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Een lesprogramma voor het aanleren van sociale en emotionele
vaardigheden en burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs

Module 1: ‘Omgaan met agressie’
René Diekstra
Carolien Gravesteijn

Inleiding
Conflictsituaties roepen vaak negatieve gevoelens op. Agressief gedrag komt in deze situaties bij jongeren regelmatig voor. Dit gedrag heeft negatieve gevolgen voor zowel de
jongere zelf als voor zijn omgeving. Bovendien worden problemen met agressief gedrag
niet opgelost. Jongeren die dit gedrag niet vertonen, kunnen er wel mee in aanraking
komen via hun directe omgeving. Het leren omgaan met agressie van jezelf en de ander
is dan ook een belangrijke vaardigheid. Hiervoor hebben jongeren inzicht nodig in hun
gevoelsbeleving en hun reactiepatroon in conflict situaties. In deze module zien en ervaren jongeren wat agressief, assertief en vermijdend gedrag is. Zij leren op een positieve manier om te gaan met conflicten en leren voor zichzelf op te komen zonder de
rechten van een ander te schaden.
Doel van deze module is om:
a) jongeren inzicht te geven in effectieve manieren van reageren in conflict situaties;
b) jongeren inzicht te geven in de voor- en nadelen van deze manieren van reageren;
c) gevoelens en gedachten die jongeren hebben in moeilijke situaties te herkennen;
d) deze gevoelens en gedachten bespreekbaar te maken;
e) effectieve manieren van reageren te oefenen
De module bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Informatie over agressief, assertief, vermijdend gedrag
2. Informatie over gedachten, gevoelens en gedrag bij bepaalde gebeurtenissen (voorbeeld van een 4G-schema)
3. Op een positieve manier opkomen voor jezelf
4. De Rotterdamse jeugd; hoe gaat het met hen?
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Les 1

Agressie 1
In deze eerste les gaan we in op de volgende vragen:
‘Hoe voelen jongeren zich in conflictsituaties? Hoe reageren jongeren in conflictsituaties? Wat wordt er verstaan onder agressief, assertief en vermijdend gedrag?’
De doelen van deze les zijn:
• Bespreken van het onderwerp ‘agressie’ en kennis vergroten over agressief, assertief
en vermijdend gedrag.
• Inzicht in eigen gevoelsbeleving en verschillende reactiepatronen in conflictsituaties.
De middelen die worden toegepast om de doelstelling te bereiken zijn:
• informatie-overdracht
• oefeningen
Om te beoordelen of leerlingen iets van de lessen hebben geleerd wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten die aan het begin van de eerste les en aan het eind van de derde les worden afgenomen.

INLEIDING
Vertel de leerlingen:

Jullie krijgen de komende weken drie lessen over het onderwerp ‘agressief
gedrag’. Ik wil in deze lessen samen met jullie antwoord proberen te krijgen op
de volgende vragen:
• Hoe voel je je als je ruzie hebt?
• Hoe reageer je als je kwaad, verdrietig of boos bent: reageer je agressief of loop
je weg?
• Welke gevolgen heeft agressief gedrag?
• Welke gevolgen heeft weglopen van de ruzie of het conflict?
• Hoe zou je willen reageren?
• Hoe ziet dat gewenste gedrag er uit?
In deze eerste les vullen jullie eerst een vragenlijst in. In deze vragenlijst wordt
gevraagd hoe je denkt, voelt en reageert in bepaalde conflictsituaties. Daarna
gaan jullie bedenken welke situatie jullie moeilijk vinden en in welke situaties jullie vaak ruzie hebben.
Het is de bedoeling dat we vervolgens aan de hand van oefeningen antwoord krijgen op de volgende vragen:
• Hoe voel je je in die situaties?
• Hoe reageer je in die situaties?
• Wat zijn slimme en minder slimme reacties en waarom?
Ik vertel jullie wat voor gevolgen agressief gedrag (bijvoorbeeld met een mes
dreigen), assertief gedrag (je vertelt bijvoorbeeld op een rustige manier wat je
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wilt) en vermijdend gedrag (je rent bijvoorbeeld weg) kan hebben. Je zult tijdens
deze les merken dat je klasgenoten in dezelfde conflictsituatie anders kunnen
voelen en reageren dan jij.
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1. VRAGENLIJST
duur: 5 minuten
Vertel de leerlingen:

Het is de bedoeling dat jullie zo een vragenlijst gaan invullen. In deze lijst staan
situaties waarin een conflict plaatsvindt of waarin je iets vervelends te horen
krijgt. Je moet steeds invullen hoe je je in die situatie zou voelen, reageren of
denken.

Vragenlijst
SITUATIE 1
Het is vrijdagavond en je wilt met je vrienden stappen. Je moeder zegt dat je niet weg mag.
Dit is niet de eerste keer dat ze je verbiedt ergens heen te gaan. Je vrienden mogen altijd
weg ’s avonds.
Omcirkel hoe jij zou reageren:
Wat doe je?
1.
ik ga schelden en met dingen gooien
2.
ik ga de hele avond tekeer
3.
ik ga even tekeer; daarna ga ik toch naar mijn vrienden
4.
ik zeg dat ik er van baal en wil weten waarom ik niet mag stappen
5.
ik zeg niets en sluit me op in mijn kamer
SITUATIE 2
Je loopt in de stad en er komen drie jongens op je aflopen. Ze beginnen je uit te schelden en te duwen.
Omcirkel ‘ja’ achter de gevoelens die jij zou hebben in deze situatie:
Wat voel je?
Voel je je nu angstig?
Voel je je nu boos?
Voel je je nu schuldig?
Voel je je nu verdrietig?
Voel je je jaloers?

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

SITUATIE 3
Je krijgt te horen dat je beste vriend is neergestoken. Hij beschermde zijn vriendin, die
werd lastiggevallen. In het ziekenhuis is je vriend overleden. De politie denkt te weten
wie de daders zijn.
Omcirkel wat jij zou doen in deze situatie:
Wat doe je?
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

Je rent naar het politiebureau, scheldt de poilitiemensen achter de balie uit en
staat erop dat ze vertellen wie volgens hen de daders zijn, anders zal je daar de
boel kort en klein slaan.
Je reageert je thuis af.
Je begint te schelden en gaat naar je vrienden om er over te praten.
Je praat erover met je ouders.
Je wilt even alleen zijn en daarna zie je wel.
Je sluit je op in je kamer en praat er niet over.

SITUATIE 4
Een aantal klasgenoten gaat spijbelen. Ze gaan niet naar de les Nederlands, maar naar
de stad. Je zou het liefst meegaan, maar ze hebben jou niet meegevraagd.
Omcirkel wat jij in deze situatie zou denken:
Wat denk je?
1.
Dit kunnen ze niet maken. Ik zal ze eens even flink de waarheid vertellen en het
ze laten voelen ook.
2.
Ik zal ze even heel goed duidelijk maken dat ik het idioot vind dat ze mij niet
mee vragen.
3.
Ik hoef al niet meer mee, maar ik zal ze wel vragen waarom ik niet ben
gevraagd mee te gaan.
4.
Ik zeg dat ik ook mee ga en als ze moeilijk doen, vraag ik waarom ze mij er
niet bij willen hebben.
5.
Ze bekijken het maar, ik zeg niets en vraag niets.
SITUATIE 5
Tijdens een proefwerk Frans heb je afgekeken bij je buurvrouw. De docent betrapt je,
maar zegt niets. Als de cijfers een week later worden uitgedeeld krijg zie je dat je een
1 hebt, omdat je hebt afgekeken.
Omcirkel ’ja’ achter de gevoelens die jij zou hebben als dit je zou overkomen:
Wat voel je?
Voel je je nu angstig?
Voel je je nu boos?
Voel je je nu schuldig?
Voel je je nu verdrietig?
Voel je je jaloers?

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

Omcirkel wat je vervolgens zou doen in deze situatie:
Wat doe je?
1.
Ik doe niets. De leerkacht heeft gewoon gelijk.
2.
Ik doe niets. Het interesseert me niet.
3.
Ik word vreselijk boos en ga tegen de leerkracht tekeer.
4
Ik ga na de les naar de leerkracht toe en vertel hem dat ik het niet met hem
eens ben. Ik leg hem uit waarom ik het niet met hem eens ben en vraag of hij
nogmaals naar mijn proefwerk wil kijken.
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SITUATIE 6
Je kunt het goed met je klasgenoten vinden. Ze doen altijd aardig tegen je en ze luisteren vaak naar je. Een goede vriend van je wordt door je klasgenoten gepest. Ze schelden hem uit en soms slaan ze hem.
Omcirkel wat je hierover denkt:
Wat denk je?
1.
Ik zal ze krijgen. Als ze mijn vriend slaan, sla ik hen. Ik zal het ze laten voelen.
2.
Hoe halen ze het in hun hoofd om mijn vriend te pesten. Ik ga ze flink de waarheid zeggen, zodat ze weten dat ze dit niet kunnen maken.
3.
Hoe zouden zij het vinden als ze gepest worden? Ik zal ze dit vragen en zeggen
dat ze ermee op moeten houden.
4.
Ik neem mijn vriend gewoon mee als we iets met z’n allen gaan doen. Dan zul
len ze wel zien dat hij oké is.
5.
Die vriend van mij moet maar voor zichzelf opkomen. Ik bemoei me er niet
mee.
SITUATIE 7
Je hebt een zonnebril gestolen van een klasgenoot. Deze klasgenoot is iemand die altijd
andere leerlingen pest en een veel te grote mond heeft. Als hij ontdekt dat zijn bril weg is,
geeft hij een vriend van jou de schuld. Hij scheldt hem uit, begint hem te duwen en zegt dat
hij naar de politie gaat.
Omcirkel wat je nu zou doen:
Wat doe je?
1.
Je scheldt de klasgenoot uit en slaat hem inelkaar, omdat hij aan een vriend
van jou komt.
2.
Je haalt een paar vrienden op en jullie pesten de klasgenoot net zolang totdat
hij zijn mond houdt.
3.
Je scheldt de klasgenoot uit en zegt dat hij zijn mond moet houden en dat die
vriend heeft het niet gedaan heeft, want hij was de hele tijd bij jou.
4.
Je zegt tegen de klasgenoot dat jij de bril hebt gestolen, omdat je vindt dat hij
een veel te grote mond heeft. Je geeft de bril terug en loopt weg.
5.
Je doet en zegt niets en loopt weg.
SITUATIE 8
De leraar wiskunde kan geen orde houden. Jij doet mee met pesten, maar je vindt het
eigenlijk niet leuk: de leraar verdient zoiets niet. Bovendien wil je een voldoende halen.
Als je luistert naar de leraar zullen de klasgenoten je uitlachen, maar als je meepest
zal je waarschijnlijk een onvoldoende halen.
Omcirkel ’ja’ achter de gevoelens die jij zou hebben als in deze situatie zou zitten:
Wat voel je?
Voel je je nu angstig?
Voel je je nu boos?
Voel je je nu schuldig?
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ja/nee
ja/nee
ja/nee

Voel je je nu verdrietig?
Voel je je jaloers?

ja/nee
ja/nee

SITUATIE 9
Je hebt de laatste tijd nergens meer zin in. Als klasgenoten je vragen ergens mee naartoe te gaan, ga je meestal niet mee. Als je wel meegaat, krijg je ruzie of zeg je de hele
avond niets. Met je ouders wil je ook geen leuke dingen meer doen. Je haalt slechte cijfers op school.
Omcirkel wat je zou doen in een situatie als deze:
Wat doe je?
1.
Je gaat schelden tegen iedereen en je blijft ruziën met iedereen, want iedereen
moet je helpen maar ze doen niets.
2.
Je word kwaad op jezelf, omdat je te stom bent om jezelf te helpen.
3.
Je blijft op je kamer als jij er zin in hebt, en je zoekt ruzie als jij er zin in hebt.
4.
Je praat erover met je ouders, je vrienden of iemand anders.
5.
Je doet niets, het gaat vanzelf wel weer over.
SITUATIE 10
Je vader moest vanochtend vroeg naar zijn werk en je moeder is ziek. Jij hebt je zusje
naar school gebracht. Je komt daarom te laat de klas binnenlopen en je wilt aan de
leraar uitleggen hoe het komt. Maar luistert niet naar je. Hij wordt kwaad en stuurt je
de klas uit. Het is niet de eerste keer dat je te laat komt.
Omcirkel wat je nu zou doen:
Wat doe je?
1.
Je scheldt de leraar uit, rent het lokaal uit en smijt de deur hard dicht.
2.
Gillend en scheldend vertel je de leraar waarom je te laat bent en rent daarna
het lokaal uit. Je gaat zelf wel naar de directeur.
3.
Je vertelt de leraar op kwade toon waarom je te laat bent en zegt dat je ervan
baalt dat hij zo reageert.
4.
Je reageert niet en legt de leraar na de les uit waarom je te laat was. Je vertelt
hem dat je ervan baalt dat hij zo reageerde.
5.
Je zegt niets en loopt de klas uit. Je kijkt de leraar niet meer aan.
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2. INFORMATIE-OVERDACHT
duur: 5 minuten

Gevoel
Vertel de leerlingen:

De situaties uit de vragenlijst zijn situaties waarin een je ruzie krijgt, of waarin je
iets vervelends te horen krijgt. Deze situaties zullen bij veel van jullie negatieve
gevoelens oproepen, zoals angst of boosheid. Onder negatieve gevoelens verstaan
we vervelende gevoelens waarvan mensen het liefst willen dat ze verdwijnen. Als
je je door een conflict verdrietig voelt zal net doen alsof er niets is gebeurd. Je
kunt je ook kwaad voelen en hopen dat dit gevoel verdwijnt door te gaan schelden. Je ziet dat mensen in dezelfde situatie andere gevoelens kunnen hebben en
dan ook anders reageren op een conflict.
Neem bijvoorbeeld situatie 8 eens voor je. Wie van jullie voelde zich angstig? Wie
boos? Wie schuldig? Wie verdrietig? Wie jaloers?
Jullie zien dat jullie niet precies dezelfde gevoelens in dezelfde situatie hebben.
Je voelt anders dan de ander omdat je anders in elkaar zit, omdat je andere dingen hebt meegemaakt. Maar wat valt jullie nog meer op?
Opvallend is ook dat je in één situatie meerdere gevoelens kunt hebben. Je kunt
je bijvoorbeeld zowel bang als verdrietig voelen, als iemand waar je van houdt je
verlaat. Bang omdat je het moeilijk vindt om alleen achter te blijven, verdrietig
omdat je iemands aandacht en liefde mist. Het is belangrijk dat je deze gevoelens
bij jezelf herkent en kunt benoemen.
Naast deze negatieve gevoelens zijn er natuurlijk ook positieve gevoelens, zoals
geluk, liefde en trots. Dit zijn prettige gevoelens die ervoor zorgen dat je veel zult
doen om iets of iemand in je wereld te laten komen en te laten blijven. Bij deze
positieve gevoelens blijven we in deze les niet stilstaan. Ze zijn wel heel belangrijk, maar als je ruzie hebt met iemand of je krijgt iets vervelends te horen zul je
deze positieve gevoelens niet vaak hebben.
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3. OEFENING ‘Omgaan met je gevoel’
duur: 15 minuten
Vertel de leerlingen:

Sommige situaties uit de vragenlijst zullen voor een aantal van jullie heel herkenbaar zijn, terwijl anderen nog nooit in zo’n situatie zijn beland. Wat ik van jullie wil
weten is: in welke situatie(s) hebben jullie zelf wel eens een conflict gehad of iets
vervelends te horen gekregen?

Opdracht
Ik deel jullie straks op in groepen van 4. Iedereen bedenkt een conflictsituatie of
kiest een herkenbare situatie uit de vragenlijst. Doe dit zonder met de anderen te
overleggen. Als je de situatie hebt opgeschreven, bedenk je hoe je je in die situatie hebt gevoeld of zou voelen.
Daarna kies je met je groepje uit de 4 situaties één situatie om het volgende mee
te doen. Jullie gaan
1) deze situatie in een rollenspel naspelen (zonder woorden!);
2) als jullie daarmee klaar zijn, het gevoel uitbeelden dat jullie in deze situatie
hebben. Het is goed mogelijk dat niet iedereen in die situatie hetzelfde gevoelens heeft. Dan worden er dus door de verschillende groepsleden verschillende gevoelens uitgebeeld.
De rest van de klas mag na het rollenspel vertellen welke situatie ze zagen en
welke gevoelens de verschillende rollenspelers hadden.

Instructie aan de docent:
Laat de leerlingen die niet aan het rollenspel meedoen, observeren. Na het rollenspel
mogen de observatoren vertellen welke situatie en welke gevoelens volgens hen zijn
uitgebeeld.
U schrijft de situaties met de gevoelens erachter op het bord of de flip-over.

Nabespreking:
Hoe vonden jullie het om zonder woorden te spelen? Uit deze rollenspelen blijkt
hoe belangrijk nonverbaal gedrag is: het publiek had helemaal geen woorden
nodig om de situatie te begrijpen! Ook werd duidelijk hoe je in je houding kunt
laten zien hoe jij de situatie ervaart.
Jullie zien dat er veel verschillende moeilijke situaties zijn, waarin je je kwaad,
verdrietig, teleurgesteld, enzovoorts kunt voelen. Het is nu ook wel duidelijk dat
dezelfde situatie veel verschillende gevoelens kan oproepen.
Maar wat doe je als je angstig bent of kwaad bent? Probeer je de situatie uit de
weg te gaan door weg te lopen of probeer je jezelf te beschermen door erop los te
slaan?
In de volgende oefening gaan we eens kijken hoe jullie je gedragen in conflictsituaties.
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4. OEFENING ‘Hoe reageer ik op een conflict?’
duur: 20 minuten

Opdracht
Bedenk een situatie die je hebt meegemaakt en die veel agressie bij je opriep.
Vertel de klas hoe de situatie er precies uitzag, wie er bij was, wie wat zei en wie
wat deed.

Instructie docent
Kies 1 of 2 uit de door de leerlingen genoemde situaties; het liefst situaties die vaak
voorkomen en agressief gedrag oproepen. Deze situaties, die u nogmaals apart kunt
opschrijven, worden gebruikt in een rollenspel.
Degene die de situatie heeft meegemaakt speelt zichzelf en laat aan de rest van de klas
zien hoe zij of hij toen reageerde. Enkele andere leerlingen spelen de omstanders.

Nabespreking
Vraag eerst aan de leerling die de situatie heeft meegemaakt en daarna aan de medeleerlingen wat zij van het gedrag van de leerling vonden. Had hij of zij anders kunnen reageren? Hoe? waarom?
Leg de leerlingen vervolgens aan de hand van de onderstaande informatie uit hoe en
waarom de leerling wel of niet anders had kunnen reageren.

Nieuwe opdracht
Nu jullie dit weten over agressief, assertief en vermijdend gedrag. hoe vinden jullie dan dat de leerling in het rollenspel heeft gereageerd? Als hij anders had
moeten reageren, wat was dan een goede reactie geweest?

Schrijf alle reacties op en speel het rollenspel nogmaals, maar nu met een ander
gedrag.

Nabespreking
Vraag aan de rollenspeler of hij of zij een verschillend effect zag van de eerste en tweede reactie. Welke reactie vond hij of zij beter? Waarom? Voelde de leerling zich voor, tijdens en na de eerste reactie anders dan voor, tijdens en na de tweede reactie? Wat vonden de klasgenoten ervan?
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>

Informatie over agressief, assertief, vermijdend gedrag
Wat doe je als je angstig bent? Wat doe je als je verdrietig of boos bent?
De één zal de situatie uit de weg gaan. Dit noemen we ‘vermijdend gedrag’. Een ander zal erop
los slaan en gaan schelden, Dit noemen we ‘agressief gedrag’. Weer een ander zal de situatie
niet uit de weg gaan, maar op een rustige manier duidelijk maken wat hij voelt en wat hij wil.
Dit noemen we ‘assertief gedrag’.
1. vermijdend gedrag
Iemand die dit gedrag vertoont, zal in de situatie waarin hij of zij zich bedreigd voelt, niet
opkomen voor zijn of haar eigen rechten, uit angst voor reacties van anderen. Zo iemand loopt
bijvoorbeeld weg als hij boos is, of gaat blowen als hij zich verdrietig voelt, of stopt met eten
als hij bang is de confrontatie op een directe manier aan te gaan.
2. agressief gedrag
Een agressief iemand zal in de situatie waarin hij of zij zich bedreigd voelt, voor zichzelf opkomen zonder rekening te houden met de rechten van de ander. Zo iemand zal als hij zijn zin niet
krijgt bijvoorbeeld gaan schelden, slaan, met een mes dreigen – en het soms zelfs gebruiken.
3. assertief gedrag
Een assertief iemand zal in een situatie waarin hij of zij zich bedreigd voelt, voor zichzelf
opkomen zonder de ander te schaden. Zo iemand zal bijvoorbeeld als hij de schuld krijgt van
iets wat hij niet gedaan heeft, op een rustige manier zeggen dat hij het niet heeft gedaan en
dat hij er van baalt dat hij onterecht beschuldigd wordt. Hij zal zeggen wat hij voelt en wat hij
wil, zonder de ander verdriet te doen of kwaad te maken.
WAT ZIJN DE GEVOLGEN?
Als je conflict situaties vermijdt kan dit verschillende gevolgen hebben:
• de situatie waarin je bent terechtgekomen zal niet veranderen;
• je blijft gevoelens van boosheid of verdriet houden;
• de ander weet niet hoe jij je voelt en wat je wel of niet wilt;
• je zal niet snel stilstaan bij je eigen gevoelens en bij de gevoelens van de ander (je loopt weg
van de situatie en vaak ook van je gevoelens);
• je zal negatieve gevoelens dan ook moeilijk bij jezelf en de ander herkennen en erover praten; het zal je daarom moeite kunnen kosten om goede relaties aan te gaan.
Als je op een agressieve manier reageert zal de situatie niet veranderen. De ruzie zal niet worden opgelost; integendeel: de situatie zal alleen maar erger worden. Als jij agressief reageert
zal de ander hierop ook weer op een negatieve manier reageren.
Zo wordt het moeilijk om de ander duidelijk te maken wat jij voelt en wat jij wel of niet wilt.
Door alle negatieve reacties over en weer zul je dit ook niet van de ander weten. Dit zal tot
gevolg kunnen hebben dat je niet zo goed in staat bent om belangrijke relaties aan te gaan.
De assertieve reactie is in de meeste situaties de beste.
Als je je gevoelens op een positieve manier kunt uiten en duidelijk kunt maken wat je wel en
niet wilt, is er een grote kans dat je de conflictsituatie kunt veranderen. Je zult je daarna beter
voelen. Als je je bewust bent van je eigen gevoelens, zul je ook beter in staat zijn om negatieve gevoelens bij anderen waar te nemen. Je zult je bovendien beter kunnen inleven in de gevoelens van de ander en daarmee beter in staat zijn gezonde (intieme) relaties aan te gaan. Door
gevoelens te uiten en duidelijk te zeggen wat je wel en niet wilt, zoek je naar oplossingen voor
het conflict.
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WAAROM REAGEREN ZO VEEL MENSEN VERKEERD?
De meesten van jullie weten ook wel dat agressief of vermijdend gedrag ruzies niet oplossen
en ook nog eens vervelende gevolgen kunnen hebben. Toch reageren veel jongeren vaak op
die manier in moeilijke situaties. Waarom?
1. Jongeren kennen vaak niet de precieze gevolgen van hun gedrag.
2. Jongeren zijn vooral geïnteresseerd in de korte-termijneffecten van hun gedrag. Ze denken
minder na over wat hun gedrag op de lange termijn tot gevolg kan hebben.
Een kwade jongere zal de neiging hebben om te gaan schelden. Dit kan tot gevolg hebben
dat hij zijn woede even kwijt is. Maar op de langere termijn zal het kwade gevoel terugkomen. Bovendien zal het schelden alleen maar ellende veroorzaken.
3. Sommige jongeren slaan erop los of lopen weg als het moeilijk wordt, omdat ze thuis
nooit een andere reactie hebben gezien.
4. Sommige ouders belonen schelden en slaan door hun kinderen hun zin te als ze dit gedrag
vertonen. Jongeren die zo zijn grootgebracht, zullen dit gedrag ook buitenshuis vertonen,
in de veronderstelling dat dit gedrag ook daar beloond wordt.
IS ASSERTIEF REAGEREN ALTIJD DE BESTE OPLOSSING?
Nee, dat hoeft niet. In sommige situaties is het beter om maar even je mond te houden of weg te
lopen, te vermijden dus. Als jij alleen over straat loopt en er komen drie grote jongens op jou af,
is het echt niet slim om assertief te reageren. Je kunt de situatie dan maar beter even uit de weg
gaan. Tel tot tien en loop verder.
Dit geldt niet alleen voor sommige situaties, maar ook voor sommige jongeren. Als jij gewend
bent om agressief te reageren als je kwaad, verdrietig of bang bent, is het belangrijk dat je leert
om je eerst even rustig te houden en maar niet te reageren (vermijdend reageren). Pas als je dit
een paar keer geoefend hebt, en je gevoelens in bedwang kunt houden, is het slim om op een
positieve manier voor jezelf op te komen (assertief reageren).
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5. SAMENVATTING
duur: 5 minuten

Jullie hebben eerst een vragenlijst ingevuld, waarin jullie hebben aangegeven hoe
jullie je denken, voelen en gedragen in conflictsituaties. Daarna heb ik jullie
gevraagd zelf een conflictsituatie te bedenken en na te spelen zonder woorden.
Jullie hebben uitgebeeld hoe jullie je voelden in die situatie. Toen werd duidelijk
dat je meerdere gevoelens kunt hebben in dezelfde situatie en dat je buurman,
vriend of klasgenoot andere gevoelsn kan hebben dan jij. Deze gevoelens zijn
weer van invloed op wat je doet. Als je kwaad bent kun je bijvoorbeeld slaan of
weglopen.
Weten jullie nog wat agressief, assertief en vermijdend gedrag is? Welke gevolgen dit gedrag kan hebben? Hoe het kan ontstaan?
In de volgende les gaan we nog wat meer in op jullie gedrag in conflictsituaties.
We bespreken bijvoorbeeld welke vaardigheden je nodig hebt om anders te reageren. We kijken ook eens naar wat je denkt voordat je op een bepaalde manier
reageert. Welke gedachten zijn slim en welke minder slim?
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Les 2

Agressie 2
In deze tweede les gaan we in op de volgende vragen:
‘Hoe kan ik het beste reageren als ik ruzie heb? Wat moet ik hiervoor kunnen?
Welke gedachten zijn slim en welke minder slim?
Het doel van deze les is:
• inzicht krijgen in gedachten, gevoelens en gedrag tijdens conflicten
• inzicht krijgen in effectieve manieren van omgaan met conflicten
De middelen die worden toegepast om de doelstelling te bereiken zijn:
• informatie-overdracht
• oefeningen
Om te beoordelen of leerlingen iets van de les hebben geleerd observeert u de volgende
vaardigheden tijdens een rollenspel: ‘uiten van gevoelens’ en ‘effectief communiceren’.

1. INLEIDING
duur: 15 minuten
Vertel de leerlingen:

In de vorige les hebben we gesproken over jullie gevoelens en gedrag in conflictsituaties. In deze les wil ik nog wat meer aandacht besteden aan hoe je je kunt
gedragen in situaties waarin je je bijvoorbeeld kwaad, angstig of verdrietig voelt.
Sommigen van jullie reageren in conflictsituaties snel agressief, terwijl anderen
vaak vermijden.
Ik heb hier drie gekleurde cirkels die alledrie iets anders betekenen. De RODE
cirkel betekent agressief gedrag: je slaat er snel op los of gaat snel schelden in
conflictsituaties. De ORANJE cirkel betekent vermijdend gedrag: je loopt in moeilijke situaties weg, zonder het uit te praten. De GROENE cirkel betekent assertief
gedrag: je maakt in conflictsituaties op een rustige manier duidelijk wat je voelt
en wat je (niet) wilt.

Opdracht
Ga nu bij de cirkel staan die het meest voor jou van toepassing is.
Als je dit hebt gedaan onthoud je de kleur waar je bij stond of schrijf je hem op in
je agenda.
Daarna gaan we met elkaar discussiëren over de volgende stelling:
‘Als iemand jou lichamelijk aanvalt heb je het recht om terug te vechten.’
De leerlingen die in de RODE cirkel stonden en de helft van de leerlingen uit de
GROENE cirkel bedenken argumenten tegen deze stelling.
De leerlingen die in de ORANJE cirkel stonden en de helft van de leerlingen uit de
GROENE cirkel bedenken argumenten voor deze stelling.
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Instructie docent
Als de leerlingen argumenten vóór of tegen hebben bedacht en opgeschreven, gaan ze
gedurende ongeveer 5 minuten met elkaar in discussie.

Nabespreking
De leerlingen die in een conflictsituatie snel agressief gedrag vertonen moesten argumenten bedenken tegen agressief gedrag. De leerlingen die in een conflictsituatie vermijdend gedrag vertonen moesten argumenten bedenken vóór agressief gedrag.
Vraag de leerlingen nu opnieuw in de cirkels te gaan staan.
Heeft de discussie invloed gehad op hun keuze? Zijn de leerlingen die eerst in de RODE,
ORANJE en GROENE cirkels stonden nu anders gaan denken?

2. OEFENING ‘Leren omgaan met conflicten’
duur: 10 minuten

Opdracht
Jullie worden in groepen van 4 tot 5 leerlingen opgedeeld. Het is de bedoeling dat
jullie met elkaar bedenken wat je moet kunnen, welke vaardigheden je moet hebben om niet agressief te reageren in conflictsituaties.
Schrijf deze vaardigheden op en ook het concrete gedrag dat je moet vertonen.
Bijvoorbeeld:
Dit moet je kunnen: impulscontrole/rustig blijven als je boos bent. Dit betekent in
gedrag dat je tot 10 telt voordat je reageert.

Instructie docent
Inventariseer de vaardigheden en het gedrag.
Belangrijke vaardigheden die u bijvoorbeeld kunt toevoegen indien ze niet vermeld zijn:
• effectief communiceren;
• tot 10 tellen, eerst nadenken;
• inleven in de ander;
• rekening houden met de ander;
• herkennen van boze/verdrietige gevoelens;
• goed omgaan met boze/verdrietige gevoelens.

Nabespreking
Wat vinden jullie moeilijke vaardigheden/gedrag en waarom?
Het is namelijk goed mogelijk dat je wel weet dat je beter rustig kan blijven als je
een conflict hebt, maar dat je het gewoon niet kan. Door je te realiseren wat de
gevolgen van je gedrag is en dit gedrag veel te oefenen is de kans groot dat je na
een tijd het gedrag wel kan vertonen. Het is belangrijk dat je op een manier leert
te reageren waarbij jij en de ander geen schade oplopen.
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3. OEFENING ‘Denken, voelen en doen’
duur: 20 minuten

Hoe komt het dat we ons op een bepaalde manier voelen en gedragen? Hoe kan
het dat mensen in dezelfde situatie verschillende gevoelens hebben en zich op
verschillende manieren gedragen?
Wie weet dit nog? Gedrag en gevoel komen niet uit de lucht vallen. In de algemene lessen Levensvaardigheden zijn we hier uitgebreid op ingegaan.

>

Informatie
Je hebt in de vorige les gemerkt dat als er iets gebeurt (G1), je gevoel (G3) invloed heeft op je
gedrag (G4). Wanneer je kwaad bent zal je eerder agressief reageren dan wanneer je bang of
verdrietig bent.
Wat bepaalt ook al weer hoe je je voelt? Dat zijn onze gedachten (G2). Wat je denkt in een
bepaalde situatie heeft invloed op hoe je je voelt. Als jij uitgescholden wordt en denkt: ‘Waar
halen ze het lef vandaan, ik zal ze krijgen!’, zal je kwaad worden en terugschelden. Als je
denkt: ‘Die jongens zijn wel erg groot en sterk!’, zal je je misschien angstig voelen en weglopen. Kortom: je hebt eerst gedachten, dan je gevoelens en daarna komt pas je gedrag.
Gebeurtenis (G1)

+ Gedachten (G2)

= Gevoel (G3) + Gedrag (G4)

(schrijf het 4G-schema op het bord of de flip-over)
Het is dan ook belangrijk om te weten wat je denkt in bepaalde situaties, want gedachten
bepalen je gevoel en je gedrag. Wat denk je als je uitgescholen wordt? En wat als je genegeerd
wordt?
Jullie krijgen nu een aantal voorbeelden van 4G-schema’s uitgedeeld. In alle voorbeelden is de
gebeurtenis hetzelfde en de gedachten, gevoelens en het gedrag anders. In voorbeeld 1 gaat
het om agressief gedrag, in voorbeeld 2 om assertief gedrag en in voorbeeld 3 vermijdend
gedrag.

Voorbeeld 1: Agressief gedrag
Gebeurtenis G1 +

Gedachten G2 =

Ik loop naar het fietsenhok ‘Wat een stelletje eikels,
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en zie dat een aantal

ze jatten mijn fiets! Ik

leerlingen bij mijn fiets

zal ze krijgen! Ze willen

staat.

me gewoon kwaad maken.’
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Gevoel G3 +

Gedrag G4

Heel erg kwaad Ik loop naar de leerlingen
toe en scheld ze uit.

Voorbeeld 2: Vermijdend gedrag
Gebeurtenis G1 +

Gedachten G2 =

Ik loop naar het fietsenhok ‘Wat doen zijn nou met
en zie dat een aantal

mijn fiets? Wat moet ik

leerlingen bij mijn fiets

doen? Ik houd mijn mond

staat.

Gevoel G3 +

Gedrag G4

Angst

Ik loop weg en doe alsof ik
niets gezien heb.

maar,anders krijg ik ruzie
en dat is verschrikkelijk.’

Voorbeeld 3: Assertief gedrag
Gebeurtenis G1 +

Gedachten G2 =

Gevoel G3 +

Gedrag G4

Ik loop naar het fietsenhok ‘Wat doen zij nou met mijn Kwaad

Ik vraag wat die leerlingen

en zie dat een aantal

fiets? Maar even vragen.

met mijn fiets doen en zeg

leerlingen bij mijn fiets

Laat ze maar bij hun eigen

dat ik dat niet leuk vind.

staat.

fiets gaan staan.’

Wat valt jullie allemaal op aan de voorbeelden?
Je ziet bijvoorbeeld dat je in één situatie verschillende gedachten kunt hebben die leiden tot
andere gevoelens en ander gedrag. Maar het is ook mogelijk dat je wel hetzelfde gevoel hebt
als de ander, maar minder erg. De leerling uit voorbeeld 1 is erg kwaad; in voorbeeld 3 is hij
ook kwaad, maar veel minder erg. Ook hoe sterk je iets voelt, zal gevolgen hebben voor je
gedrag. De leerling die zich erg kwaad voelt, wordt agressief (voorbeeld 1). De leerling die
minder kwaad wordt, reageert assertief (voorbeeld 3).
Net zoals je verstandig of slim gedrag en minder verstandig of slim gedrag hebt, heb je ook
slimme en minder slimme gedachten. Verstandig gedrag is gedrag waarbij de gevolgen over
het algemeen niet schadelijk zijn voor jezelf en/of de ander; onverstandig gedrag is gedrag
waarbij de gevolgen wel schadelijk kunnen zijn voor jezelf en/of de ander.
Welke gedachten zijn volgens jullie slim en welke minder slim?
Slimme gedachten zijn gedachten (G2) die ervoor kunnen zorgen dat je je tevreden en rustig
voelt (G3). De goede gevoelens kunnen ervoor zorgen dat je gedrag vertoont dat niet schadelijk is voor jezelf en de ander (G4).
Minder slimme gedachten zijn gedachten (G2) waardoor je overstuur kunt raken of ongelukkig kunt worden (G3). Deze negatieve gevoelens zorgen ervoor dat je gedrag vertoont dat
schadelijk kan zijn voor jezelf en de ander (G4).
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Opdracht
Ik geef jullie nu allemaal de situaties uit de vragenlijst die jullie in les 1 hebben
ingevuld. Het is de bedoeling dat jullie bij iedere situatie één slimme en één minder slimme gedachte bedenken. Deze gedachten schrijven jullie allemaal op.
Voorbeelden van slimme gedachten zijn:
• ik tel eerst tot tien!
• ik houd me rustig, anders krijg ik gedonder;
• ik leg uit dat ik het vervelend vind en vraag ze op te houden.
Voorbeelden van minder slimme gedachten zijn:
• dat lukt me nooit;
• dit pik ik niet, ik zal ze krijgen;
• mijn hele wereld stort in, ik kan het niet meer aan.
Als jullie klaar zijn schrijven jullie allemaal een slimme en minder slimme
gedachte op het bord.

De situaties zijn:
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SITUATIE 1
Het is vrijdagavond en je wilt met je vrienden stappen. Je moeder zegt dat je niet weg
mag. Dit is niet de eerste keer dat ze je verbiedt ergens heen te gaan. Je vrienden mogen altijd weg ’s avonds.
Minder slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
SITUATIE 2
Je loopt in de stad en er komen drie jongens op je aflopen. Ze beginnen je uit te schelden en te duwen.
Minder slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
SITUATIE 3
Je krijgt te horen dat je beste vriend is neergestoken. Hij beschermde zijn vriendin, die
werd lastiggevallen. In het ziekenhuis is je vriend overleden. De politie denkt te weten
wie de daders zijn.
Minder slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
SITUATIE 4
Een aantal klasgenoten gaat spijbelen. Ze gaan niet naar de les Nederlands, maar naar
de stad. Je zou het liefst meegaan, maar ze hebben jou niet meegevraagd.
Minder slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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SITUATIE 5
Tijdens een proefwerk Frans heb je afgekeken bij je buurvrouw. De docent betrapt je,
maar zegt niets. Als de cijfers een week later worden uitgedeeld krijg zie je dat je een
1 hebt, omdat je hebt afgekeken.
Minder slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
SITUATIE 6
Je kunt het goed met je klasgenoten vinden. Ze doen altijd aardig tegen je en ze luisteren vaak naar je. Een goede vriend van je wordt door je klasgenoten gepest. Ze schelden hem uit en soms slaan ze hem.
Minder slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
SITUATIE 7
Je hebt een zonnebril gestolen van een klasgenoot. Deze klasgenoot is iemand die altijd
andere leerlingen pest en een veel te grote mond heeft. Als hij ontdekt dat zijn bril weg
is, geeft hij een vriend van jou de schuld. Hij scheldt hem uit, begint hem te duwen en
zegt dat hij naar de politie gaat.
Minder slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
SITUATIE 8
De leraar wiskunde kan geen orde houden. Jij doet mee met pesten, maar je vindt het
eigenlijk niet leuk: de leraar verdient zoiets niet. Bovendien wil je een voldoende halen.
Als je luistert naar de leraar zullen de klasgenoten je uitlachen, maar als je meepest
zal je waarschijnlijk een onvoldoende halen.
Minder slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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SITUATIE 9
Je hebt de laatste tijd nergens meer zin in. Als klasgenoten je vragen ergens mee naartoe te gaan, ga je meestal niet mee. Als je wel meegaat, krijg je ruzie of zeg je de hele
avond niets. Met je ouders wil je ook geen leuke dingen meer doen. Je haalt slechte cijfers op school.
Minder slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
SITUATIE 10
Je vader moest vanochtend vroeg naar zijn werk en je moeder is ziek. Jij hebt je zusje
naar school gebracht. Je komt daarom te laat de klas binnenlopen en je wilt aan de
leraar uitleggen hoe het komt. Maar luistert niet naar je. Hij wordt kwaad en stuurt je
de klas uit. Het is niet de eerste keer dat je te laat komt.
Minder slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Slimme gedachte:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Nabespreking
Alle gedachten zijn nu opgeschreven. Jullie zien een hele lijst met slimme en
minder slimme gedachten. Deze gedachten zijn niet allemaal hetzelfde. Je kunt
dus in dezelfde situatie heel veel verschillende gedachten hebben die leiden tot
gevoelens, en uiteindelijk tot gedrag.
Waarom zijn bepaalde gedachten slim en anderen niet? Uiteindelijk gaat het erom
dat je goed uit een conflictsituatie komt. Gedachten die dat voor elkaar krijgen,
zijn slim.

4. SAMENVATTING
duur: 5 minuten

In deze les hebben jullie een discussie gevoerd over agressief, vermijdend en
assertief gedrag. We hebben gekeken of jullie na deze discussie anders zijn gaan
denken over conflictsituaties. Daarna hebben jullie bedacht welke vaardigheden
je nodig hebt om assertief te reageren. Verder hebben jullie nog een keer geoefend met het 4G-schema. Dit schema leert ons dat als je in een bepaalde situatie
terechtkomt,
1. je eerst gedachten hebt over die situatie; en
2. dat deze gedachten invloed hebben op je gevoelens; en
3. dat je gevoelens weer bepaalde gedragingen teweeg kunnen brengen.
Het is dus goed mogelijk dat jij in een bepaalde situatie andere gedachten hebt
dan je buurman, en dat dit weer gevolgen heeft voor je gevoelens en je gedrag.
In de volgende en tevens laatste les wil ik met jullie ingaan op de vraag hoe je
negatieve emoties kunt uiten. Verder kijken we hoe je om kunt gaan met agressief, assertief en vermijdend gedrag van de ander.
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Les 3

Agressie 3
In deze derde les behandelen we assertiviteit.
Het doel van deze les is: Op een positieve manier leren opkomen voor je eigen rechten,
zonder de rechten van een ander te schaden.
De middelen die worden toegepast om de doelstelling te bereiken zijn:
• informatie-overdracht
• oefeningen
Om te beoordelen of leerlingen iets van de lessen hebben geleerd wordt aan het eind
van de les de vragenlijst uit les 1 nogmaals afgenomen.

1. INLEIDING

In de vorige les hebben jullie weer kennisgemaakt met het 4G-schema:
Gebeurtenis (G1) + Gedachten (G2) = Gevoel (G3) + Gedrag (G4).
Wat je voelt in een bepaalde situatie bepaalt wat je doet, en wat je denkt bepaalt
weer wat je voelt. Eerst heb je gedachten, dan gevoelens en daarna gedrag.
We zijn in de vorige les vooral stil blijven staan bij de G4’s (gedrag) en de G2’s
(gedachten). Jullie hebben aan de hand van een aantal voorbeeldsituaties bedacht
welke gedachten in die situaties slim en welke minder slim waren.
In deze les gaan we leren hoe je voor jezelf kunt opkomen, zonder de ander daarbij te schaden. Hiervoor heb je twee vaardigheden nodig: ‘uiten van negatieve
gevoelens’ en ‘hoe om te gaan met de agressie van een ander’. Deze vaardigheden gaan we oefenen.
Aan het eind van de les gaan dat jullie de vragenlijst van enkele weken geleden
nogmaals invullen om te kijken of jullie anders zijn gaan denken en voelen en of
jullie je anders zouden gedragen in moeilijke situaties.

2. OEFENING ‘Uiten van negatieve gevoelens’
duur: 10 minuten

Opdracht
We gaan nu oefenen hoe je kunt vertellen dat je je slecht voelt ergens over.
Ik ga jullie opdelen in tweetallen; ga tegenover elkaar zitten. Daarna krijgen jullie
een aantal zinnen op papier die je hardop moet voorlezen aan degene die tegenover je zit. In elk tweetal moeten beide leerlingen alle zinnen voorlezen. De zin-
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nen gaan over negatieve gevoelens; doe alsof het jouw gevoelens zijn en alsof je
ze uit ten opzichte van de ander. Als je dit gedaan hebt, wil ik van jullie weten
welke zin jullie het moeilijkst vonden om tegen de ander te zeggen en waarom.

Zinnen die negatieve gevoelens bevatten:
1. Ik heb het idee dat jij over mij roddelt en dat vind ik vervelend.
2. Ik heb deze trui hier een half jaar geleden gekocht en hij is nu al lelijk. Ik wil graag
een nieuwe.
3. Ik begrijp die wiskundesom niet, kan jij me misschien helpen?
4. Als wij samen iets moeten maken of schrijven moet ik altijd het meeste werk doen
en daar baal ik van. Ik wil dat jij volgende keer wat meer doet.
5. Ik pest die jongen niet meer, want dat vind ik vervelend. Ik zou het goed van je vinden als jij er ook mee ophoudt.
6. Je hoeft niet zo tegen me tekeer gaan, ik sta vlak bij je hoor.
7. Volgens mij heb jij mijn pen gestolen. Als dat zo is wil ik hem graag terug.
8. Nee, je krijgt geen sigaret meer van mij. Ik vind dat je zelf maar eens sigaretten
moet kopen.
9. Nee, ik vecht niet mee.
10. Zou je van mijn fiets af willen gaan. Ga maar op je eigen fiets zitten.
11. Mevrouw, u dringt voor. Ik was aan de beurt.
12. Ik heb ruzie met mijn vriend(in). Kan jij mij helpen het weer goed te maken?
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Instructie docent
De bovenstaande zinnen gaan over het voor jezelf opkomen ten opzichte van leeftijdgenoten, vreemden (in een winkel) en naasten (hulp vragen).
Laat alle leerlingen de zin hardop zeggen die ze het moeilijkst vonden om uit te spreken. Wat valt op?

Nabespreking
Ik wil van jullie weten welke zin jullie het moeilijkst vonden om tegen de ander te
zeggen en waarom.
Welke zin komt het meest voor? Gaat deze over relaties met leeftijdgenoten, of
over een situatie in een winkel of om hulp vragen?

3. OEFENING ‘Problemen oplossen’
duur: 25 minuten
Vertel de leerlingen het volgende:

Situatie 1
Je loopt in de stad en je botst per ongeluk tegen iemand op. De man in kwestie
wordt woest en begint jou voor van alles en nog wat uit te schelden. Wat zou je
doen? Hoe ga je om met de agressie van deze man?
Situatie 2
Je bent samen met een vriendin in de stad. Zij ziet een meisje binnenkomen dat
haar vriend van haar heeft afgepakt. Ze loopt op het meisje af en wil haar een tik
verkopen. Wat doe je?
Situatie 3
Eén van jouw klasgenoten beschuldigt je ervan dat jij geld van hem hebt gestolen.
Hij vraagt niet of dit waar is, maar begint je meteen uit te schelden. Jij hebt zijn
geld nooit gezien, laat staan aangeraakt. Wat doe je?
Dit zijn voorbeelden van conflictsituaties waarin iemand anders kwaad is, op jou
of op een derde persoon. Die ander benadert jou of de derde persoon op een
agressieve manier. De vraag is nu: wat doe jij? Hoe ga je om met deze agressie
van iemand anders?

Opdracht
Deel de leerlingen op in groepjes van 4 of 5 leerlingen en vertel ze het volgende:

Kies per groepje één van de situaties en bedenk samen wat volgens jullie de
beste manier is om te reageren op die situatie.
Speel de situatie na, met de goede reactie. Oefen dit eerst in jullie groepje.
Daarna mag je het aan de andere leerlingen laten zien.
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Lees eerst onderstaande informatie en kijk eerst naar het rollenspel dat de leerkracht met één van de leerlingen speelt.

>

Informatie
Indien de leerlingen onderstaande reacties niet genoemd hebben kunt u deze erbij schrijven.
1. vermijden van het conflict, weglopen van het conflict;
2. de middenweg bewandelen; iets opgeven om iets anders te krijgen;
3. creatieve oplossingen bedenken zodat beide personen krijgen wat ze willen.
Blijf met de leerlingen wat langer stilstaan bij de laatste oplossing. Vraag aan de leerlingen
hoe ze het beste tot oplossingen kunnen komen die voor alle partijen bevredigend kunnen
zijn. Alle oplossingen worden op het bord of de flip-over geschreven. Daarna kunt u de onderstaande 4 stappen voor ‘opkomen voor jezelf ’ op het bord of de flip-over schrijven:
1.
2.
3.
4.

Vertel duidelijk je mening. Gebruik hiervoor de ‘ik’-vorm en zeg wat je (niet) wilt.
Luister naar de mening van de ander: wat wil de ander (niet)?
Bedenk met elkaar oplossingen, die voor beide partijen acceptabel zijn.
Kom gezamelijk tot een oplossing en probeer hem ook samen uit.

Instructie docent: voorbeeld-rollenspel
U kunt samen met een leerling deze vier stappen illustreren aan de hand van een rollenspel. Laat de leerling zijn of haar rol eerst goed voorbereiden.
Dit is het scenario:
Je zit met je vriendin op de bank en zij heeft zin om die avond uit te gaan, terwijl jij graag
thuis wilt blijven. Jullie hebben hier ruzie over gehad en hebben al een tijdje niets tegen
elkaar gezegd.
U speelt de jongen en de leerling(e) het meisje.
Jongen: “Weet je, ik ben doodop door al die stomme proefwerken die ik net achter de
rug heb. Ik heb nu zin om even niets te doen, gewoon TV te kijken.”
(stap 1)
Meisje: ”Ja, maar ik heb geen proefwerken gehad en ik heb heel veel zin om uit te gaan.
We kunnen toch wel even uitgaan? Ik heb geen zin om TV te kijken.”
(stap 2)
Jongen: “Ja, dat begrijp ik, maar vaak is het zo dat je dan langer wilt blijven en dan krijgen we daar weer ruzie over.
Er moeten toch ook oplossingen zijn waar we allebei tervreden over zijn?
Bijvoorbeeld dat we morgen gaan of dat we geen TV kijken maar wat drinken
en praten. Dat doe je toch graag? Of je kunt natuurlijk ook met een vriendin
gaan stappen.”
(stap 3)
Meisje: “Ik wil wel met een vriendin gaan stappen, maar dan laat ik jou alleen.”
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Jongen: “Nou, weet je wat we dan doen? We gaan eerst thuis samen wat drinken en
daarna ga je met Anita uit. Dan gaan wij samen morgen uit.”
(stap 4)
Meisje: “Okee, dat vind ik een goed plan.”

Instructie docent
Na dit rollenspel gaan de leerlingen hun eigen rollenspel voorbereiden. Na 10 minuten
laten ze dit zien aan de rest van de groep. De observatoren geven aan het eind van de
rollenspelen feedback op de oplossingen van het conflict.

Nabespreking
Waren jullie tevreden over de manier waarop we met elkaar oplossingen hebben
bedacht? Waren het goede oplossingen? Ook toen ze nagespeeld werden in het
rollenspel?

4. VRAGENLIJST
duur: 10 minuten
Vertel de leerlingen:

Het is de bedoeling dat jullie straks dezelfde vragenlijst als die uit les 1 invullen.
In deze lijst staan situaties beschreven waarin je ruzie krijgt of waarin je iets vervelends te horen krijgt. De vragen gaan over hoe je je in die situatie denkt, hoe je
voelt en hoe je reageert.
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Vragenlijst
SITUATIE 1
Het is vrijdagavond en je wilt met je vrienden stappen. Je moeder zegt dat je niet weg
mag. Dit is niet de eerste keer dat ze je verbiedt ergens heen te gaan. Je vrienden mogen
altijd weg ’s avonds.
Omcirkel hoe jij zou reageren:
Wat doe je?
1.
ik ga schelden en met dingen gooien
2.
ik ga de hele avond tekeer
3.
ik ga even tekeer; daarna ga ik toch naar mijn vrienden
4.
ik zeg dat ik er van baal en wil weten waarom ik niet mag stappen
5.
ik zeg niets en sluit me op in mijn kamer
SITUATIE 2
Je loopt in de stad en er komen drie jongens op je aflopen. Ze beginnen je uit te schelden en te duwen.
Omcirkel ‘ja’ achter de gevoelens die jij zou hebben in deze situatie:
Wat voel je?
Voel je je nu angstig?
Voel je je nu boos?
Voel je je nu schuldig?
Voel je je nu verdrietig?
Voel je je jaloers?

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

SITUATIE 3
Je krijgt te horen dat je beste vriend is neergestoken. Hij beschermde zijn vriendin, die
werd lastiggevallen. In het ziekenhuis is je vriend overleden. De politie denkt te weten
wie de daders zijn.
Omcirkel wat jij zou doen in deze situatie:
Wat doe je?
1.
Je rent naar het politiebureau, scheldt de poilitiemensen achter de balie uit en
staat erop dat ze vertellen wie volgens hen de daders zijn, anders zal je daar de
boel kort en klein slaan.
2.
Je reageert je thuis af.
3.
Je begint te schelden en gaat naar je vrienden om er over te praten.
4.
Je praat erover met je ouders.
5.
Je wilt even alleen zijn en daarna zie je wel.
6.
Je sluit je op in je kamer en praat er niet over.
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SITUATIE 4
Een aantal klasgenoten gaat spijbelen. Ze gaan niet naar de les Nederlands, maar naar
de stad. Je zou het liefst meegaan, maar ze hebben jou niet meegevraagd.
Omcirkel wat jij in deze situatie zou denken:
Wat denk je?
1.
Dit kunnen ze niet maken. Ik zal ze eens even flink de waarheid vertellen en het
ze laten voelen ook.
2.
Ik zal ze even heel goed duidelijk maken dat ik het idioot vind dat ze mij niet
mee vragen.
3.
Ik hoef al niet meer mee, maar ik zal ze wel vragen waarom ik niet ben
gevraagd mee te gaan.
4.
Ik zeg dat ik ook mee ga en als ze moeilijk doen, vraag ik waarom ze mij er niet
bij willen hebben.
5.
Ze bekijken het maar, ik zeg niets en vraag niets.
SITUATIE 5
Tijdens een proefwerk Frans heb je afgekeken bij je buurvrouw. De docent betrapt je,
maar zegt niets. Als de cijfers een week later worden uitgedeeld krijg zie je dat je een
1 hebt, omdat je hebt afgekeken.
Omcirkel ’ja’ achter de gevoelens die jij zou hebben als dit je zou overkomen:
Wat voel je?
Voel je je nu angstig?
Voel je je nu boos?
Voel je je nu schuldig?
Voel je je nu verdrietig?
Voel je je jaloers?

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

Omcirkel wat je vervolgens zou doen in deze situatie:
Wat doe je?
1.
Ik doe niets. De leerkacht heeft gewoon gelijk.
2.
Ik doe niets. Het interesseert me niet.
3.
Ik word vreselijk boos en ga tegen de leerkracht tekeer.
4
Ik ga na de les naar de leerkracht toe en vertel hem dat ik het niet met hem
eens ben. Ik leg hem uit waarom ik het niet met hem eens ben en vraag of hij
nogmaals naar mijn proefwerk wil kijken.
SITUATIE 6
Je kunt het goed met je klasgenoten vinden. Ze doen altijd aardig tegen je en ze luisteren vaak naar je. Een goede vriend van je wordt door je klasgenoten gepest. Ze schelden hem uit en soms slaan ze hem.
Omcirkel wat je hierover denkt:
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Wat denk je?
1.
Ik zal ze krijgen. Als ze mijn vriend slaan, sla ik hen. Ik zal het ze laten voelen.
2.
Hoe halen ze het in hun hoofd om mijn vriend te pesten. Ik ga ze flink de
waarheid zeggen, zodat ze weten dat ze dit niet kunnen maken.
3.
Hoe zouden zij het vinden als ze gepest worden? Ik zal ze dit vragen en zeggen
dat ze ermee op moeten houden.
4.
Ik neem mijn vriend gewoon mee als we iets met z’n allen gaan doen. Dan
zullen ze wel zien dat hij oké is.
5.
Die vriend van mij moet maar voor zichzelf opkomen. Ik bemoei me er niet mee.
SITUATIE 7
Je hebt een zonnebril gestolen van een klasgenoot. Deze klasgenoot is iemand die altijd
andere leerlingen pest en een veel te grote mond heeft. Als hij ontdekt dat zijn bril weg is,
geeft hij een vriend van jou de schuld. Hij scheldt hem uit, begint hem te duwen en zegt dat
hij naar de politie gaat.
Omcirkel wat je nu zou doen:
Wat doe je?
1.
Je scheldt de klasgenoot uit en slaat hem inelkaar, omdat hij aan een vriend
van jou komt.
2.
Je haalt een paar vrienden op en jullie pesten de klasgenoot net zolang totdat
hij zijn mond houdt.
3.
Je scheldt de klasgenoot uit en zegt dat hij zijn mond moet houden en dat die
vriend heeft het niet gedaan heeft, want hij was de hele tijd bij jou.
4.
Je zegt tegen de klasgenoot dat jij de bril hebt gestolen, omdat je vindt dat hij
een veel te grote mond heeft. Je geeft de bril terug en loopt weg.
5.
Je doet en zegt niets en loopt weg.
SITUATIE 8
De leraar wiskunde kan geen orde houden. Jij doet mee met pesten, maar je vindt het
eigenlijk niet leuk: de leraar verdient zoiets niet. Bovendien wil je een voldoende halen.
Als je luistert naar de leraar zullen de klasgenoten je uitlachen, maar als je meepest
zal je waarschijnlijk een onvoldoende halen.
Omcirkel ’ja’ achter de gevoelens die jij zou hebben als in deze situatie zou zitten:
Wat voel je?
Voel je je nu angstig?
Voel je je nu boos?
Voel je je nu schuldig?
Voel je je nu verdrietig?
Voel je je jaloers?
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ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee

SITUATIE 9
Je hebt de laatste tijd nergens meer zin in. Als klasgenoten je vragen ergens mee naartoe te gaan, ga je meestal niet mee. Als je wel meegaat, krijg je ruzie of zeg je de hele
avond niets. Met je ouders wil je ook geen leuke dingen meer doen. Je haalt slechte cijfers op school.
Omcirkel wat je zou doen in een situatie als deze:
Wat doe je?
1.
Je gaat schelden tegen iedereen en je blijft ruziën met iedereen, want iedereen
moet je helpen maar ze doen niets.
2.
Je word kwaad op jezelf, omdat je te stom bent om jezelf te helpen.
3.
Je blijft op je kamer als jij er zin in hebt, en je zoekt ruzie als jij er zin in hebt.
4.
Je praat erover met je ouders, je vrienden of iemand anders.
5.
Je doet niets, het gaat vanzelf wel weer over.
SITUATIE 10
Je vader moest vanochtend vroeg naar zijn werk en je moeder is ziek. Jij hebt je zusje
naar school gebracht. Je komt daarom te laat de klas binnenlopen en je wilt aan de
leraar uitleggen hoe het komt. Maar luistert niet naar je. Hij wordt kwaad en stuurt je
de klas uit. Het is niet de eerste keer dat je te laat komt.
Omcirkel wat je nu zou doen:
Wat doe je?
1.
Je scheldt de leraar uit, rent het lokaal uit en smijt de deur hard dicht.
2.
Gillend en scheldend vertel je de leraar waarom je te laat bent en rent daarna
het lokaal uit. Je gaat zelf wel naar de directeur.
3.
Je vertelt de leraar op kwade toon waarom je te laat bent en zegt dat je ervan
baalt dat hij zo reageert.
4.
Je reageert niet en legt de leraar na de les uit waarom je te laat was. Je vertelt
hem dat je ervan baalt dat hij zo reageerde.
5.
Je zegt niets en loopt de klas uit. Je kijkt de leraar niet meer aan.
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Nabespreking
Laat de leerlingen de antwoorden uit les 1 en uit les 3 met elkaar vergelijken. Vraag of
zij verschillen zien en zo ja, welke verschillen. Vraag hun hoe dat volgens hen komt.

4. SAMENVATTING
duur: 5 minuten

In deze laatste les hebben we onze negatieve emoties uitgesproken. Ook hebben
we oplossingen proberen te bedenken voor conflicten en dan met name situaties
waarin iemand anders jou op een agressieve manier benadert.
Om te zien of jullie denken dat je na deze 3 lessen anders met ruzie en agressie
om zal gaan, hebben jullie zowel het begin als het eind van de lessen vragenlijsten ingevuld.
Nu volgt nog een laatste korte opdracht.

Opdracht
Als laatste wil ik jullie vragen om nogmaals bij de cirkel te gaan staan waar jullie
in het begin van les 2 bij stonden. ROOD = agressief gedrag, ORANJE = vermijdend gedrag en GROEN = assertief gedrag.
Misschien reageren jullie na deze lessen wel anders op conflictsituaties. Zo ja, ga
nu dan bij de cirkel staan die op dit moment het beste bij je past.
Is er een verschil? Hoe komt het dat er wel of geen verschil is?
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Bijlage 1
Informatie-overdracht: Hoe agressief is de rotterdamse jeugd?
duur: 5 minuten
Hieronder volgt informatie over agressie in het gedrag van Rotterdamse jongeren. Met
behulp van een vragenlijst die is afgenomen bij leerlingen in de derde klas van het voortgezet onderwijs, is gemeten in welke mate jongeren agressief gedrag vertonen.

Rotterdamse jeugdmonitor
De toekomst van stad en land is in grote mate afhankelijk van hoe kinderen en jeugdigen zich ontwikkelen. De meeste allochtone en autochtone jongeren groeien uit tot
gezonde individuen, die in sociaal en emotioneel opzicht adequaat reageren. Toch blijft
er een aanzienlijke groep jeugdigen die tijdens hun groei naar volwassenheid en daarna, problematisch gedrag vertoont.
De meerderheid van de jongeren die zich agressief gedragen, vertonen als jong kind of
als pre-puber al een problematisch gedragspatroon, zoals brandstichten, herhaald
agressief pesten, wapengebruik, wreedheid tegen mensen en dieren.
Hoe groot deze groep jongeren is, weten we niet precies. Om hier een beeld van te krijgen is het belangrijk om informatie te verzamelen over normale en abnormale ontwikkelingstrajecten, over de factoren die daarop van invloed zijn en over veranderingen die
deze in de loop van tijd ondergaan.
In Rotterdam wordt deze informatie verzameld met behulp van de ‘jeugdmonitor’, een
langlopend project waarin de toestand van de Rotterdamse jeugd wordt gemeten en gevolgd. Op totaal 33 scholen voor voortgezet onderwijs is bij de derdeklassers een vragenlijst afgenomen met als doel een representatief beeld te geven van de psychosociale gezondheid van de schoolgaande jeugd van ongeveer 14-15 jaar in Rotterdam. Ook wordt
gezocht naar factoren die op de psychosociale gezondheid van invloed kunnen zijn.
De gegevens uit deze inventarisatie worden gebruikt om interventies, zoals ‘Levensvaardigheden’, te ontwikkelen en te implementeren. Dezed interventies hebben tot doel
de emotionele en gedragsproblemen bij jongeren te voorkomen dan wel te reduceren.
In deze module schenken we aandacht aan een van de meetresultaten van de jeugdmonitor, namelijk agressief gedrag. Over agressief gedrag zijn in de vragenlijst twee vragen gesteld, namelijk:
1. ‘Hoe vaak heb je de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan een vechtpartij?’
2. ‘Hoe vaak heb je de afgelopen 12 maanden iemand geslagen of verwond?’
De resultaten zijn als volgt:
‘Hoe vaak heb je de afgelopen 12 maanden deelgenomen aan een vechtpartij?’

MODULE 1

jongens

meisjes

totaal

%

%

%

n=2268

n=2092

n=4360

geen enkele keer

49

77

63

1 keer

22

14

18

2-5 keer

20

6

13

6 keer of meer

9

2

6
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Hoe vaak heb je de afgelopen 12 maanden iemand geslagen of verwond?’
jongens

geen enkele keer

meisjes

totaal

%

%

%

n=2263

n=2092

n=4355

47

77

61

1 keer

27

15

21

2-5 keer

19

6

13

6 keer of meer

7

3

5

37% van de scholieren heeft de afgelopen 12 maanden minstens één keer deelgenomen
aan een vechtpartij (zie totaal 18% + 13% + 6%). Jongens hebben vaker aangegeven deelgenomen te hebben aan een vechtpartij dan meisjes (51% vs 22%).
Verder blijkt uit het onderzoek dat VBO-leerlingen het meest aangegeven deelgenomen
te hebben aan een vechtpartij (46%) en VWO-scholieren het minst (22%).
Er valt een onderscheid te maken naar etnische herkomst: Antilliaanse/Arubaanse scholieren hebben het meest deelgenomen aan een vechtpartij (52%), en Nederlandse
scholieren het minst (32%).
39% van de scholieren heeft de afgelopen 12 maanden iemand geslagen of verwond.
Jongens hebben ook hier vaker aangegeven iemand geslagen of verwond te hebben dan
meisjes (53% vs 24%).
Voor jongens zijn er belangrijke verschillen naar schoolniveau: jongens op het VBO hebben het meest aangegeven iemand geslagen of verwond te hebben (56%) en jongens op
het VWO het minst (43%).
Ook in de antwoorden op vraag 2 zijn er opvallende verschillen naar etnische herkomst
– met dien verstande dat in dit geval het verschil alleen voor jongens geldt: Antilliaanse/Arubaanse leerlingen hebben het meest aangegeven iemand geslagen of verwond te hebben (66%), jongens met een andere etnische herkomst hebben het minst
aangegeven iemand geslagen of verwond te hebben (48%).
Bijna één op de drie scholieren heeft aangegeven in de afgelopen 12 maanden zowel
aan een vechtpartij te hebben deelgenomen als iemand te hebben geslagen of verwond.
Meer jongens (42%) dan meisjes (14%) geven aan dat zij de afgelopen 12 maanden
beide agressieve gedragingen tenminste één keer hebben verricht.
Agressief gedrag komt dus vrij frequent voor. De helft van de jongens en een kwart van de
meisjes heeft de afgelopen 12 maanden tenminste één keer deelgenomen aan vechtpartij
en/of iemand geslagen of verwond. VBO-leerlingen rapporteren dit gedrag het meest.
Met behulp van de vragenlijst is ook onderzocht welke factoren samenhangen met probleemgedrag. Hieruit blijkt dat onder meer de beleving van de relatie met de leerkrachten met agressief gedrag samenhangt. Hoe negatiever de leerlingen de realtie met de
leerkrachten beoordelen, des te frequenter is het voorkomen van probleemgedrag.
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Bijlage 2

Meer informatie
• Diekstra, R.F.W. (1999). Ik kan denken/voelen wat ik wil. Swets & Zeitlinger publishers.
• DiClemente, R.J., Hansen, W.B., & Ponton LE (1996) Handbook of Adolescent
Health Risk Behavior. Plenum Press. New York.
• Goleman, G. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.
• Gravesteijn, J.C. & Diekstra, R.F.W. (2004). Waardig en vaardig in het leven. Lisse:
Harcourt B.V.
• Jessor, R. (1991). Risk behavior in adolescence; A psychosocial framework for
understanding and action. Journal of Adolescent Health Care, 12, 597-605.
• Junger, M. e.a. (1998). Jongeren en risicogedrag. Ministerie van VWS. Den Haag
• Looij-Jansen, P. van de, Joosten-van Zwanenburg, E. (1998). De Rotterdamse
Jeugdmonitor. Staat van de Jeugd. Rotterdam: GGD e.o.
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Een lesprogramma voor het aanleren van sociale en emotionele
vaardigheden en burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs

Module 2: ‘Omgaan met ernstige
emotionele problemen
René Diekstra
Carolien Gravesteijn

Inleiding
Psychische klachten, zoals angsten en fobieën, depressies en zelfs gedachten aan zelfdoding of pogingen daartoe, komen voor bij jongeren in de middelbare-schoolleeftijd.
Zulke klachten of problemen, ook wel emotionele problemen genoemd, kunnen het
leven thuis en op school en de omgang met leeftijdgenoten sterk beïnvloeden. Vaak
hebben emotionele problemen een sterk nadelig effect. Voor zover jongeren er zelf niet
mee te maken hebben, komen ze vaak in aanraking met dit soort problemen en klachten via de jongeren in hun directe omgeving. Het leren omgaan met de emotionele problemen van henzelf en van leeftijdgenoten, zoals in de vorm van het opmerken, steunen
of (helpen) hulp zoeken, is daarom een belangrijke vaardigheid, een levensvaardigheid
voor jongeren. Een vaardigheid die jongeren vaak niet in voldoende mate lijken te bezitten, omdat het moeilijk is om te spreken over dit soort problemen van jezelf of van
anderen. Bovendien rust op het bespreken van emotionele problemen veelal een taboe.
Het kan nog wel eens betekenen dat jongeren dit soort problemen die ze bij zichzelf of
bij anderen opmerken voor zichzelf houden. Hierdoor zal ook in die gevallen waarin het
gaat om echt ernstige problemen, niet of te laat hulp worden gezocht en ingeschakeld.
Doel van deze module is om jongeren en leerkrachten te helpen:
a) te onderkennen wat emotionele problemen zijn, alsmede de ernst ervan;
b) hoe daar zo goed mogelijk op te reageren, hulp voor te (helpen) zoeken en steun te
verlenen.
De module bestaat uit drie onderdelen, waarvan:
deel (1) betrekking heeft op psychische problemen in het algemeen;
deel (2) betrekking heeft op angstproblemen en
deel (3) op depressie en suïcidaliteit.
Per onderdeel is de opbouw zodanig dat allereerst wordt ingegaan op de vragen: ‘Wat
is het?’ en ‘Hoe vaak komt het voor?’ Vervolgens wordt informatie gegeven over hoe je
het kunt herkennen bij jezelf en bij anderen en hoe je er verstandig en goed op kunt reageren of mee om kunt gaan.
Voor ieder onderdeel geldt dat het er niet om gaat dat leerlingen ertoe worden gebracht
om tijdens de lessen hun eigen emotionele problemen of die van hun familie te bekennen. Het doel van deze module is om hun bewustzijn en kennis van zulke problemen bij
zichzelf en bij anderen te verhogen en de kans groter te maken dat ze daar op een
goede manier mee omgaan.
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Les 1

Psychische problemen
Doelstelling
Doel van deze les is leerlingen inzicht te geven in wat psychische problemen zijn, welke
psychische problemen er allemaal zijn, hoe vaak ze voorkomen, welke gevolgen ze kunnen hebben voor degene die ze heeft en wat er aan te doen is. Leerlingen leren ook de
houding te ontwikkelen dat iemand met psychische problemen niet gek of minderwaardig is, of dat het met zo iemand nooit meer goed zal komen. Ze zullen het inzicht ontwikkelen dat aan psychische problemen meestal heel erg veel te doen valt en dat mensen met psychische problemen, ook als die van langdurige aard zijn, vaak toch een heel
goed en productief leven kunnen leiden.

>

Informatie voor leerkrachten over het voorkómen van psychische problemen
Hoe vaak komen psychische problemen voor?
Enige tijd geleden legde een psycholoog tijdens een congres over Geestelijke Gezondheid en
Leeftijd aan zijn gehoor de volgende vraag voor:
“Welk percentage van de volwassenen in landen als de Verenigde Staten of Nederland lijdt een
of meerdere keren tijdens hun leven aan een ernstige psychische stoornis? En met ‘ernstig’”,
zo voegde hij er aan toe, “bedoel ik psychische stoornissen waarvoor internationaal erkende
diagnostische richtlijnen bestaan, waardoor patiënten in sterke mate in hun functioneren, op
hun werk of in hun relaties worden belemmerd en waarbij behandeling geboden is, om die
reden of om reden van de ellende die de stoornis voor anderen meebrengt.”
De schattingen waarmee de aanwezigen kwamen, varieerden van ongeveer 10 procent tot 30
procent. Vervolgens vertoonde de spreker een dia, waaruit bleek dat er in de Verenigde Staten
op iedere 100 volwassenen 48 zijn, die in de loop van hun leven tenminste éénmaal aan zo’n
stoornis lijden. Hij liet ook zien dat in een willekeurig jaar, bijvoorbeeld 1990, ongeveer 30
procent van de Amerikanen met zo’n stoornis kampt. De reactie van veel toehoorders, voornamelijk artsen, was opmerkelijk. Ze geloofden het gegeven van “1 op de 2 mensen” gewoon
niet en begonnen allerlei kritische vragen over de betrouwbaarheid van de gegevens te stellen.
De spreker, dr. Norman Sartorius, psycholoog en psychiater en een van de meest vooraanstaande wetenschappers ter wereld op dit gebied van dit moment, had weinig moeite om die
kritiek te pareren. Maar op een gegeven moment gooide hij de discussie over een andere en
verrassende boeg. “Stelt u zich voor, ” zei hij tegen de zaal, “dat ik u de vraag had voorgelegd:
‘welk percentage van de volwassenen in landen als de Verenigde Staten of Nederland lijdt een
of meerdere keren tijdens het leven aan ernstige lichamelijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, kanker, CARA, arthritis, hepatitis (geelzucht), enzovoorts?’.
“Als ik u vervolgens een dia had laten zien met gegevens waaruit blijkt dat dat ongeveer de helft
van de volwassenen betreft, zou u dan ook gereageerd hebben in de trant van ‘Ja hé, maak het
nou even, 1 op de 2! Dat geloven we niet?’ Ik durf te wedden van niet!” Hier liet hij bewust even
een stilte vallen om vervolgens door te gaan met: “Nou moet u mij eens het volgende uitleggen. Als een mens inderdaad zowel een psychologisch als een biologisch wezen is, zowel een
geest als een lichaam heeft, en als die twee heel intensief op elkaar inwerken, waarom zouden
dan ernstige psychische stoornissen niet minstens zo vaak kunnen voorkomen als ernstige
lichamelijke stoornissen?”
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“Een van de belangrijkste redenen,” zo ging hij verder, “dat niet alleen u als wetenschappers,
maar zo ontzettend veel mensen maar moeilijk kunnen geloven dat psychische stoornissen zo
vaak voorkomen als ze voorkomen, heeft te maken met houding. Voor de meeste mensen is
een psychische ziekte nog altijd iets dat ligt in de taboesfeer, de sfeer van ‘eigen schuld dikke
bult’ en van iets waarvoor je je schamen moet, iets dat je als mens diskwalificeert en waar je
het dus maar liever niet over hebt. Laat staan dat een psychische ziekte iets is waar je bij jezelf
en anderen op let en waarvoor je eventueel vroegtijdig, preventief, hulp zoekt. Sterker nog,
heel veel mensen geloven dat psychische stoornissen vaak niet goed te behandelen zijn, of in
ieder geval veel minder vaak dan lichamelijke ziekten. Die combinatie van schaamte en pessimisme leidt ertoe dat maar een klein gedeelte van de mensen met zulke stoornissen, naar
schatting niet meer dan 1 op de 4, hulp zoekt. Maar de vermoedelijke waarheid is dat psychische stoornissen, zoals angst-, depressieve, verslavings- en stressstoornissen, gemiddeld genomen even goed te behandelen zijn als lichamelijke stoornissen. Goed behandelbaar wil in
dit verband natuurlijk lang niet altijd zeggen ‘volledig te genezen’, maar wel dat symptomen
en hinder voor de betrokkene op een zodanige wijze verminderd kunnen worden dat het leven
goed leefbaar is.”
Sartorius gaf vervolgens een aantal voorbeelden van de behandelbaarheid van psychische
stoornissen. Een daarvan was agorafobie. Het woord agorafobie komt van een Grieks woord
wat zoveel betekent als angst voor open ruimtes. De kern van agorafobie is de angst voor
paniekaanvallen. Als iemand aan agorafobie lijdt, is hij bang om in situaties te verkeren waaruit het moeilijk is te ontsnappen, of waarin hulp mogelijk niet beschikbaar is, als hij plotseling een paniekaanval krijgt. Maar de agorafobie-patiënt is niet alleen maar bang voor paniekaanvallen. Hij is vaak ook bang voor wat andere mensen zullen denken als ze zouden zien dat
hij een paniekaanval krijgt. De angst niet weg te kunnen in geval van een (dreigende) paniekaanval, geen hulp te kunnen krijgen of zich belachelijk te maken, leidt ertoe dat agorafobici
een scala van situaties vermijden. Tot de meest voorkomende daarvan behoren:
• openbare gelegenheden waar veel mensen zijn, zoals supermarkten, warenhuizen en restaurants;
• min of meer besloten of omheinde plaatsen, zoals tunnels, bruggen of de stoel van de kapper;
• het openbaar vervoer zoals treinen, bussen, metro en vliegtuigen; en
• alleen thuis zijn.
Maar misschien wel het meest algemene kenmerk van agorafobie is de angst om ver weg te
gaan van huis of van een ‘veilige’ andere persoon (gewoonlijk de echtgenoot, partner, ouder
of iemand waar de agorafobicus een hechte band mee ervaart). Agorafobici vermijden vaak
om alleen auto te rijden, of verder te rijden dan een bepaalde korte afstand van huis. In ernstige gevallen durft men alleen nog maar een paar meter buiten de eigen voordeur of blijft men
zelfs helemaal binnen. Vanwege de ernstige beperkingen die agorafobie aan het gedrag en
leven van de betrokkenen kan stellen, zijn veel agorafobici ook depressief. Die depressie komt
voort uit het gevoel in de greep te zijn van een stoornis waarover men geen controle heeft.
Agorafobie is een veel voorkomende stoornis. Recente schattingen wijzen erop ongeveer 5%
van de volwassenen (3.5 % van de mannen en 7% van de vrouwen) tijdens hun leven met één
of meer perioden van agorafobie te kampen heeft. Voor ons land komt dit neer op zo’n 500.000
mensen, waarbij overigens de mate waarin de agorafobie het leven ontwricht flink uiteen
loopt. Het goede nieuws over agorafobie is dat het een psychologisch goed behandelbare aandoening is. Een stap in de behandeling is het aanleren van ontspanningsoefeningen en het
leren omgaan met paniekaanvallen. In een andere stap in de behandeling wordt de patiënt geholpen zich geleidelijk aan, steeds vaker en langduriger, bloot te stellen aan situaties die hij
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tot nu toe vermeed. Die blootstelling wordt vaak eerst in gedachten of in de fantasie geoefend
en vervolgens in de werkelijkheid uitgevoerd. Een derde stap bestaat uit het aanleren van nieuwe, meer realistische manie¬ren van denken, waarmee piekeren en angstopwekkende gedachten worden vervangen. En tenslotte is sociale vaardig¬heids- of assertiviteitstraining vaak een
onderdeel van de behandeling, omdat agorafobici vaak moeite hebben om goed voor zichzelf
en voor hun rechten op te komen.
Bij behandelingen met ingrediënten als de genoemde vier vertoont tussen de 70 tot 80%, en volgens sommige onderzoekers zelfs 90% van de patiënten een sterke verbetering, die ook jaren
later nog aanwezig blijft.
Vermoedelijk krijgt maar een heel klein deel van die patiënten zo’n behandeling. Bovendien:
dat wat voor agorafobie geldt, geldt ook voor veel andere psychische problemen. Om deze redenen lijkt een conclusie onontkoombaar: we moeten met elkaar meer praten over en niet langer zo maf doen over psychische problemen.

WERKWIJZE IN LES EN MATERIAAL

Oefening 1
Instructie:
Deel de leerlingen op in groepjes van drie of vier. Zorg dat er in iedere groep een groot
blanco (flip-over)vel of een notitieblok ligt en dat iedere leerling een pen heeft, waarmee hij iets op het vel kan schrijven. (U kunt er ook voor kiezen om één leerling te laten
schrijven) De opdracht aan de leerlingen is om met elkaar te verzinnen welke soorten
psychische problemen er allemaal zijn. Laat leerlingen alles wat hen invalt opschrijven,
gedurende een minuut of vijf tot zeven. Vraag dan elk groepje te vertellen wat ze hebben opgeschreven, op de volgende manier: Laat de groepjes één voor één drie psychische problemen noemen. Geef de instructie dat volgende groepjes zoveel mogelijk problemen noemt die nog niet zijn opgeschreven. Schrijf op (op bord of flip-over) wat er
vanuit de groepjes komt. Als alle groepjes aan bod zijn geweest, stel dan de vraag: ”Wie
van jullie heeft nog andere psychische problemen opgeschreven?” en voeg die toe. Het
is belangrijk om alle beschrijvingen in eerste instantie te accepteren. Als de lijst voltooid is, laat dan de leerlingen op een overhead sheet het volgende overzicht zien:
(zie aanhangsel 1, dit is een overzicht van een deel van DSM waarin een enorm aantal
psychische stoornissen voorkomt). Leg de leerlingen uit dat er inderdaad heel erg veel
psychische stoornissen zijn; minstens net zo veel als het aantal lichamelijke ziektes
waaraan mensen kunnen lijden.

Oefening 2
Laat de leerlingen nog een keer kijken naar de lijst van psychische stoornissen en stel
ze dan de volgende vraag:
”Hoeveel mensen lijden op dit moment, vandaag dus, denken jullie, aan een psychische
stoornis, een lichtere of een zwaardere?”
Laat ze raden in percentages.
Stel leerlingen vervolgens ook de vraag hoeveel op de honderd mensen gedurende zijn
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of haar leven één of meer psychische stoornissen heeft (gehad). Het kan zijn dat de
leerlingen dit een wat gekke vraag vinden, omdat ze het volgende vooroordeel hebben
over psychische stoornissen: ‘Die heb je of die heb je niet en als je ze hebt, dan heb je
ze je hele leven’.
Leg de leerlingen dan uit dat dat absoluut niet het geval is. Je kunt op een bepaald
ogenblik lijden aan een psychische stoornis en op een ander ogenbik niet, eigenlijk net
zoals aan lichamelijke stoornissen of ziektes. Je kunt bijvoorbeeld op een bepaald moment griep hebben maar twee weken later weer helemaal beter zijn. Dit gaat ook op
voor psychische ziektes.
Om deze reden is de vraag hoeveel mensen ooit in hun leven aan een psychische stoornis hebben geleden, een relevante vraag.
Laat de leerlingen dit percentage schatten en leg ze vervolgens uit dat ongeveer de helft
van alle mensen in hun leven ooit één of meer psychische stoornissen heeft (gehad).

Laat de leerlingen nu aanhangsel 3 zien.
Leg leerlingen ook uit dat psychische stoornissen kunnen verschillen in duur, net als
lichamelijke ziektes. Sommige psychische stoornissen zijn chronisch, of kunnen regelmatig terugkomen, net zoals astma. Andere psychische stoornissen zijn vaak eenmalig.
Ook de zwaarte van psychische stoornissen varieert. Sommige psychische stoornissen
zijn heel ernstig en andere veel minder ernstig. En net als lichamelijke stoornissen
kunnen ook psychische stoornissen dodelijk zijn. Leg uit dat bijvoorbeeld depressie een
dodelijke stoornis kan zijn, omdat nogal wat mensen die aan een depressie lijden op
een gegeven moment het leven helemaal niet meer zien zitten en er een eind aan
maken. Depressie is niet altijd dodelijk: anderen die aan diezelfde depressie lijden,
kunnen daar helemaal van genezen.
Leg de leerlingen uit dat er bovendien mensen zijn met chronische psychische stoornissen, die toch een (betrekkelijk) goed leven kunnen leiden. Ze zullen daar wel hun leven op
moetn inrichten. Vergelijk daarvoor depressie met bijvoorbeeld suikerziekte. Iemand met
suikerziekte moet meestal zijn hele leven insuline gebruiken. Voor iemand met een
bepaald soort depressie kan ook gelden dat hij het grootste gedeelte van zijn leven medicijnen moet nemen. Voor beide patiënten geldt dat als ze hun medicijnen blijven nemen,
ze een heel goed en heel vruchtbaar leven kunnen leiden.
Werk toe naar de conclusie dat mensen die een psychische stoornis hebben dus niet
gek zijn. Een andere conclusie kan zijn dat als je een psychisch probleem hebt, het gewoon heel verstandig is om daarvoor hulp te zoeken, net zoals bij lichamelijke problemen. Met andere woorden, als je met psychische problemen naar een RIAGG, een psycholoog of een psychiater gaat, ben je niet gek. Integendeel, je bent gek of stom als je
het níet doet. Net zoals het stom is dat je met een lichamelijke ziekte niet naar een dokter gaat, of niet in ieder geval met iemand praat over je klachten of symptomen, zodat
hij raad kan geven of je gerust kan stellen.

Oefening 3
Vraag de leerlingen of ze mensen in hun omgeving kennen die één of meer van de opgesomde psychische stoornissen hebben. Vraag ze niet per se om namen te noemen, want
dat kan ze in verlegenheid brengen. Vraag ze ook of ze beroemde mensen kennen die
een psychische stoornis hebben of hadden en die desondanks toch een heel belangrij-
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ke bijdrage hebben geleverd aan maatschappij, wetenschap of kunst.

Laat ze nu aanhangsel 4 zien.
Voorbeelden van beroemde mensen met een psychische stoornis:
• Vincent van Gogh, de schilder (leed vermoedelijk aan een bepaalde vorm van schizofrenie);
• de Amerikaanse president Abraham Lincoln, (depressie);
• Winston Churchill (depressie);
• prinses Diana (leed aan boulemie: dat is een stoornis waarbij je vreetbuien hebt en
daarna alles wat je gegeten hebt wil uitbraken door bijvoorbeeld je vinger in je keel
te steken);
• de bokser Mohammed Ali en de voetballer Bergkamp (lijden aan vliegangst, een fobie);
of
• de voetballer Diego Maradonna die drugsverslaafd was en misschien nog wel is.
Laat de leerlingen zelf zoveel mogelijk voorbeelden verzinnen.
Vraag ze vervolgens wat het betekent dat je beroemd en succesvol kunt zijn in het leven
en tegelijk aan een psychische stoornis kunt lijden.
Vraag ze ook te bedenken wat deze mensen vermoedelijk hebben gedaan met hun psychische problemen, waardoor ze toch succesvol konden worden.

Oefening 4
Maak vanuit de antwoorden op de laatste vraag uit de vorige oefening de overstap naar
het volgende onderwerp:
Welke maatregelen kunnen mensen met psychische problemen nemen om daar minder last van te hebben of er zelfs helemaal van te genezen?
Geef leerlingen een voorbeeld om aan de hand daarvan met elkaar verschillende maatregelen te verzinnen. Hieronder volgt een mogelijk voorbeeld,maar het is eveneens goed
mogelijk een voorbeeld te kiezen uit de praktijk van de school of uit de media van het
moment.
Over één van de beroemdste Europeanen van de afgelopen tweehonderd jaar gaat het
volgende verhaal. Als jongeman van 17 jaar oud leed hij aan een fobie, te weten hoogtevrees. De hoogtevrees maakte het hem moeilijk, zo niet onmogelijk, om een van zijn
favoriete sporten, bergbeklimmen, te beoefenen. Omdat er in zijn tijd, we schrijven het
jaar 1770 of daaromtrent, nog geen psychologische behandelpraktijken of Riagg’s bestonden, moest hij ofwel hopen dat de angst ooit vanzelf zou overgaan ofwel zelf een
(behandel-)list verzinnen.
Die list kreeg hij in handen, toen hij op een dag besloot om iets over zijn angst, waarvoor hij zich eigenlijk altijd geschaamd had, te vertellen tegen zijn oom. Deze oom gaf
hem een slimme raad, die hij besloot op te volgen. In de stad waar hij studeerde stond
een kathedraal met een toren, die helemaal bovenin een soort van gaanderij had waar
je op kon lopen en van waaruit je over de stad en het omringende landschap kon kijken.
Een aantal weken lang beklom de jongeman de torentrap tot helemaal boven, bleef daar
net zolang zitten totdat zijn innerlijke angstreacties - hartkloppingen, versnelde ademhaling, duizeligheid, tintelingen in handen en voeten, zweten - voldoende waren afgeno-
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men, en stak dan zijn hoofd boven het trapgat uit om net zolang de diepte in te kijken als
hij redelijkerwijs vol kon houden.
In het begin was dat betrekkelijk kort, maar gaandeweg werden de kijktijden steeds langer. Na een week of drie kon hij ook zonder al te veel angst op de gaanderij heen en weer
lopen en om zich heen en zelfs naar beneden, de diepte in, kijken. Johann Wolfgang von
Goethe, zo heette de student, was daarmee waarschijnlijk één van de eersten die een
fobie-behandelmethode gebruikte, die in de hedendaagse psychologie bekend staat
onder de naam ‘systematische desensitisatie’. Dit betekent zo iets als ‘stap-voor-stapminder gevoelig worden voor’. Naar deze methode zijn in de afgelopen halve eeuw werkelijk honderden wetenschappelijke onderzoeken gedaan, die bij elkaar genomen een
duidelijke conclusie wettigen: voor fobieën, dat wil zeggen fobieën voor situaties (zoals
hoogtes), voorwerpen (zoals injectienaalden), dieren (zoals spinnen of honden), natuurverschijnselen (zoals storm of onweer), of reizen (bijvoorbeeld met een vliegtuig) is het
een uiterst effectieve behandeling.
Deel de leerlingen op in groepjes van 3 of 4 en laat ze met elkaar verzinnen welke hulpverleningsmogelijkheden er allemaal zijn voor psychische problemen. Laat ze vervolgens, net als bij de vorige oefening, per groepje steeds een paar (deze keer 2) mogelijkheden opnoemen en schrijf ze allemaal op. Voeg daar eventueel ook hulpverlenende
personen of instanties in en rondom de school aan toe, als de leerlingen die niet zelf
noemen.
Nota bene: Benadruk in de nabespreking wat nodig is om jezelf goed te helpen met een
psychisch probleem:
a) herkennen en erkennen dat je zo’n probleem hebt;
b) met iemand die je vertrouwt, erover praten en advies vragen;
c) er een tijdlang systematisch aan werken, zelf of met behulp van iemand anders.

Benadruk ook dat iets doen aan zo’n probleem betekent: je levensgeluk vergroten, Er
niets aan doen of het ontkennen, bijvoorbeeld uit schaamte (hoe begrijpelijk ook), betekent: het probleem verergeren. Vertel ook nogmaals dat psychische problemen over
het algemeen even goed te verhelpen zijn als lichamelijke problemen.

Aanhangsel bij de les:
1. Lijst van psychische stoornissen
2. Vóórkomen van psychische klachten in Nederland (optioneel)
3. Vóórkomen van psychische stoornissen (VS en Nederland)
4. Lijst van beroemheden met psychische stoornissen
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AANHANGSEL 1
Lijst van psychische stoornissen
Let op: in iedere categorie zijn er zeker zo’n 5 tot 50 stoornissen!
Categorie

Voorbeelden

angststoornissen

fobieën

stemmingsstoornissen

depressies en suïcidaliteit

verslavingsstoornissen

aan alcohol, drugs, gokken, sex

schizofrenie en psychose

stoornissen met wanen en hallucinaties

eetstoornissen

anorexia nervosa, bulimia, bigorexia

slaapstoornissen

niet kunnen inslapen, teveel slapen, plotseling in slaap
vallen (bijvoorbeeld tijdens het autorijden)

seksuele stoornissen
psychosomatische stoornissen

lichamelijke pijnen (hoofdpijn bijvoorbeeld) zonder dat er
lichamelijk iets mis is

MODULE 2

leer- en concentratiestoornissen

ADHD

Persoonlijkheidsstoornissen

Borderline, de antisociale persoonlijkheidsstoornis
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AANHANGSEL 2
Psychische klachten in Nederland
De gegevens in de volgende tabel zijn afkomstig van een steekproef onder 15.000 mensen met een baan, die deelnamen aan een in opdracht van het Ministerie van Sociale en
Werkgelegenheid uitgevoerd onderzoek. Aan de onderzochte personen werd gevraagd
van een groot aantal psychische klachten aan te geven hoe vaak en in welke mate ze hiervan in de week voorafgaande aan het onderzoek last van hadden gehad. De tabel geeft
voor een deel van de onderzochte klachten het percentage mensen weer dat ‘tamelijk
veel of heel erg’ antwoordde.
Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen week werd gehinderd door:
Tamelijk Veel-Heel Erg
zich gespannen voelen

17%

het gevoel in de put te zitten

9%

zich eenzaam voelen

9%

zich wanhopig voelen over de toekomst

8%

gevoelens dat niets waard bent

6%

aanvallen van paniek of angst

3%

denken om er maar een eind aan te maken

2%

(Noot: de vragen zijn ontleend aan de Nederlandse vertaling van de SCL-90, een vragenlijst voor psychische klachten.)
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AANHANGSEL 3
Hoe vaak komen psychische stoornissen voor?
Stoornis

in een periode

over de loop

van 12 maanden

van leven

17.2%

24.9%

11.3%

19.3%

Alcoholverslaving of misbruik

9.7%

23.5%

Drugsverslaving of drugsmisbruik

3.6%

11.9%

Psychische stoornis ongeacht type

29.5%

48.0%

Angststoornissen (paniekstoornis, agorafobie, sociale
fobie, specifieke fobie,gegeneraliseerde angststoornis)
Depressieve stoornissen (unipolaire depressie,
bipolaire of manische depressie, dysthymie)

(Noot: deze gegevens hebben betrekking op de Verenigde Staten. Bron: Kessler, R. e.a.
Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United
States. Archives of General Psychiatry, vol. 51, January, 1994)

MODULE 2

Levensvaardigheden [ 5 1 ]

AANHANGSEL 4
Wat hebben de volgende beroemdheden met elkaar gemeen?
Vincent van Gogh
Prinses Diana
Winston Churchill
Abraham Lincoln
Dennis Bergkamp
Diego Maradona
Mohammed Ali
..............................
..............................
..............................
(vul zelf eventueel namen van andere beroemheden in)
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Blad voor aantekeningen
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Les 2

Angsten
Doel
Doel van deze les is leerlingen te laten kennismaken met de meest voorkomende groep
van psychische klachten, namelijk angsten, en hen te stimuleren op een gezonde en
effectieve manier met eigen angsten en die van anderen om te gaan.

Opzet
Begin met even kort samen te vatten waar het in de vorige les over ging. Wijs erop dat
het overzicht (zie les 1 aanhangsel 3) heeft laten zien dat angsten een van de meest voorkomende psychische klachten vormen. Grijp ook even terug op het voorbeeld van Goethe
uit oefening 4 van les 1, om te laten zien dat aan angsten vaak heel veel te doen valt, ook
door jezelf. Maar dan moet je natuurlijk wel herkennen en erkennen dat je angsten hebt.
Vertel de leerlingen vervolgens over het doel van deze tweede les en zeg dan dat: ”We
eens nagaan hoe het met angsten zit, hier in de klas.”

Oefening 1
Deel de leerlingen op in groepjes van 3 of 4 en laat ze ieder een blaadje en pen voor zich
nemen. Geef dan de volgende instructie: ”Wij allemaal – ik dus ook – zijn allemaal klein
kind geweest en kleine kinderen, juist omdat ze klein zijn, zijn vaak voor een heleboel
dingen bang.”
Noem nu één voorbeeld van een angst die uzelf als kind hebt gehad, bijvoorbeeld voor
het donker, voor muizen, voor de dokter, voor onweer... etc. Vraag de leerlingen nu voor
zichzelf op het blaadje te schrijven welke angsten zij als kind gehad hebben. Zeg daarbij dat het natuurlijk best angsten mogen zijn die ze nu ook nog hebben. Geef ze 5 minuten de tijd. Laat ze daarna de opgeschreven angsten aan elkaar vertellen. Het kan zijn
dat ze elkaar daarbij op ideeën brengen, bijvoorbeeld dat ze een bepaalde angst ook
hadden als kind maar vergeten zijn hem op te schrijven. Geef ze hiervoor ook 5 minuten. Ga dan bij het bord of de flip-over staan en begin met uw eigen kinderangst op te
schrijven. Ga dan ieder groepje langs en laat ieder kind een angst opnoemen en schrijf
die op, ook als die al door een ander kind is genoemd. Hiermee illustreert u namelijk
dat sommige angsten vaak voorkomen. Als iedere leerling een angst genoemd heeft,
vraag dan om angsten die er nog niet op staan.

Oefening 2
Laat de leerlingen in de groepjes zitten en deel ze formulier 1 uit het aanhangsel uit.
Vraag ze bij iedere angst (leg even uit dat die angsten meestal fobieën worden genoemd
naar het Griekse woord voor angst) een percentage in te vullen. Als ze daarmee klaar
zijn, laat dan de percentages uit aanhangsel 2 zien en laat de leerlingen deze vergelijken met hun eigen schattingen.
Breek nu de groepjes op en leg de de leerlingen twee discussievragen voor:
1. Hoe kan het nou dat je als jongere of volwassene angst hebt voor iets wat eigenlijk
helemaal niet gevaarlijk is (een spin of een lift)?
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2. Hoe lastig is het voor je dagelijks leven en je levensplezier als je zulke angsten hebt?
Geef de leerlingen het voorbeeld van vliegangst. Dan kun je niet op vakantie of naar familie in Amerika, Suriname of Kaapverdië.
Sluit af met een korte discussie over de vragen: ”Is het stom als je zo’n ‘onzinnige’ angst
hebt? Moet je je er voor schamen?”

Oefening 3
Laat de leerlingen de anekdote van aanhangsel 3 lezen. Leg ze uit dat er een angst is
waar heel veel mensen, en vooral veel jonge mensen last van hebben (niet iedereen
overigens). Dit is sociale angst, soms ook wel verlegenheid genoemd. Laat de leerlingen nu de sociale-angstsituaties uit aanhangsel 4 lezen. Leg uit dat er misschien ook
in deze klas leerlingen zitten die denken als ze naar dit lijstje kijken: ”Dat ben ik”. Als
u zelf ook moeite hebt met één of meer van de situaties uit het aanhangsel, van vroeger of nu, noem deze dan.
Leg uit dat het lastige van sociale angst is, dat je ook angst hebt om je angst toe te geven of angstig bent dat anderen die merken. Je zegt daarom vaak iets niet in een groep
of de klas omdat je bang bent dat je gaat stotteren of rood wordt, en vooral dat anderen
je dan gaan uitschelden voor ‘stoplicht’ of zoiets.
Deel de leerlingen op in groepjes van 3 of 4 en geef ieder groepje een kopie van aanhangsel 4. Laat ze vervolgens de volgende drie vragen met elkaar beantwoorden en de
antwoorden op een flip-overvel opschrijven:
• Wat gaat er om in iemand die verlegen is als hem of haar in een groep of klas iets
gevraagd wordt?
• Op welke goede en respectvolle manieren kunnen niet-verlegen mensen omgaan
met/reageren op verlegen mensen (Wat kun je wel doen en wat juist niet)?
• Wat kan een verlegen iemand zelf doen om minder last van die verlegenheid te hebben?
Laat de groepjes één voor één het flip-overvel ophangen aan de muur of op het bord en
laat iemand van de groep hardop voorlezen wat erop staat.
Rond af met de boodschap dat in deze klas evenveel ruimte is voor verlegen als voor
niet-verlegen mensen en dat we elkaar nooit op verlegenheid proberen te pakken.

Oefening 4
Deel de leerlingen weer op in groepjes van 3 of 4. (zorg ervoor dat de samenstelling van
de groepjes regelmatig wisselt). Geef ieder groepje een kopie van aanhangsel 5 en een
flip-overvel en vraag ze eerst naar u te luisteren voordat ze aan de opdracht beginnen.
Vertel ze nu één van de twee volgende verhalen of kies een overeenkomstig verhaal uit
uw eigen ervaring.

Fatima was 16 jaar. Ze ging regelmatig samen met een vriendin naar een sportschool om te fitnessen. Meestal deden ze dat ’s avonds, zo tussen acht en negen
uur. Om bij de sportschool te komen moesten ze op de fiets door een stuk van een
park waar weinig verlichting was als het ’s avonds donker was. Op een avond, toen
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ze weer samen getraind hadden, wilde Fatima’s vriendin nog een tijdje in de kantine
van de sportschool bljven kletsen met een jongen de zij leuk vond. Fatima wilde niet
blijven wachten en besloot alleen terug te fietsen. Het was al behoorlijk donker, zo
rond half tien. Terwijl ze door het park fietste, zag ze opeens dat er voor haar een
man het fietspad opstapte en duidelijk aanstalten maakte haar tegen te houden. Er
waren geen andere fietsers in de buurt. Fatima’s eerste reactie was over het gras
naast het pad langs hem heen te rijden. Maar toen ze dat probeerde, pakte hij haar
stuur beet, waardoor ze half van haar fiets viel. In een flits bedacht ze wat hij waarschijnlijk van plan was. Ze raakte daardoor zo in paniek dat ze, half op de grond
gevallen, als een haas opsprong en het op een lopen zette, recht door de struiken
heen die het fietspad scheidden van de naastgelegen autoweg. Gelukkig kwam er
op dat moment geen verkeer aan. Terwijl ze wegrende, voelde ze hoe ze haar jas,
die hij al gegrepen had, uit de greep van de man losrukte. Ze rende de weg over, in
de richting van de huizen aan de overkant. In één daarvan zag ze licht in de kamer
branden en zonder er goed bij na te denken rende ze op de voordeur van dit huis af
en belde aan. De bewoner deed open, verbaasd over het onverwachte bezoek. Met
horten en stoten vertelde Fatima wat haar was overkomen. De man reageerde bijzonder adequaat. Hij nam haar mee de kamer in waar zijn vrouw en zoon zaten en
vertelde hen in een paar woorden het verhaal. Hij liet Fatima bij zijn vrouw achter
en ging met zijn zoon, vlug de jas aangetrokken, naar het park. Daar aangekomen
zagen ze de fiets op het pad liggen, maar van de belager was geen spoor meer te
bekennen.
Later op de avond is de man met Fatima naar haar huis gefietst en leverde haar
daar veilig af. Die nacht had Fatima verschillende keren angstdromen, die ook later
nog regelmatig terugkwamen. Het heeft een paar maanden geduurd voor ze weer
samen met haar vriendin door het park durfde te fietsen. Ze is er tot nu toe nooit
meer alleen doorheen gereden. Zelfs niet op klaarlichte dag.
Het is rondom twaalf, lunchtijd. Je hebt net geld opgenomen en staat nog wat na te
praten met de altijd vriendelijke employee van de buurtbank. Dan draai je je om, al
gedag zeggend, en kijkt zo maar in de loop van een geweer. Een met zonnebril en
pet vermomd heerschap richt het wapen dreigend op uw schedel en bijt met een
hese, nerveuze stem de bankemplyee toe dat je hersenen eruit zullen vliegen als er
niet snel geld over de toonbank komt. Dat opwekkende dreigement verschillende
keren herhalend duwt hij je ook nog een plastic zak in handen waarin de bediende
het geld te doen heeft. Zonder nog de volle omvang van het drama te beseffen, weet
je in ieder geval één ding heel zeker. Dat geld moet er komen en snel ook, wil deze
ochtend niet anders eindigen dan gepland. Dus fungeer je gedienstig als aan- en
afgever van de geldzak.
Als de overvaller zich met buit haastig uit de voeten heeft gemaakt, sta je tot je
eigen verwondering nog steeds onbeschoten, maar met knikkende knieën, overeind. Je voelt zich zwakjes en onwezenlijk en je hart gaat als een op hol geslagen
pendule tekeer.
De kans bestaat dat je een half jaar later nog last hebt van het voorval en de daarop
volgende dag- en nachtmerries, waarin je steeds weer dat geweer op je gericht ziet,
die dreigende stem hoort en zelfs het denkbeeldige schot hoort afgaan dat je laatste waarneming op deze aarde zou hebben betekend.
Je hebt constant een gevoel van zenuw- en schrikachtigheid en het voortdurende
gevoel dat ‘er iets ergs staat te gebeuren’. Je springt bij het minste of geringste
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lawaai op en hebt onverklaarbare plotselinge huilbuien. Je hebt veel minder plezier
in allerlei dingen.
Leg de leerlingen aan de hand van het verhaal het volgende uit:
Gebeurtenissen kunnen mensen angstiger maken, soms zelfs zó erg dat de angst ze
lange tijd blijft achtervolgen en hun leven vergalt. Psychologen noemen deze gebeurtenissen ‘traumatische gebeurtenissen’.
Vraag de leerlingen om met elkaar op het vel gebeurtenissen op te schrijven die zo’n
angstgevolg kunnen hebben. Geef ze hiervoor 5 tot 7 minuten de tijd.
Laat hierna elke groep twee gebeurtenissen noemen en schrijf die op of laat ze door een
leerling opschrijven. Ga net zolang door totdat de lijst alle afzonderlijke gebeurtenissen
bevat die in de klas verzameld zijn.

Oefening 5
Laat de de leerlingen eens goed kijken naar de lijst met symptomen of klachten die
mensen na zo’n traumatische gebeurtenis kunnen hebben (zie aanhangsel 5). Stel ze in
de klas als geheel de volgende twee vragen:
1. Wat helpt mensen om zulke gebeurtenissen zó te verwerken dat ze er op den duur
minder of misschien zelfs geen last meer van hebben?
2. Wat zou je zelf het beste kunnen als je zoiets overkomen is?
Bespreek de antwoorden klassikaal.
Benadruk bij de antwoorden op vraag 1 dat het belangrijk is om er met anderen heel
veel over te praten. Het is ook belangrijk om met hulp en steun van anderen weer langzaam dingen te durven.
Benadruk bij de antwoorden op vraag 2 het belang van hulp voor jezelf durven vragen.
Het is ook belangrijk om jezelf niet de schuld te geven van de gebeurtenis die je is overkomen. Meisjes en vrouwen die zijn verkracht of aangerand, geven zichzelf nog wel
eens de schuld daarvan. Dat is nooit terecht. Het is eenvoudig niet hun schuld, punt uit.
Mensen die ooit zijn overvallen of geslagen (op straat bijvoorbeeld), vragen zichzelf ook
nog weleens af wat ze verkeerd gedaan hebben. Benadruk dat zij niets verkeerd hebben gedaan. Niemand heeft ooit het recht je zo te behandelen. De ander, en de ander
alleen, is fout. Punt uit!

MODULE 2

Levensvaardigheden [ 5 7 ]

AANHANGSEL 1
Soorten angsten/fobieën
• fobieën voor dieren zoals honden, slangen, paarden, insecten;
• fobieën voor natuurverschijnselen, zoals wind, onweer, watergolven;
• fobieën voor allerlei omgevingen zoals hoogtes, tunnels, bruggen, luchthavens, open
ruimtes, afgesloten ruimtes, duisternis;
• fobieën voor transportmiddelen zoals boten, auto’s, bussen, treinen, vliegtuigen, liften;
• fobieën voor ‘medische’ prikkels of technieken zoals bloed, wonden, injecties (injectienaalden), ‘witte’ jassen, de tandarts.
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AANHANGSEL 2
Percentage van mensen met een fobie
%
hoogtevrees

MODULE 2

18-30

claustrofobie (angst voor gesloten ruimtes)

12-16

agorafobie (pleinvrees)

2-4

sociale fobie

5–8

angst voor water

10

angst voor storm

21

angst om alleen te zijn

12

angst om in paniek te raken

15

één of meer van dit soort en andere angsten

20
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AANHANGSEL 3
Sociale angst of verlegenheid
“Soms ging ik niet naar een les toe, omdat ik bang was dat de leraar mij een beurt zou
geven. Mijn angst had niks te maken met dat ik de stof niet beheerste, want ik deed
gewoon netjes mijn huiswerk. En ik haalde meestal goede cijfers. Maar wat ik echt vreselijk vond, was dat de leraar en iedereen in de klas zou zien dat ik een rooie kop zou
krijgen als ik iets voor de groep zou moeten zeggen, of dat ik zou gaan trillen, of dat
mijn stem zou gaan haperen.”
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AANHANGSEL 4
Sociale-angstsituaties
• in een groep verkeren – wat voor groep dan ook (bijvoorbeeld op school; op een verjaardag; enzovoorts);
- iets moeten zeggen in een kleine groep mensen;
- iets moeten zeggen in een grote groep mensen;
- eten (of drinken) waar anderen bij zijn en kunnen toekijken;
• je naam schrijven of je handtekening zetten of iets opschrijven terwijl anderen toekijken;
• met iemand die je niet goed kent een gesprek voeren;
• met iemand die je niet goed kent uitgaan of ergens naartoe gaan;
• iedere situatie waarin je iets geks of iets doms zou kunnen zeggen;
• iedere situatie waarin op je gelet of naar je gekeken wordt.
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AANHANGSEL 5
Symptomen na een traumatische gebeurtenis
• terugkerende, overstuurmakende gedachten aan de gebeurtenis;
• nachtmerries;
• flashbacks: filmachtige beelden in je hoofd, die zo intens zijn dat het lijkt alsof het
allemaal weer opnieuw gebeurt;
• het vermijden van gedachten of gevoelens, activiteiten of situaties die met het trauma te maken hebben, zoals een fobie voor autorijden na een ernstig auto-ongeluk;
• emotionele verdoofdheid;
• verlies van interesse in dingen die eerder plezierig waren;
• moeilijk kunnen in- of doorslapen, heel spoedig na het inslapen weer wakker schrikken;
• concentratieproblemen;
• schrikreacties;
• prikkelbaarheid en woede-uitbarstingen.

MODULE 2

Levensvaardigheden [ 6 2 ]

Les 3

Depressie
Doelen
Doel van deze les is leerlingen zich bewust te laten worden van wat depressie is, wat de
risico’s van depressies zijn en wat het verschil is tussen een depressie en je op bepaalde momenten ongelukkig of somber voelen.
Doel is ook om leerlingen te laten zien dat het betrekkelijk normaal is om je op bepaalde
momenten ongelukkig of zelfs wanhopig voelen en gedachten hebben aan de dood of
zelfdoding. Veel jonge mensen hebben deze gedachten op bepaalde momenten. Deze gedachten zijn vooral redenen om iemand om raad te vragen, hulp te zoeken en te kijken
wat er in je leven moet veranderen, of wat jij anders kan doen, om je beter te voelen. Het
zijn als het ware alarmsignalen die aangeven dat er iets moet veranderen. Tenslotte is het
doel van de les om leerlingen bewust te maken wat ze kunnen doen om anderen met
gevoelens van depressie of gedachten aan zelfdoding, te steunen en te helpen.
In de les wordt de nadruk gelegd op het grote belang van het verminderen of tegengaan
van de drie hoofdkenmerken van depressie:
• negatieve gedachten over jezelf of een te laag zelfvertrouwen;
• wantrouwen of te weinig vertrouwen in andere mensen; en
• een negatief toekomstbeeld of de verwachting dat het met jou nooit echt wat zal worden.

Oefening 1: ‘Zelfvertrouwen en stemming’
Leg de leerlingen de vragenlijst uit aanhangsel 1 voor en vraag ze die in te vullen.
1. Het is oké als mensen kritiek op me hebben, zolang ze maar niet gemeen zijn
O ja
O nee
2. Ik houd ervan om nieuwe mensen te ontmoeten
O ja
O nee
3. Ik ben tevreden met hoe ik eruit zie
O ja
O nee
4. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te proberen, zelfs als ze moeilijk lijken
O ja
O nee
5. Ik kan het toegeven als ik een fout heb gemaakt
O ja
O nee
6. Ik heb het gevoel dat ik een gewaardeerd en een belangrijk lid van mijn gezin en
familie ben
O ja
O nee
7. Ik geef andere mensen complimenten of bedank ze als ze dat verdienen
O ja
O nee
8. Ik praat over m’n gevoelens in plaats van ze voor mezelf te houden
O ja
O nee
9. Ik vind het leuk voor andere mensen als ze iets goeds presteren
O ja
O nee
10. Mijn familie en mijn vrienden zijn belangrijk voor me
O ja
O nee
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Vertel de leerlingen het volgende:
“Als je ‘ja’ hebt geantwoord op de meeste van deze vragen, heb je waarschijnlijk voldoende zelfvertrouwen. Als je ‘nee’ hebt geantwoord op de meeste van deze vragen, dan kan
je zelfvertrouwen een opkikker gebruiken. We komen daar later nog op terug. Maar hoe
het ook zij, je kunt iets doen om je zelfvertrouwen te verbeteren of om het om een goed
of een voldoende niveau te houden.”
Nadat de leerlingen dit hebben ingevuld stelt u ze de vraag: ”Stel je nou voor dat iemand
op al die vragen ‘nee’ heeft geantwoord. Stel je ook voor dat hij of zij dit niet alleen vandaag of morgen antwoordt, maar al heel lang. Hoe zal hij of zij zich dan waarschijnlijk
voelen, en welk woord past daar het best bij?”
Bied ze de volgende vier woorden aan:
• angstig;
• depressief;
• schaamtevol;
• onverschillig.
Leerlingen kunnen ook combinaties van deze gevoelens kiezen; dit is terecht. In die
combinaties ontbreekt echter vrijwel nooit het woord ‘depressief’.
Stel vervolgens de vraag: ”Wat betekent dat precies: ‘depressief’ of ‘een depressie hebben’?” Het antwoord op deze vraag wordt in de volgende oefening gegeven.

Oefening 2: ‘Wat is depressie?’
Leg leerlingen de volgende vraag voor:

Als je een depressie hebt dan: ..........................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Vraag aan leerlingen (plenair) welke klachten, gevoelens of gedachten depressieve
mensen hebben. Laat de leerlingen zoveel mogelijk aspecten noemen en noteer die zo
uitvoerig mogelijk. Laat ze vervolgens een kopie of overhead met de symptomen van
depressie uit aanhangsel 2 zien. Geef duidelijk aan dat pas van een echte depressie
sprake is als je een aantal, 5 of 6, van deze symptomen of klachten hebt. Bovendien
moet je deze symptomen gedurende langere tijd, twee weken of langer, hebben, zonder dagen ertussen waarop je je beter voelt.
Geef ook aan dat zo’n depressie altijd reden is om hulp te zoeken en dat depressie meestal heel erg goed te behandelen is. Benadruk ook het feit dat hoe eerder voor depressie
hulp gezocht en gevonden wordt, hoe beter de behandeling ervan zal verlopen.

Oefening 3: ‘Hoe begrijpelijk zijn gedachten aan zelfdoding?’
Laat leerlingen het staatje zien uit aanhangsel 3. Vertel ze dat dit gegevens zijn uit de
Jeugdmonitor 1). Vraag hen wat ze hiervan vinden.
Laat de leerlingen vooral discussiëren over hoe gewoon of ongewoon het is als je op
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bepaalde momenten, wanneer je je slecht of wanhopig voelt, denkt niet met het leven
door te willen gaan.
Leg ze vervolgens de vragen voor die in aanhangsel 4 zijn opgesomd. Laat leerlingen de
discussie hierover in kleine groepjes of klassikaal voeren. Laat dit gedurende een minuut
of 10 – 15 gebeuren. (Maak de discussie in ieder geval ook plenair). Geef daarbij de juiste informatie omtrent ieder punt. (Die juiste informatie is: zie bijgaande “beschrijving”.)
Laat vervolgens het lijstje in aanhangsel 5 zien. Dit lijstje bevat de motieven die, zoals
uit onderzoek blijkt, jonge mensen aanvoeren bij gedachten aan zelfdoding of een poging daartoe. Maak duidelijk dat de meeste jonge mensen wel eens denken over deze
motieven. Hun gedachten daaraan worden echter niet ingegeven doordat zij helemaal
niet meer willen leven, maar doordat er op een bepaald moment in hun leven hele vervelende of bedreigende dingen zijn gebeurd. Deze gedachten geven aan dat zij veranderingen willen: in hoe ze zich voelen; in wat ze zelf denken; in reacties van andere mensen.

Oefening 4: ‘Hulp als je wanhopig bent’
In de vorige oefening hebben we geleerd dat gedachten aan zelfdoding en pogingen daartoe in feite uitdrukkingen zijn van de wens dat er iets in iemands leven moet veranderen. Vraag de leerlingen om na te denken over effectieve manieren om zulke veranderingen te bereiken.
Deel leerlingen op in groepjes van vier en laat ze met elkaar deze vraag beantwoorden:
“Als je je depressief voelt of wanhopig, op welke manieren kun je jezelf helpen of laten
helpen zodat je je weer beter gaat voelen?” (zie aanhangsel 6). Laat leerlingen zoveel
mogelijk manieren verzinnen. Geef ze hiervoor een minuut of vijf tot zeven de tijd.
Ga vervolgens alle groepjes af, waarbij u steeds twee suggesties per groep op het bord
of de flip-over noteert en vervolgens aanvult met de manieren die nog niet genoemd
zijn.
Benadruk in de antwoorden vooral manieren die jongeren helpen om zich te ontspannen, af te leiden of actief te maken:
1) Sporten, joggen, fietsen en andere sportieve activiteiten. Leg uit dat die vaak je
stemming positief beïnvloeden. Veel jongeren weten dat al.
2) Andere aktiviteiten die je alleen of samen kunt doen, zoals naar muziek luisteren,
muziek maken, computerspelletjes spelen, uitgaan, naar de bioscoop gaan.
3) Nieuwe dingen, die je nog nooit gedaan hebt, proberen.
4) Als je wanhopig of depressief bent, heb je vaak de neiging om je terug te trekken.
Daarom helpt vaak precies het tegenovergestelde te doen: toch ergens naar toe te
gaan of toch de uitnodiging van je vrienden aannemen.
5) Jezelf goed verzorgen, je verzorgd aankleden, ook al moet je je daar toe dwingen,
helpen vaak om je beter over jezelf te voelen.

1)

Jeugdmonitor is een gegevensbank ontwikkeld ten behoeve van de identificatie van welke type interventies kinderen en jongeren nodig hebben. Met deze monitor wordt stelselmatig, op verschillende leeftijdmomenten informatie over de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling en ontwikkelingsproblemen van
kinderen en jeugdigen verzameld via scholen.
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Wijs er op dat het echt helpt om met een goede vriend of iemand die je vertrouwt over
je gevoelens te gaan praten. Anderen vinden dat vaak helemaal niet belastend of raar –
ze luisteren meestal graag naar je.
benadruk ook dat het gebruik van allerlei verslavende stoffen zoals alcohol of drugs op
de korte termijn misschien lijken te helpen, maar je op de langere duur nog slechter
doen voelen.
Benadruk ook dat het belangrijk kan zijn om goede professionele hulp te zoeken. Want
ook al zie je daar vaak tegenop, in heel veel gevallen helpt het om naar maatschappelijk werk, de huisarts of een psycholoog te gaan. De huisarts kan je doorverwijzen naar
een psychiater. Deze kan je behandelen of helpen de depressie en gevoelens van wanhoop te verminderen of doen verdwijnen. Het zoeken naar goede hulp lijkt vaak op een
soort van doolhof. In werkelijkheid valt dat best mee, want in en rondom de school zijn
vaak mensen die je daarbij heel goed kunnen helpen.
Noteer met de leerlingen de verschillende personen of instanties op school die daarbij
kunnen helpen.
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Oefening 5: ‘Wat te doen als een vriend of een vriendin je vertelt dat hij of zij
denkt aan zelfdoding of zelfs plannen daartoe heeft?’
Wat te doen als een vriend of een vriendin je vertelt dat hij of zij denkt aan zelfdoding of
zelfs plannen daartoe heeft?
Bespreek met de leerlingen de volgende manieren om met zo iemand om te gaan: (zet
deze eventueel op een overhead sheet)
1) Neem hem of haar serieus.
2) Nodig hem of haar uit om gevoelens of problemen met je te bespreken. Probeer
vooral goed te luisteren en laat merken dat je bereid bent te begrijpen en eventueel
te helpen
3) Probeer geen oordeel te geven en praat geen schuldgevoel aan.
4) Wees eerlijk, beloof nooit dat je er met niemand anders over zal praten. Zeg dat je
er vertrouwelijk en gewetensvol mee om zal gaan, maar dat je er soms niet onderuit kunt om iemand anders bij het probleem te betrekken die daar beter bij kan helpen dan jij.
5) Spreek af dat je eventueel samen naar iemand toegaat die beter kan helpen, en blijf
je vriend of vriendin steunen in die periode. Soms lukt het niet om direct een
gesprek op gang te brengen. Blijf dan gewoon uitnodigen:
”Zou je me willen vertellen wat er aan de hand is? Misschien helpt het of lucht het
op als je me vertelt hoe je je voelt.”
”Ook als je problemen iets met mij te maken hebben zal ik proberen te luisteren
zonder je in de rede te vallen.”
6) Besef dat vrienden of vriendinnen die gedachten aan zelfdoding hebben, vaak in een
slechte lichamelijke toestand verkeren, onder andere door spanningen en het slechte slapen van de laatste tijd. Het kan ook zijn dat ze drugs of (veel) alcohol gebruikt
hebben. Vaak zijn ze ook nog te moe en te uitgeput om nog iets te willen. Durf dan
het aan om ze concrete voorstellen te doen om goede hulp te zoeken
7) Besef dat het voornemen of de gedachte er mogelijk een eind aan te maken dat die
vrijwel altijd tijdelijk is en met de tijd en goede hulp verdwijnt.
8) Laat de ander niet alleen zolang er geen goede hulp geregeld is.
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Afsluiting
Sluit deze les af met het volgende verhaal.

Er was eens een arme oude man, wiens enige bezit een schitterende schimmel
was. Al jarenlang hadden de mensen uit zijn dorp hem gezegd het paard te verkopen, omdat het een hoop geld op zou brengen en hij verder geen cent had om stuk
te slaan. Maar de oude weigerde dat te doen. “Het paard is een deel van mijn familie en je verkoopt je familie niet.” was steevast zijn antwoord.
Op een nacht verdween het paard uit zijn stal en de mensen zeiden:
“Zie je nou wel, ouwe, dan had je maar niet zo dom moeten zijn en het beest moeten verkopen. Nou heb je helemaal niks meer. Een groter ongeluk had je niet kunnen overkomen.”
Maar de oude man zei: “Wie weet of het een geluk of een ongeluk is? Het enige dat ik
weet is dat het paard weg is. Maar of het een ongeluk is? Wie kan er verder zien dan
zijn neus lang is?”
Een aantal weken later kwam het paard op een nacht met twaalf andere, wilde
paarden terug naar de stal. Blijkbaar was het losgebroken om zijn soortgenoten te
zoeken, maar had het uiteindelijk de weg naar zijn baas teruggevonden.
De mensen uit het dorp zeiden: “Ouwe, je had helemaal gelijk. Het was helemaal
geen ongeluk, maar juist een geluk dat het beest ervandoor ging, want nou ben je
een vermogend man.”
Maar de oude man antwoordde: “Wie weet of het een geluk of een ongeluk is. Het
enige dat ik weet is dat het dier met twaalf andere paarden is teruggekomen. Maar
of het een geluk of ongeluk is...”
In de volgende dagen en weken probeerde de zoon van de oude man de wilde paarden te temmen en viel daarbij van een woeste hengst. Hij verbrijzelde beide benen.
De mensen uit het dorp zeiden: ”Ouwe, zo’n geluk was het nou inderdaad ook weer
niet, dat je paard met al die andere paarden is teruggekomen. Je had helemaal
gelijk, want nu is je zoon invalide en een groter ongeluk kan je haast niet overkomen.”
De oude man verzuchtte: “Wanneer houden jullie nou eindelijk eens op met te doen
alsof je vandaag weet hoe het morgen is? Het enige dat ik weet is dat mij vandaag
een ongeluk is overkomen, en meer weet ik niet.”
Een paar maanden later brak er oorlog uit en alle gezonde jonge mannen van het
dorp moesten in het leger dienen. Geen van hen keerde levend in het dorp terug. En
wat zeiden de mensen als ze de oude man tegenkwamen...?
Vraag de leerlingen bij het afsluiten van de les eens na te denken over de betekenis van
dit verhaal, maar begin er geen discussie over. Het verhaal is bedoeld om tot nadenken
te stemmen.
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AANHANGSEL 1
Hoe staat het met je zelfvertrouwen?
1. Het is oké als mensen kritiek op me hebben, zolang ze maar niet gemeen zijn
O ja
O nee
2. Ik houd ervan om nieuwe mensen te ontmoeten
O ja
O nee
3. Ik ben tevreden met hoe ik eruit zie
O ja
O nee
4. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te proberen, zelfs als ze moeilijk lijken
O ja
O nee
5. Ik kan het toegeven als ik een fout heb gemaakt
O ja
O nee
6. Ik heb het gevoel dat ik een gewaardeerd en een belangrijk lid van mijn gezin en familie ben
O ja
O nee
7. Ik geef andere mensen complimenten of bedank ze als ze dat verdienen
O ja
O nee
8. Ik praat over m’n gevoelens in plaats van ze voor mezelf te houden
O ja
O nee
9. Ik vind het leuk voor andere mensen als ze iets goeds presteren
O ja
O nee
10. Mijn familie en mijn vrienden zijn belangrijk voor me
O ja
O nee
Als je ‘ja’ hebt geantwoord op de meeste van deze vragen, heb je waarschijnlijk voldoende zelfvertrouwen. Als je ‘nee’ hebt geantwoord op de meeste van deze vragen,
dan kan je zelfvertrouwen wel een opkikker gebruiken. We komen daar later nog op terug. Maar hoe het ook zij, het kan geen kwaad om iets doen om je zelfvertrouwen te verbeteren of om het op een goed of voldoende niveau te houden.

MODULE 2

Levensvaardigheden [ 6 9 ]

AANHANGSEL 2
Symptomen van depressie:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

MODULE 2

een sombere, droevige stemming;
niet meer van dingen genieten; geen plezier meer hebben;
verlies van energie, voortdurende moeheid;
trager denken, bewegen, reageren;
slaapproblemen, zoals niet kunnen inslapen, of veel te vroeg wakker worden of juist
een overmatige slaapbehoefte hebben, ’s ochtends het bed niet uit kunnen komen, de
hele dag in bed willen blijven;
geen eetlust meer hebben of juist de neiging hebben om overmatig veel te eten;
toegenomen prikkelbaarheid, sneller geïrriteerd
concentratieproblemen;
negatief zelfbeeld, negatief beeld van anderen en negatief toekomstbeeld;
doodsgedachten of –wensen;
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AANHANGSEL 3
Hoe vaak komen gedachten aan zelfdoding voor?
Tabel 1
Vóórkomen van suïcidegedachten en suïcidepogingen bij jongeren
jongens %

meisjes %

totaal %

suïcidegedachten, afgelopen jaar

n=2271

n=2103

n=4374

nooit

84

65

75

een enkele keer

10

20

15

soms

4

8

6

vaak

1

4

3

heel vaak

2

3

suïcidepoging, ooit

n=2265

n=2101

n=4366

nooit

96

88

92

1 keer

3

9

6

meer dan 1 keer

1

3

2

Gemiddelde score voor hoe goed je je voelt (0 = heel erg slecht, 100 = heel erg goed)
per antwoordcategorie van de vragen over suïcidaliteit
jongens

meisjes

totaal

gem. score n

gem. score n

gem. score n

79,5

74,0

77,2

suïcidegedachten, afgelopen jaar
nooit

1804

1308

3113

een enkele keer

67,8

205

59,3

409

62,2

614

soms

62,9

82

54,5

162

57,3

244

vaak

63,3

23

45,3

79

49,4

102

heel vaak

57,9

33

40,3

50

47,3

83

suïcidepoging, ooit
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nooit

77,9

2053

69,6

1764

74,1

3818

1 keer

61,4

65

54,8

183

56,5

248

meer dan 1 keer

58,3

23

41,8

59

46,4

82
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Figuur: Percentage scholieren dat in het afgelopen jaar suïcidegedachten had, naar
schoolniveau en geslacht
(bron: Looij-Jansen, P. van de & Joosten-van Zwanenburg, E. (1998): De Rotterdamse
jeugdmonitor: Staat van de jeugd. Derde klassers voortgezet onderwijs. Rotterdam:
GGD. p.20. overname met toestemming van auteurs)
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AANHANGSEL 4
Heersende opvattingen over zelfdoding of een poging daartoe
a) De meeste mensen, en dus ook jongeren, die aan zelfdoding denken of een poging
tot zelfdoding doen, zijn gek.
b) De meeste mensen, en dus ook jongeren, die aan zelfdoding denken of een poging
daartoe doen, zijn eenzaam en depressief.
c) Heel veel mensen, jongeren dus ook, hebben wel eens aan zelfdoding gedacht.
d) Mensen, en dus ook jongeren, die zeggen aan zelfmoord te denken of zelfmoord te
willen plegen, doen het bijna nooit: ”Als je het zegt dan doe je het niet.”
e) Het wanhopige gevoel dat speelt bij zelfdoding of de gedachte daaraan is in strijd
met wat de meeste belangrijke godsdiensten vinden.
f) Mensen die aan zelfdoding denken of een poging daartoe doen, willen maar één ding
en dat is: dood.
g) Mensen of jongeren die plannen hebben voor of denken aan zelfdoding, worden daar
bijna nooit van afgebracht door iemand die naar hun problemen luistert.
h) Als mensen, jongeren dus ook, eenmaal het plan hebben gehad om zelfdoding te
plegen, dan blijft dat plan voor het grootste gedeelte van hun leven bestaan.
i) Als iemand zelfdoding wil plegen of daaraan denkt, is dat zijn of haar zaak en moeten wij ons daar niet mee bemoeien.
j) Een poging tot zelfdoding of het uiten van gedachten daaraan is vaak een schreeuw
om hulp.
k) De meeste mensen, dus ook jongeren, die een poging tot zelfdoding doen, sterven.
l) De kans op zelfdoding of een poging daartoe is groter bij mensen, dus ook bij jongeren, die depressief zijn.
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AANHANGSEL 5
Redenen die jongeren geven voor een poging tot zelfdoding
1. Anderen spijt of schuldgevoel bezorgen, anderen schrik aanjagen, of anderen betaald zetten.
2. Anderen duidelijk maken hoe wanhopig je je voelt.
3. Iemand anders beïnvloeden of van mening doen veranderen.
4. Jezelf bevrijden van een ondraaglijk gevoel, zoals wanhoop, verdriet of schuldgevoel.
5. Hulp krijgen.
6. Uitvinden of een ander werkelijk van je houdt of niet.
7. “Tijdelijk” ontsnappen aan een ondraaglijke situatie.
8. Laten zien hoeveel je van iemand anders houdt.
9. Dingen voor anderen gemakkelijk maken.
10. Sterven.
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AANHANGSEL 6
“Als je je depressief voelt of wanhopig, op welke manieren kun je jezelf helpen of laten
helpen zodat je je weer beter gaat voelen?”
(schrijf hieronder zoveel mogelijk manieren op die je met elkaar kunt bedenken)
1. ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
7. ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
8. ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9. ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
10. ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Een lesprogramma voor het aanleren van sociale en emotionele
vaardigheden en burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs

Module 3: ‘Jezelf leren presenteren’
René Diekstra
Carolien Gravesteijn

Inleiding: module jezelf leren presenteren
Doelen
Deze module heeft tot doel leerlingen te helpen:
a) zichzelf op een goede, correcte manier te presenteren in sociale situaties waarin dat
voor hen belangrijk is, nu en in de toekomst.
Jongeren komen nu al in situaties terecht waaruit ze voordeel kunnen halen door
zichzelf goed te presenteren: een sollicitatiegesprek voor een stage of een bijbaantje, een voordracht voor de klas, omgaan met autoriteiten (schoolleiding, verenigingsbestuur, politie, justitie enz.).
b) gebruik te maken van de feedback van anderen op hoe ze zichzelf in een bepaalde
situatie gepresenteerd hebben. Ze kunnen daarmee een volgende keer rekening mee
houden en gewenste veranderingen aanbrengen.

Opzet
De drie hoofdcomponenten van jezelf presenteren: lichaamshouding, taal en inhoud,
komen achtereenvolgens in drie lessen aan bod. In iedere les wordt voorts aandacht
besteed aan het geven of ontvangen van feedback op elk van de drie componenten. De
lessen zijn zo opgezet dat de leerlingen steeds een korte uitleg krijgen van de betreffende component en van het belang ervan. Het belang van het geven en ontvangen van
feedback komt elke keer aan bod. Daarna doen ze oefeningen die erop gericht zijn hun
presentatie te verbeteren.
Daarnaast wordt in elk van de lessen ook kort aandacht besteed aan enkele factoren die
het presenteren in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden, zoals zelfvertrouwen,
motivatie, angst en ontspannen-zijn.
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Les 1

Jezelf presenteren en lichaamshouding
In deze les worden leerlingen zich van het feit dat jezelf presenteren in belangrijke mate
een kwestie is van lichaamshouding en van de mate waarin je je lichaam kunt ontspannen. De les bevat een aantal oefeningen om leerlingen zich bewust te maken van hun
lichaamshouding en ook ontspanningsoefeningen. De leerlingen besteden aandacht aan
veranderingen in hun lichaamshouding die voordelig kunnen zijn of kunnen helpen bij
zichzelf presenteren.
De eerste oefening is echter gericht op het punt waar het in eerste instantie allemaal
om gaat: het belang dat leerlingen zelf zien in het zichzelf kunnen presenteren.

Oefening 1: ‘Situaties waarin jezelf goed presenteren belangrijk is’
Reik leerlingen een kopie uit van aanhangsel 1 en vraag ze die voor zichzelf in te vullen.
Geef ze een paar minuten de tijd. Zo ontstaat een verzameling van situaties waarin of
waarvoor de leerlingen een goede zelfpresentatie belangrijk vinden. Maak een ronde en
laat leerlingen vervolgens ieder één situatie, zoveel mogelijk verschillend van de al genoemde, noemen warin ze hun presentatie belangrijk vinden. Schrijf deze op op het
bord of de flip-over. Vraag aan het einde van de ronde of leerlingen nog andere situaties hebben bedacht dan de situaties op het bord of de flip-over.
Een alternatieve manier om hetzelfde te bereiken is alle leerlingen een drietal geeltjes
te geven en ze te vragen op ieder geeltje één situatie te schrijven waarin het belangrijk
is om jezelf goed te presenteren. Als ze de drie geeltjes hebben ingevuld, vraag ze dan
om naar voren te komen en de geeltjes op een flip-over of op het bord te plakken. Als
alle geeltjes zijn opgeplakt, geef er dan even kort commentaar op. Geeltjes die dezelfde situatie beschrijven kunnen op elkaar worden geplakt.

Oefening 2: ‘Jezelf rustig aan een groep voorstellen’
In deze oefening komt iedere leerling kort voor de klas staan en doet dan het volgende:
1) De leerling gaat zo rustig mogelijk voor de klas staan, probeert zo rechtop mogelijk
te gaan staan en neemt de tijd. Hij neemt de situatie in de klas goed in zich op, zowel
de ruimte als de groep. Om te zorgen dat dit zo rustig mogelijk gebeurt, kan het zinnig zijn om de leerling te instrueren de leerkracht en de andere leerlingen even kort
aan te kijken.
2) Als de leerling dit heeft gedaan, stelt hij zichzelf kort voor, bijvoorbeeld: “Ik ben
(naam) en mijn hobby is ..., ik doe graag ...” Geef duidelijk aan dat de leerling zowel
zijn voor- als achternaam moet vermelden.
3) Als de leerling uitgesproken is, blijft hij nog een moment staan en loopt dan weer
rustig naar zijn plaats.
Laat iedere leerling zo aan bod komen. Als de groep niet groter is dan ongeveer 12 leerlingen kan het zinnig zijn, om het effect te vergroten, dat de leerling de klas binnen komt
lopen. Bij een grotere klas lukt dat moeilijk omdat het grote aantal kinderen op de gang
dan snel leidt tot streken.
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Bespreek de oefening na; wijs erop dat jezelf voorstellen aan een groep doen niet voor
iedereen gemakkelijk hoeft te zijn, terwijl je toch vrijwel dagelijks in dergelijke situaties
verkeert. Voor een groep staan, en al helemaal iets zeggen voor een groep, levert sowieso aardig wat spanning op bij de meeste mensen. Wijs erop dat dit een gewone reactie is. Het is belangrijk om te leren die spanning als normaal te zien; je moet je er niet
te veel door te laten hinderen of er voor weglopen. Wijs er ook op dat het veel kan helpen als je jezelf lichamelijk wat kunt ontspannen in alle zelfpresentatie-situaties – zelfs
in deze situatie.

Oefening 3: ‘Leren jezelf te ontspannen’
Oefening 3 is een ontspanningsoefening. Deze oefening is een logisch gevolg van de nabespreking van de vorige oefening.
Vraag de leerlingen om op hun stoel te gaan zitten met voldoende afstand van elkaar.
Hun handen moeten ontspannen op de bovenbenen rusten en hun onderbenen moeten
ongeveer een hoek van 120º vormen ten opzichte van hun bovenbenen.
Vraag ze dan hun ogen te sluiten. Geef ze even de tijd om te wennen aan de situatie
waarin ze zich bevinden. Vertel ze met hun ogen gesloten te letten op de geluiden die
ze horen: de TL-balken in de klas; ander geruis; geluiden van mensen die door de gang
lopen. Laat ze ook letten op eventuele geluiden die ze van buiten, van de straat, horen.
Neem daar ongeveer een halve tot een hele minuut de tijd voor.
Vraag ze vervolgens om hun handen tot vuisten samen te knijpen en flink aan te spannen. Ze moeten de spanning in de spieren van hun vingers, handen en onderarmen
goed voelen. Laat ze daar even op letten en: “Even vasthouden die spanning, let op die
spanning en even vasthouden, en dan langzaam, heel langzaam die vingers weer ontvouwen en uitspreiden over het dijbeen... Let nu op het afnemen van de spanning en de
ontspanning die daarvoor in de plaats komt.” Herhaal deze instructie een aantal keren.
Doe vervolgens hetzelfde met de benen en de voeten. Vraag de leerlingen om hun hielen
op de grond te drukken en de tenen omhoog te trekken in de richting van hun scheenbeen
zodat de spieren in hun voeten, maar ook in hun onderbenen zich aanspannen. Daarna:
“Vasthouden die spanning, even vasthouden, heel even vasthouden, héél even en dan
los, heel langzaam, dus niet in één keer, die voeten en schoenen weer terug laten zakken, echt heel langzaam, tot ze weer op de vloer staan. Let op het afnemen van de spanning en de ontspanning die daarvoor in de plaats komt. Heel langzaam ontspannen, let
op het afnemen van de spanning en de ontspanning die daarvoor in de plaats komt.”
Vraag de leerlingen vervolgens om hun aandacht te richten op de spieren in hun schouders en hun nek. Vraag ze om hun schouders omhoog te trekken terwijl ze toch hun
handen op hun dijbenen houden en even te letten op de spanning in de spieren van hun
schouderkoppen en achter in de hals en nek. ”Even vasthouden die spanning, heel even
vasthouden, héél even en dan los, heel langzaam die schouders weer laten zakken. Let
op het afnemen van de spanning en de ontspanning die daarvoor in de plaats komt.”
Vraag de leerlingen om nu hun aandacht te richten op de spieren van hun gezicht, hun
voorhoofd, hun ogen en vooral de spieren in hun onderkaak. De onderkaak moet nu zoveel mogelijk ontspannen, “Zodanig dat de onderkaak ontspannen naar beneden hangt
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en de mond iets is geopend, de lippen mogen elkaar net niet raken.” Zeg daarbij dat
dit wat maf kan voelen, maar dat het belangrijk is om de kaakspieren goed te ontspannen, omdat zij een belangrijke aanwijzing zijn voor de ontspanning van de spieren in het
hele lichaam. “Laat maar onspannen naar beneden hangen die onderkaak.” Als de
leerlingen het gevoel hebben dat wat speeksel uit hun mond dreigt te lopen, vertel ze
dan dat ze dat natuurlijk gewoon kunnen inslikken.
Vraag de leerlingen tenslotte om te letten op het ritme van hun ademhaling. Laat ze
langzaam in- en uitademen in hun eigen tempo zonder dat ze daar veel aan veranderen. Alleen maar letten op de ademhaling. Dus terwijl al die andere spieren ontspannen zijn, rustig letten op het ritme van de ademhaling en daarbij proberen zoveel mogelijk door de neus in te ademen en uit te ademen door de mond. Zeg daarbij dat een rustige ademhaling ook heel belangrijk is als je spreekt. Je doet er bij het spreken vaak
goed aan om in te ademen door je neus en uit te ademen door je mond. De lucht die je
uitademt is nodig om helder te spreken.
Laat het letten op de adenmhaling ongeveer een minuut tot anderhalve minuut duren.
Vraag dan de leerlingen langzaam in zichzelf tot drie te tellen en de ogen weer te openen. Laat dit rustig gebeuren.
Bespreek de oefening even na. Laat de leerlingen hun reacties vertellen; accepteer alle
reacties. Vertel dat men deze oefening wat vaker moet doen om er zoveel mogelijk effect van te hebben. Benadruk dat de oefening je veel rustiger kan maken, maar dat het
effect vooral afhangt van hoe vaak je de oefening doet.
Benadruk ook het feit dat vóórdat je iets spannends moet doen, zoals een spreekbeurt
houden voor een groep bijvoorbeeld, het belangrijk is om zo’n ontspanningsoefening te
hebben gedaan.
(Sommige leerlingen zullen problemen hebben of opmerken met hun ademhaling. U
kunt deze leerlingen een manier te leren om hun ademhaling rustiger te maken. Een
handige manier is om ze innerlijk rustig tot 4 te laten tellen terwijl ze met kleine hapjes inademen, en ook weer rustig tot 4 als ze in kleine stootjes uitademen.)

Oefening 4: ‘Leren verdragen dat er naar je gekeken wordt’
In deze oefening leren de leerlingen omgaan met en zoveel mogelijk ontspannen blijven
als er naar hen gekeken wordt.
Deel de leerlingen op in groepjes van twee. Vraag ieder tweetal om ergens in de klas te
gaan staan, met de rug naar elkaar toe. Laat ze zich vervolgens, op uw teken, naar elkaar
toe draaien. Hun opdracht is om elkaar in de ogen aan te kijken en dat korte tijd vol te houden.
De opdracht is tevens om terwijl ze naar elkaar kijken zich innerlijk zoveel mogelijk te
ontspannen, zo rustig mogelijk te voelen. Laat de leerlingen ongeveer een minuut of
twee naar elkaar kijken.
Geef ze vervolgens de opdracht om hun ogen over het uiterlijk van de ander te laten
gaan, naar het haar te kijken en naar de mond, naar schouders, handen, voeten enzovoorts. Geef opnieuw de instructie om dit zo rustig mogelijk te doen en het ook zo rustig mogelijk te ondergaan. Laat ook dit een minuut of drie doorgaan.
Geef de leerlingen vervolgens de instructie om elkaar weer in de ogen te kijken waarbij opnieuw de opdracht is om zich zoveel mogelijk te ontspannen. Geef ze vervolgens
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de gelegenheid om aan elkaar te vertellen wat ze ervan vonden.
Benadruk bij de nabespreking dat als je jezelf presenteert, zoals tijdens een sollicitatiegesprek of voor een groep, dat anderen naar je kijken en dat het belangrijk is om dat
kijken zoveel mogelijk te ontvangen, zo ontspannen mogelijk te ondergaan.
Leg ook uit dat mensen nogal eens de neiging hebben om, als iemand naar ze kijkt,
allerlei gedachten in hun hoofd te vormen, bijvoorbeeld dat de ander iets geks ziet of
dat er iets bij henzelf (haar, kleren) niet goed zit. Het is heel gewoon om dit soort ongemakkelijke of zelfs beangstigende ideeën te hebben. Het gaat erom die ideeën te negeren, voorbij te laten gaan en er niet stil bij te staan.

Oefening 5: ‘Omgaan met reacties op wat je zegt’
Het is mogelijk dat er voor deze oefening geen tijd meer overblijft. Toch is het zeer zinvol
om deze te doen. Eventueel kan deze oefening ook meegenomen worden naar de volgende les.
In deze oefening ondergaan de leerlingen de invloed van de reactie van iemand tegen
wie ze spreken.
Deel de klas opnieuw op in tweetallen; zorg voor een andere opdeling dan bij de vorige
oefening. Laat de leerlingen afspreken wie A is en wie B. De opdracht aan A is om B een
verhaal te vertellen; doet er niet toe waarover, als het maar een tijdje duurt (een paar
minuten). De opdracht aan B is om volkómen ongeïnteresseerd te reageren: weg te kijken, naar buiten te kijken, naar anderen te kijken, in ieder geval duidelijk de indruk te
wekken dat het verhaal hem volstrekt koud laat. Voor A is het belangrijk dat hij een verhaal kiest dat hij zelf heeft meegemaakt; een film die hij zelf heeft gezien; een popconcert dat hij heeft bijgewoond of een gebeurtenis bij hem in de straat, kortom: een persoonlijk onderwerp.
Draai vervolgens de rollen om. B vertelt nu een persoonlijk verhaal met zoveel mogelijk enthousiasme en A is nu degene die niet luistert of zoveel mogelijk ongeïnteresseerd reageert, wegkijkt, enzovoorts.
Verifieer dat de leerlingen zich inderdaad aan de instructies houden.
Als de tijd voorbij is, vraag dan de leerlingen per tweetal naast elkaar te gaan zitten en
hun ervaringen te vertellen. Hoe voelde het als je de indruk hebt dat iemand niet naar
je luistert? Deed je anders toen je merkte dat de anders zich niet voor je interesseerde? Welke gevoelens riep dat bij je op?
Help de leerlingen zich te beseffen dat als je jezelf presenteert of voor een groep iets
zegt, er altijd mensen zullen zijn die niet lijken te luisteren. Benadruk dat het belangrijk is om desondanks toch je verhaal af te maken. Jezelf goed presenteren betekent
dat je ondanks een “slecht publiek” toch in staat bent om met je verhaal door te gaan.

Afsluiting
Sluit de les af met een korte samenvatting van de voornaamste punten:
1. Je in een groep presenteren is belangrijk in een heleboel situaties in je leven.
2. Jezelf goed presenteren is een kwestie van lichaamshouding, van contact maken
met je publiek door ze aan te kijken en daarvoor even rustig de tijd te nemen.
Het is vervolgens een kwestie van de dingen zo helder mogelijk zeggen. Als je uitgesproken bent, ren je niet onmiddellijk weg maar neem je even een moment voor-

MODULE 3

Levensvaardigheden [ 8 2 ]

dat je weg gaat. Het is verder ook een kwestie van leren jezelf zo goed mogelijk te
ontspannen. Je moet de aandacht van anderen leren ondergaan, zo ontspannen mogelijk.
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Les 2

Goed presenteren moet je goed voorbereiden
Doel van deze les is de leerlingen te leren om zichzelf zo helder mogelijk uit te drukken. Het gaat er in deze les vooral om dat ze inzien dat ze hun presentatie goed moeten
voorbereiden. Ook wordt aandacht besteed aan het spreken met een zo helder en duidelijk mogelijke stem.

Opzet
Deze les bestaat uit een drietal oefeningen en begint met een korte samenvatting wat
in de vorige les behandeld is.
Herhaal tussen de oefeningen door, daar waar dit het beste past, ook de ontspanningsoefening uit de vorige les.

Oefening 1: 'Een korte voordracht op basis van een vaste tekst'
In deze oefening presenteren de leerlingen een korte tekst te presenteren. De leerling
krijgt kort de tijd om een vooraf bepaalde tekst in zich op te nemen. Het gaat er vervolgens om deze tekst zo volledig mogelijk te presenteren, zonder die letterlijk voor te
lezen. De leerling mag het papier met de tekst wel gebruiken.
De tekst moet zodanig eenvoudig zijn dat de leerlingen met de inhoud van de tekst geen
moeite hebben en zodanig kort dat hij ongeveer in twee minuten gepresenteerd kan
worden. U kunt zelf bepalen wat de tekst zal zijn, of één van de volgende tekst-ideeën
gebruiken:

Het heeft net geplensd van heb ik jouw daar. Ik heb gewacht tot de bui over was en
ik fiets nu naar school. Vlak voor een grote plas minder ik vaart om mezelf niet
onder te spatten. Op dat moment komt er een auto voorbij. Van onder de rechter
voorband spuit een grote plens water omhoog, zo over m’n kleren en m’n schoenen.
Even later sta ik druipend en balend naast die auto voor het stoplicht te wachten.
Blijkbaar hebben ze in de gaten dat ze me helemaal nat gemaakt hebben, want het
raampje aan mijn kant gaat naar beneden en een snotneus van een jaar of 16 zegt
doodleuk: ”Ja jongen, had je maar niet de fiets moeten nemen.”
Voordat ik een flinke ram op het dak van de auto kan geven, springt het licht op
groen en is de auto weg. Langzaam fiets ik verder, gehinderd door het getrek van
mijn natte broekspijpen aan m’n huid. Met iedere trap begin ik meer te balen.

In de land der blonde duinen
en niet heel ver van de zee,
woonde eens een dwergenpaartje
en dat heette Piggelmee.
Het waren heel, heel kleine mensjes
en ze woonden vreselijk rot,
want ze hadden heel geen huisje
in een omgekeerde pot.
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Het vrouwtje zorgde voor het eten
maar dat eten moest er zijn.
Het mannetje ging dus dagelijks jagen
schoot een haasje of konijn.
U kunt ook de tekst van een lied gebruiken, bijvoorbeeld uit het Wilhelmus of ‘Zie ginds
komt de stoomboot’; of een tekst uit het reglement van de school of een horoscoop.
Laat iedere leerling de tekst presenteren en geef daarbij de instructie dat de leerling
dat zo helder mogelijk doet. Vertel ook dat de leerlingen zo veel mogelijk de klas in kijken wanneer ze niet op het tekstbriefje kijken. Van belang is ook dat de leerlingen voor
de klas gaan staan op de manier die ze in de vorige les hebben geoefend.
Als de klas relatief klein is (tot ongeveer 12 leerlingen) is het goed om alle leerlingen
de presentatie voor de hele klas te laten geven. Als de klas groter is deelt u de leerlingen op in groepjes van ongeveer 5 of 6, en laat de presentaties voor die groepjes geven.
Houdt u daarbij wel in de gaten of de leerlingen zich in de groepjes aan de instructies
houden.
Geef de leerlingen, voordat de eerste leerling begint, ongeveer vijf minuten om de tekst
in zich op te nemen ,zodat ze ongeveer weten wat ze zullen gaan zeggen. Instrueer de
leerlingen daarna om zich zoveel mogelijk te ontspannen terwijl ze op hun beurt wachten.
Nabespreking
Herhaal de belangrijke zaken van deze oefening nog even:
1. Bereid je goed voor als je iets gaat zeggen, zodat je ongeveer weet waar het over
gaat.
2. Gebruik een papiertje ter ondersteuning.
3. Spreek helder en rustig.
4. Maak tijdens het spreken oogcontact met je publiek.
Vraag de leerlingen om elkaar op deze vier punten feedback te geven, op een respectvolle manier. Respectvol feedback geven betekent dat je begint met te vertellen wat je
goed vond en vervolgens aangeeft welke dingen volgens jou misschien anders of beter
zouden kunnen.
Stimuleer leerlingen om elkaar op deze manier feedback te geven.

Oefening 2: ‘Improviseren voor een groep’
Deze oefening zal voor de meeste leerlingen niet zo gemakkelijk zijn en enige spanning
oproepen. Het kan dus zinnig zijn om, nadat u de instructie voor de oefening hebt gegeven, eerst de ontspanningsoefening uit de vorige les te herhalen.
De oefening bestaat uit een geïmproviseerde voordracht op basis van drie woorden.
Laat de leerlingen een velletje papier voor zich nemen en daarop drie waarneembare voorwerpen schrijven: tas, auto, lampen, raam, enzovoorts. Ze geven dit papiertje door aan hun
rechterbuurman of -buurvrouw.
Iedere leerling krijgt nu twee minuten de tijd om een verhaaltje of een praatje te verzinnen waarin die drie voorwerpen op de een of andere manier terug moeten komen.
Het verhaaltje moet ongeveer een minuut duren. Vervolgens houden de leerlingen om
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beurten het praatje, in de klas of in groepjes.
Als u ervoor kiest om de improvisaties in groepjes te laten houden, geef dan klassikaal
de instructie voor de oefening, deel daarna de leerlingen op in groepjes, geef dan klassikaal de ontspanningsinstructie en laat tenslotte de groepjes de opdracht uitvoeren.
Nabespreking
Als alle leerlingen zijn geweest, bespreek dan deze oefening uitvoerig na.
Bespreek eerst hoe het was om te improviseren voor een groep en met name hoe eng
het was om dit te doen. Laat de leerlingen vertellen hoe ze zich hebben voorbereid:
Hebben ze er echt een verhaaltje van willen maken? Of hebben ze zomaar wat onzin verkocht? Zat er een boodschap in het verhaal? Liep het verhaal goed, of werden er zomaar
woorden aan elkaar gepraat?
Bespreek vervolgens hoe de klas of de groepjes op het verhaal reageerden en hoe de
leerlingen die reacties ervaren hebben.

Oefening 3: ‘Presenteren – mijn sterke en zwakke punten’
Deel de leerlingen een kopie van aanhangsel 2 uit en laat ze die in stilte voor zichzelf
invullen. Laat vervolgens alle leerlingen één sterk punt noemen en één punt waaraan
ze nog moeten werken.

Afsluiting
Sluit nu de les af met een herhaling van wat de leerlingen hebben geleerd:
1. Het is belangrijk om als je iets wil gaan zeggen of iets wil presenteren, je daarop
goed voor te bereiden. Je moet duidelijk in je hoofd hebben wat je wilt gaan zeggen.
Het helpt als je dit van te voren opschrijft.
2. Houd goed contact met je publiek.
3. Improviseren is wel even iets anders dan een kant-en-klare tekst presenteren.
Improviseren is in het algemeen moeilijker en gaat bovendien niet iedereen even
gemakkelijk af. Dat geldt voor voor leerlingen, maar ook voor leerkrachten. Het is
goed om je sterke en zwakke kanten op dit punt te leren kennen. Overigens kun je
wel leren improviseren, door veel te oefenen.
Wijs erop dat de onderwerpen van les 1 nog steeds even belangrijk zijn: probeer jezelf
goed te ontspannen en je stem zo helder mogelijk te houden.
Geef tenslotte het volgende huiswerk.

Huiswerk tussen les 2 en 3
In de 3e les gaan de leerlingen zich presenteren middels een advertentie voor zichzelf.
Deze advertentie voor zichzelf maken ze als huiswerkopdracht.
De advertentie moet zaken beschrijven waarin de leerling gelooft dat hij goed is, of
waarvoor hij zich graag zou willen inspannen op school, thuis, in een werksituatie, of in
de wereld. Ook mogen er dingen in staan als lichaamslengte, gezondheid, sportiviteit,
interesses en degelijke zaken meer. De advertentie moet ook zaken beschrijven waarvan de leerling niet zo zeker is of hij daar op dit moment wel goed in is, maar waaraan
hij wel wil werken of die hij wel wil leren.
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In de advertentie moeten tenslotte ook zaken staan waarin de leerling geen interesse
heeft of waarvan hij denkt: ‘Daar zal ik dus nooit echt goed in worden’.
De tekst van de advertentie moet ongeveer een halve pagina beslaan. Dat zijn ongeveer
150 woorden, of 15 regels van 10 woorden maximaal. Geef duidelijk aan dat de leerlingen verder vrij zijn in datgene wat ze in de advertentie opnemen, zolang er maar geen
grove of schunnige woorden in staan. Het moet fatsoenlijk blijven.
Er is nog één speciale regel voor elke advertentie: er mogen geen namen in staan. Wel
moet iedere leerling zijn naam in de rechteronderhoek van het papier zetten.
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Les 3

Adverteer jezelf
Doel
In deze les leren leerlingen om zichzelf op een realistische manier te presenteren, gebaseerd op een beschrijving die ze van zichzelf gemaakt hebben. Ze solliciteren als het
ware en doen dat aan de hand van een advertentie die ze van zich zelf hebben gemaakt.

Opzet
De les is zodanig opgezet dat alle leerlingen de advertentie voor zichzelf aan de klas
presenteren en daarop reacties krijgen van de klas als geheel en van een ‘commissie’.
Bovendien nemen zij aan het einde van de les hun advertentie weer mee naar huis, met
daarop positieve opmerkingen geschreven door medeleerlingen en leerkracht.
Vat voordat u met de les begint, de voornaamste onderwerpen en conclusies uit de vorige twee lessen kort samen, al dan niet in samenspraak met de leerlingen. Benadruk
daarbij het belang van een goede lichaamshouding, helder en duidelijk spreken, oogcontact maken, goed voorbereiden wat je wilt gaan zeggen en ‘niet wegrennen’ als je
klaar bent, maar rustig weggaan.

Oefening: ‘Adverteer jezelf’
Zet voor in de klas, aan de zijkant een tafeltje neer, bij voorkeur aan de raamkant, met
twee stoelen erachter (met de rug naar het raam). De centrale ruimte voor in de klas
moet zoveel mogelijk leeg zijn. Vraag de leerlingen allemaal hun advertentie op het tafeltje te leggen. Ga nu zelf op één van de stoelen achter het tafeltje zitten, neem de eerste
advertentie van de stapel en lees aan de klas voor, maar zonder de naam eronder te noemen. Vraag de leerlingen te raden voor (en van) wie deze advertentie is. De betreffende
leerling mag nietzelf niet verraden.
Als de klas heeft geraden van/voor wie de advertentie is, vraag dan de leerling naar
voren te komen en geef hem de advertentie. Vraag de leerling nu de advertentie luidop
voor te lezen. Als hij klaar is, applaudiseer met de klas en wijs de leerling erop dit rustig te ondergaan, er dan voor te bedanken en te gaan zitten op de stoel naast u aan het
tafeltje.
Deze leerling neemt nu een advertentie uit het stapeltje, leest ’m voor en opnieuw moet
de klas raden van wie deze is. De betreffende leerling komt dan naar voren en presenteert zijn advertentie. De procedure en aandachtspunten zijn verder gelijk. Als de tweede leerling klaar is, staat de eerste op en gaat terug in de klas zitten. De tweede leerling neemt nu de plaats van de eerste achter het tafeltje in. De hele procedure herhaalt
zich nu voor een volgende advertentie.
Dit gaat zo door tot alle leerlingen aan bod zijn geweest. Uzelf en de leerling achter het
tafeltje mogen steeds na afloop zo positief mogelijke feedback geven op hoe de advertentie is gepresenteerd.
Als alle leerlingen aan bod zijn geweest, hang dan de advertenties naast elkaar op aan
de muur.
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Afsluiting
Geef de leerlingen nu de volgende instructie: “Pak allemaal een pen, sta op en zet op
iedere advertentie iets positiefs, het liefst in een enkel woord, over degene over wie de
advertentie gaat. Het moet wel iets zijn dat je meent, min of meer, maar het moet positief zijn.”
Laat de leerlingen nu langs de advertenties lopen en de opdracht uitvoeren. Als ze klaar
zijn, vraag iedereen weer te gaan zitten. Vertel de leerlingen nu dat de les is afgelopen
en vraag ze bij het weggaan rustig hun eigen advertentie van de muur te halen en haar
mee te nemen en rustig ergens te gaan lezen wat erbij is geschreven.
Let op: doe zelf ook mee met het opschrijven!
Houd in de gaten dat iedereen inderdaad iets positiefs opschrijft. Complimenteer de leerlingen na afloop met het feit dat ze dat gedaan hebben en roep ze op om zoveel mogelijk
op die manier met elkaar te blijven communiceren.
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AANHANGSEL 1
Jezelf goed presenteren is belangrijk in:
(schrijf hieronder zoveel mogelijk situaties op waarin het volgens jou belangrijk is jezelf
goed te kunnen presenteren)
1. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
7. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
8. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
9. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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AANHANGSEL 2
Als ik mezelf moet presenteren, gaat dit goed:
1. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

MODULE 3

Levensvaardigheden [ 9 1 ]

AANHANGSEL 3
Als ik mezelf moet presenteren, moet ik hieraan echt nog werken:
1. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Advertentie
Waar ik goed in ben, waar ik in geloof, aan wil werken, mijn interesses, wat mij niet
interesseert, lichaamslengte, gewicht, etc.

Naam:
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