kunt nemen, omdat alles eerst perfect moet zijn.
• “De wereld moet eerlijk zijn en kloppen.”
Deze gedachte komt veel voor bij adolescenten. Jongeren vinden het vaak moeilijk om in deze
periode dingen te accepteren zoals ze zijn. Ze zijn vaak idealistisch en hebben het gevoel dat
zij betere manieren hebben, móeten hebben, dan anderen om de wereld vorm te geven. Deze
gedachte heeft tot gevolg dat jongeren zich afvragen waarom anderen hen dit aandoen, waarom het hen altijd overkomt en dat ze dat niet hebben verdiend.
Deze onverstandige gedachten, kunnen vaak tot emotionele en/of gedragsmatige problemen leiden. De beste manier om daar wat aan te doen is te proberen je gedachten te veranderen in verstandige gedachten.

Verstandige gedachten
Voordat je jouw onverstandige gedachten kunt herkennen, is het eerst belangrijk je af te vragen
hoe goed je je gedachten in het algemeen kunt verwoorden. Hier zijn een paar voorbeelden van
vragen die hierbij kunnen helpen:
• Waar dacht je aan?
• Wat zei je tegen jezelf?
• Waarvoor was je bang?
• Waarover had je verdriet?
De volgende stap is om de onverstandige gedachten te onderzoeken en te veranderen, zodat je je
beter voelt. Je moet je eerst beter voelen, voordat je ander gedrag kunt vertonen.
Hoe kunnen we deze onverstandige gedachten verstandig maken? We kunnen onszelf bijvoorbeeld afvragen of de gedachten wel kloppen.
Voorbeelden van vragen zijn:
• Is dat wel waar?
• Is het het risico waard?
• Als het waar is, wat is dan het ergste dat me kan gebeuren?
• Waarom móet het zo?
Je kunt je onverstandige gedachten ook op hun redelijkheid toetsen door bijvoorbeeld een rollenspel te spelen, waarin je nieuw gedrag oefent dat wel handig is. Het kan dan belangrijk zijn om
je onverstandige gedachten hardop uit te (laten) spreken. Je kunt bijvoorbeeld de leerkracht vragen om steeds jouw onverstandige gedachten hardop te verwoorden, zodat jij steeds kunt zeggen
wat je verstandige gedachten zijn.
Voorbeelden van verstandige gedachten zijn:
• Ik wil graag aardig voor anderen zijn en wil ook graag door anderen aardig gevonden worden.
• Het is jammer als dingen niet gaan zoals ik het zou willen, maar ik zal het accepteren.
• Ik kan niet overal goed in zijn. Ik heb mijn sterke en minder sterke kanten.
• Ik doe mijn best om oplossingen voor problemen te vinden. Als dat niet lukt is dat vervelend,
maar de wereld vergaat niet.
• Ik vind het moeilijk dat de wereld soms oneerlijk is, maar kan er niet altijd iets aan veranderen
en zal het dan ook moeten accepteren.
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Bijlage 6
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Bijlage 7

Het stappenplan
Definiëren van het probleem
Wat is er gebeurd en wat is het probleem?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Uiten van gevoelens en gedachten
Wat zijn mijn gevoelens en gedachten in deze situatie?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bedenken van oplossingen
Wat moet er volgens mij gebeuren?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Het stellen van een doel
Wat kan ik doen?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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