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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het eerste deel van mijn praktijkproject. Omdat het geheel van vier delen 
te groot was om samen te voegen, heb ik het daadwerkelijke product (de 
moduleopzet en het draaiboek) apart gehouden van de rest. Daardoor zijn er nu twee 
delen: 
 
Deel I:  

- Plan van Aanpak: dit plan is de planning van het project. 
- Literatuurstudie: het resultaat van het zoeken door verschillende bronnen om 

mij te verdiepen in de doelgroep 
- Procesverslag: dit bevat de fiattering van het Plan van Aanpak, de presentatie 

en evaluatie van het project en mijn reflectie op het hele proces. 
 
Deel II: 

- De module: dit is het product dat ik gemaakt heb. Het bestaat uit een 
moduleopzet en een draaiboek 

 
Dit is deel I. Per onderdeel is er een aparte inhoud, inleiding en bronvermelding. De 
onderdelen zijn dan ook als aparte verslagen te beschouwen.   
Ik hoop hiermee genoeg duidelijkheid te hebben gegeven. 
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Inleiding 

Dit is het Plan van Aanpak voor mijn praktijkproject. Na veel wikken en wegen heb ik 
een onderwerp en een vorm gekozen, waar ik erg enthousiast voor ben en waarvan 
ik denk dat ik en anderen er veel aan kunnen hebben. Ik heb ervoor gekozen om een 
module te schrijven voor kinderen die gepest worden en hier beter mee willen leren 
omgaan. Ik heb het altijd het leukste gevonden om te werken met cliënten met weinig 
zelfvertrouwen en die erg teruggetrokken zijn. Al ben ik zelf niet gepest, ik was 
vroeger ook zo en misschien dat ik het daarom interessant vind. Ik wil graag een 
module schrijven voor kinderen die meer weerbaarheid nodig hebben. Een groep 
kinderen die dat duidelijk nodig heeft, zijn kinderen die gepest worden.  

Tijdens mijn stage met verstandelijk gehandicapten heb ik een kort 
programmaatje ontwikkeld voor verstandelijk gehandicapten die gepest werden. Ik 
vond dit erg leuk om te doen, en al is het niet goed te vergelijken met de doelgroep 
waar ik me nu op richt, leek het me leuk zoiets nog een keer te doen. Dit keer is het 
echter een uitgebreidere module met andere doelen, een andere aanpak, een 
uitgebreider programma en natuurlijk een andere doelgroep. Ik richtte me eerst op 
verstandelijk gehandicapten met een laag tot gemiddeld niveau, wat om een totaal 
andere aanpak en opzet vraagt dan kinderen van 9 tot 12 jaar. Maar ik vind het leuk 
om me op deze manier breder te oriënteren op de aanpak van pesten, met weer een 
andere doelgroep dan de vorige keer. Omdat het iets is wat ik graag wil doen, is het 
voor mij een persoonlijk doel om een module dramatherapie voor deze specifieke 
doelgroep te maken die voldoet aan een aantal criteria (deze staan verderop 
vermeld). Ik wil deze groep kinderen graag helpen op deze manier. 
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1. Het onderwerp 

Pesten in het onderwijs staat al jaren in de aandacht. Begin jaren negentig is er een 
groot onderzoek gedaan naar dit onderwerp en daar bleek uit dat het erg veel 
voorkomt en dat er erg weinig aan gedaan werd (Filippo, 2002). De alarmerende 
resultaten leidden ertoe dat er een nationaal onderwijsprotocol tegen pesten kwam. 
Samen met brochures en andere handvaten was het doel hiervan dat alle geledingen 
in een school zich met de preventie en aanpak van pesten zouden gaan bezig 
houden: hoe wordt de school een veilige plek voor alle leerlingen (www.sjn.nl).  
 Naast mijn persoonlijke motivatie, die ik in de inleiding beschreef, vond ik deze 
aandacht voor pesten ook een goede aanleiding om een module te schrijven voor 
dramatherapie, waar kinderen leren om te gaan met pesten. Het zou mooi in het 
geheel passen en biedt de mogelijkheid om te oefenen en te ervaren onder 
begeleiding van iemand die weet hoe je drama in moet zetten bij sociaal emotionele 
problematiek. Er zijn veel programma’s tegen pesten en wanneer dramatherapie 
daar een groter aandeel in zou hebben, zou het een hele verrijking zijn. 
 Ik wil de module schrijven voor kinderen op de basisschool, omdat ik denk dat 
je beter eerder dan later kan ingrijpen. Wanneer een kind op de basisschool van het 
pesten af komt, is de kans groter dat het pesten niet doorzet op de middelbare 
school of op straat, op clubjes en dergelijke. Naarmate het kind ouder wordt, draagt 
het pesten ook steeds meer bij aan de vorming van het zelfbeeld. Voor ingrijpen 
geldt, hoe eerder, hoe beter.  
 
2. Productbeschrijving en doelgroep 

Het wordt een module dramatherapie voor kinderen die gepest worden en wat meer 
weerbaarheid nodig hebben. De module bestaat uit 14 bijeenkomsten van anderhalf 
uur, één per week, voor minimaal drie en maximaal 5 kinderen. Met meer dan vijf 
kinderen wordt het moeilijk individueel aandacht te hebben voor de kinderen. Dat is 
juist bij pesten erg belangrijk. Met minder dan drie kinderen wordt het moeilijk 
rollenspellen rond pesten na te spelen. Er zijn 14 bijeenkomsten. Langer dan 
anderhalf uur moet een bijeenkomst niet duren, omdat de aandacht dan verslapt.  
 
Voorwaarden waar de kinderen aan moeten voldoen: 

- Kinderen tussen 9 en 12 jaar oud (groep 6, 7, en 8) 
- Kinderen die op de basisschool worden gepest door andere kinderen 
- Kinderen die passief reageren op het pesten 

 
Contra-indicaties: 

- Kinderen die uitsluitend via het internet worden gepest 
- Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis, een 

aandachtstekortstoornis of een gedragsstoornis 
- Kinderen die provocerend op pesten reageren 
- Kinderen die door een volwassene worden gepest 

 
Ik stel deze voorwaarden en contra-indicaties om de doelgroep wat smaller te 
maken. Met kinderen uit de laatste drie groepen kun je veel doen en zal veel 
beklijven. Wanneer de kinderen allemaal gepest worden door kinderen en allemaal 
als reactie in hun schulp kruipen, hoeft er bij oefeningen en opdrachten weinig 
uitzondering te worden gemaakt. Wanneer er ook kinderen zijn die juist terug 
proberen te pesten, die alleen op het internet gepest worden of door volwassenen 
worden gepest, moet de module op alle punten rekening houden met verschillende 

http://www.sjn.nl/
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mogelijkheden. De module is dan een stuk minder effectief, omdat de doelgroep niet 
specifiek genoeg is. Ook kinderen die naast het pestprobleem een bepaalde stoornis 
hebben, vragen om een speciale aanpak die binnen deze module niet gegeven kan 
worden.  
 
De module wordt gegeven door een dramatherapeut. Het doel van de module, 
namelijk het leren omgaan met pesten, is een behandeldoel en geen 
begeleidingsdoel (Smeijsters, 2000). De module moet daarom door een behandelaar 
gegeven worden. Een dramatherapeut heeft zich gespecialiseerd in het inzetten van 
drama om aan sociaal emotionele problemen te werken. Pesten valt hier ook onder. 
Een dramatherapeut ziet hoe een kind zich in een groep ontwikkelt en kan het spel 
sturen om een kind zo goed mogelijk te helpen. Wanneer er heftige momenten zijn, 
kan een dramatherapeut dit optimaal opvangen en/of sturen, in het medium, dan wel 
in een voor- of nabespreking. Drama kan dan worden ingezet als heling en niet 
alleen als oefening.  
 
De module moet verder aan de volgende kwaliteitseisen voldoen: 

- De module is geschreven volgens de richtlijnen voor het schrijven van een 
module van de NVCT 

- De aanpak en opbouw van de module zijn onderbouwd met literatuur 
- De module is per bijeenkomst uitgewerkt 
- Bij de module is aangegeven hoe deze past in het grotere geheel van 

pestpreventie en -aanpak 
-  De module is overzichtelijk, goed leesbaar en begrijpelijk 

 
3. De drie segmenten van het beroep 
Het product richt zich direct op segment 1: het behandelen van cliënten, in dit geval 
de kinderen die gepest worden.  

Wat betreft segment 2, het werken in en vanuit een arbeidsomgeving, zal de 
dramatherapeut die deze module geeft, dan wel op een (speciale) basisschool 
werken, dan wel ergens werken waar kinderen die gepest worden, worden 
aangemeld omdat zij er veel last van hebben en er iets aan willen doen. In beide 
gevallen is de dramatherapeut een onderdeel in het verhelpen van pesten. Want 
alleen de gepeste kinderen helpen is niet genoeg, want wanneer de ene zondebok af 
valt, wordt er weer een nieuwe uitgezocht. Er zal dus ook overleg moeten 
plaatsvinden met de school waar het kind op zit. De module vormt dan een 
onderdeel van de aanpak van het probleem. De dramatherapeut zal ook veel 
overleggen met de leerkracht van het kind dat gepest wordt. De leerkracht ziet 
immers wat er gebeurt in de klas en op het plein en kan door duidelijk stelling te 
nemen het kind van een andere kant af helpen. De module kan dus eigenlijk niet op 
zichzelf staan. De dramatherapeut moet het onderdeel maken van een aanpak op 
grotere schaal en hier is erg veel contact met de anderen uit de arbeidsomgeving 
nodig. Bij het schrijven van de module moet ik daar ook al rekening mee houden, wat 
ook is opgenomen in de kwaliteitscriteria. Wanneer de module op zichzelf staat, zijn 
de kinderen die de module volgen wel geholpen, maar de pesters niet. Het is dan 
eigenlijk dweilen met de kraan open. 

Het derde segment is het werken aan professionaliteit en professionalisering. 
Dat doe ik met deze module door dramatherapie in te zetten bij dit onderwerp. Als 
middel om gepeste kinderen weerbaar te maken, worden vaak sociale 
vaardigheidstrainingen, zelfverdediging en judo genoemd (Van der Meer, 1993; 
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www.sjn.nl). Dat helpt inderdaad goed en er worden goede resultaten mee geboekt. 
Dramatherapie kan echter ook veel bijdragen, zowel voor gepeste kinderen als de 
pesters zelf. De doen-alsof situatie schept veiligheid en tijdens het spelen wordt 
zowel voor de kinderen als voor de dramatherapeut duidelijk hoe het gedrag eruit 
ziet. In rollenspel ervaart het kind de gevolgen van het eigen gedrag en kan hiermee 
oefenen. Daarnaast wordt niet alleen geoefend met sociale vaardigheden, maar de 
module krijgt met een dramatherapeut ook nog eens een therapeutische waarde, wat 
veel bijdraagt aan het resultaat. Dramatherapie kan op heel veel gebieden veel 
bijdragen, maar is vaak nog niet ontdekt. De werking van dramatherapie op deze 
gebieden verder bekend maken, is werken aan professionalisering. Er is weinig te 
vinden over de gerichte inzet van dramatherapie bij pesten. Wel worden er veel 
kanjertrainingen gegeven door dramatherapeuten (een kanjertraining hoeft niet persé 
door een dramatherapeut te worden gegeven). Kanjertrainingen richten zich op 
kinderen die ‘er niet bij horen’, die anders zijn en dat willen veranderen. Omdat dat 
van innerlijke kracht getuigt, wordt het de kanjertraining genoemd. Het richt zich op 
mentale en sociale weerbaarheid, het versterken van zelfvertrouwen en het 
aansluiten bij leeftijdsgenootjes. Kinderen die gepest worden kunnen tot de 
doelgroep behoren, maar het is niet speciaal op gepeste kinderen gericht en wordt 
ook niet uitsluitend door dramatherapeuten gegeven. Het is dus eigenlijk niet 
specifiek genoeg. Deze module is dat wel, omdat het zich direct op gepeste kinderen 
richt en daar dramatherapeuten voor inzet. Zo wordt dramatherapie hopelijk weer wat 
breder bekend. Ook door de evaluatiegroep te betrekken bij dit project, wordt 
dramatherapie algemener bekend als in te zetten middel bij pesten.   
 
4. Het onderwerp in de literatuur 

Vooral in de jaren negentig is er aardig wat geschreven over pesten. In 1991 was er 
een groot onderzoek naar pesten, waaruit bleek dat het een heel erg groot en 
onderschat probleem was (www.sjn.nl). Hierna kwam er een stroom van boekjes en 
brochures over dit onderwerp. Daarna is lang eigenlijk weinig geschreven. Er staat 
vooral ontzettend veel informatie op het internet. Bij dit onderwerp is dat medium 
blijkbaar het meest belangrijk geworden. Boeken over pesten zijn meestal niet zo dik 
(vaak in de vorm van een brochure) en de informatie die in een boekje staat, is 
meestal ook op een internetsite te zetten. Het voordeel daarvan is dat de informatie 
veel toegankelijker is voor zowel ouders, leerkrachten als kinderen zelf. In principe is 
dat dus een goede ontwikkeling. Het gevolg is dat de informatie die ik gebruik in een 
kleine literatuurstudie naar pesten, voor zeker de helft van het internet afkomstig is. 
Dit literatuur- c.q. internetonderzoek is achter dit Plan van Aanpak gevoegd, vanaf 
bladzijde 13. Ik onderbouw de module met dit onderzoek. Naar een aantal van de 
bronnen van dat onderzoek heb ik ook verwezen in dit Plan van Aanpak. De 
bronvermelding van het Plan van Aanpak staat verderop, onder ‘Bronvermelding’. 
 Er is binnen Creatieve Therapie door vierdejaarsstudenten niet veel 
onderzoek gedaan naar pesten en er zijn niet veel producten voor geschreven. 
Aanverwante onderwerpen, zoals faalangsttraining of sociale vaardigheidstrainingen 
kom je tussen de scripties en praktijkonderzoeken wel tegen, maar waar het echt om 
pesten gaat, zijn er bij drama drie resultaten te vinden. Eén ervan is gericht op 
kinderen die zelf pesten. Eén is een toneelstuk over pesten voor en door kinderen en 
de derde is pestpreventie op basis van improvisatietheater. Deze laatste is een 
lesprogramma voor kinderen uit groep 4 van het gewone basisonderwijs. Geen van 
deze projecten is dus een module die gericht is op het leren omgaan met pesten. Bij 
de andere media is ook weinig gedaan; er was voor zowel muziektherapie als 

http://www.sjn.nl/
http://www.sjn.nl/
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beeldende therapie één resultaat. Beide waren geen modules, maar andere vormen 
om gepeste kinderen te helpen. 
 
5. Adresgroep 
De adresgroep is de groep mensen met een professioneel belang bij mijn module. 
Aangezien ik gesteld heb dat de module gegeven moet worden door een 
dramatherapeut, zijn dramatherapeuten dan ook mijn adresgroep.  
Omdat veel derdejaars dramastudenten stage lopen met kinderen, behoren zij ook 
tot mijn adresgroep. Zij zijn door hun stage ervaren genoeg om deze module te 
draaien op een school. 

Ik zal mijn uiteindelijke product aan deze adresgroep presenteren. Ik zal 
schriftelijk doen aan de dramatherapeuten, omdat het erg moeilijk is 
dramatherapeuten bij elkaar te krijgen en een presentatie te geven. Ze zullen uit de 
wijde omgeving hierheen moeten komen en daar een dagdeel tot een hele dag aan 
kwijt zijn. Ik vind het daarom niet realistisch dit te organiseren voor de presentatie 
van een module. Ik hoop vijf dramatherapeuten te vinden die geïnteresseerd zijn in 
de presentatie van mijn module.  

Ik kan het product echter wel aan de studenten presenteren. Ik zal dat doen 
door een mail te laten rondgaan aan alle derdejaars dramastudenten, met de vraag 
of iedereen die met kinderen uit de doelgroep werkt op stage, naar mijn presentatie 
wil komen. De presentatie zal niet te lang duren (hooguit een half uur), omdat ik de 
ervaring heb dat er weinig motivatie is om naar iets dergelijks te komen kijken. 
Wanneer het een half uur duurt, is de belangstelling wellicht groter. Ik zal naar de 
roosters kijken om een tijd te vinden waarop de meeste studenten zullen kunnen. Ik 
vraag om een bevestiging via de mail.  
De presentatie zal vooral mondeling zijn. Ik leg de situatie uit en bespreek de inhoud 
van de module. Wanneer dit toepasselijk is (ik weet nu nog niet hoe de module er 
precies uit zal zien), doe ik een opdracht uit de module samen met de studenten. 
Een deel praktijk wil ik er namelijk wel in hebben, om de presentatie levendiger te 
maken en het effect voor de studenten merkbaar te maken. De module wordt dan 
sprekender dan wanneer ik alleen maar over de module vertel. 
 
6. Evaluatiegroep  

De evaluatiegroep is een groepje deskundige personen die vanuit verschillende 
invalshoeken mijn module zal evalueren. Ik kies hiervoor drie personen die ik de 
module schriftelijk zal laten evalueren. Ik heb de volgende personen hiervoor 
gekozen: 

- Wilma van Leeuwen-Bikker, vrijgevestigd dramatherapeut. Wilma heeft al 
tien jaar een eigen praktijk in Deventer, “Solune”, waar ze zowel kinderen als 
volwassenen (soms gezinnen) met uiteenlopende problematiek behandelt.  

- Dik Kolkman, dramatherapeut bij de Kinderpraktijk in Groningen.  

De Kinderpraktijk is er voor kinderen en tieners met uiteenlopende problemen 
in de ontwikkeling.  

- Ina Rook, locatieleider en leerlingcoördinator bij SBO De Trimaran in 

Kampen.  
De Trimaran is een protestants christelijke school voor speciaal 
basisonderwijs. Ina is locatieleider van de locatie op de Rondweg in Kampen, 
leerlingcoördinator en staat ook nog regelmatig voor de klas.  

 
Ik vond het belangrijk om twee dramatherapeuten in de evaluatiegroep te hebben. Zij 
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zijn de belangrijkste groep uit de adresgroep en degene die de module kunnen gaan 
geven. Zij zijn eigenlijk degenen die het beste iets over de module kunnen zeggen. 
De twee therapeuten die ik gekozen heb, werken beide met kinderen.  

Wilma van Leeuwen kan als ervaren dramatherapeut veel zeggen over mijn 
module. Ze heeft veel met kinderen met faalangst en onzekerheid gewerkt en kent 
de doelgroep van de module. Ze zal dus goed kunnen inschatten of de module iets 
bijdraagt, of hij van kwaliteit is en of hij bruikbaar is. 

Dik Kolkman werkt ook al jaren met kinderen met uiteenlopende problemen in 
de ontwikkeling. Dik is geregistreerd lid van de NVPA, het Nederlands Verbond voor 
Psychologen, psychotherapeuten en Agogen. Hij heeft net op een andere manier 
ervaring met de doelgroep. Hij werkt bij de Kinderpraktijk alleen met kinderen en 
werkt daar in een multidisciplinair team. Hij kan vanuit een andere grond dezelfde 
dingen over mijn module zeggen als Wilma van Leeuwen. 
 
Daarnaast wilde ik iemand in de evaluatiegroep die vanuit een andere kant de 
module kan bekijken. 

Ina Rook werkt al jaren in het onderwijs. Zij heeft goed zicht op de plek van de 
module in het geheel van het onderwijs. Ze ziet al jaren welke kinderen wat voor 
problemen hebben en wat er het beste kan worden ingezet om die kinderen te 
helpen. Ook kan zij er als leerkracht naar kijken en iets zeggen over de 
waarschijnlijke effecten en of het in praktijk brengen van de module zoals ik dat voor 
me zie, realistisch is. De school is er sowieso erg in geïnteresseerd, omdat ze op dit 
moment bezig zijn met een pestprotocol.  
 
Voor elk van deze personen zal ik een ander evaluatieformulier maken, afhankelijk 
van de discipline en de invalshoek.  
 
7. Veld van belanghebbenden 
Het veld van belanghebbenden bij deze module is groot. Naast de doelgroep (de 
kinderen die gepest worden) en de adresgroep (dramatherapeuten die met deze 
kinderen werken en stagiaires dramatherapie die met kinderen werken), bestaat dit 
veld uit al het personeel van (speciaal) basisscholen (leerkrachten, ondersteunend 
personeel, de directeur, gedragsdeskundigen, …), de overige kinderen uit de klas 
(waaronder de pesters), ouders, andere disciplines die deze kinderen tegenkomen 
rondom school, volwassenen die anderszins met deze kinderen te maken hebben 
(op sportclubjes, familie) en kinderen van buiten de school. Kortom, iedereen die met 
het kind te maken heeft; volwassenen en kinderen die dan wel op school (indirect) 
met het kind te maken hebben, of in de meer persoonlijke sfeer buiten school om. 
Het pesten beïnvloedt de hele houding van een kind en verandering zal voor 
iedereen duidelijk zijn. Binnen de school is het voor zowel alle kinderen als voor al 
het personeel van belang dat de kinderen geholpen worden. Uit professioneel 
belang, dan wel uit persoonlijk belang.  
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8. Activiteiten en urenverantwoording 

 
Tot nu toe besteed: 
 
Activiteit 
 

Week Aantal uren 

Reader lezen A4 2 

Oriëntatie onderwerp en vorm/colleges Tussen A5 en C1 10 

Feedbackgroep B3 en B9 1 

Contact met consulent A6 en C3 1 

Product idee verder uitwerken C2 4 

‘Eerst denken dan doen’ doornemen C4 4 

Oriëntatie in de mediatheek C4 3 

Lezen en samenvatten eerste literatuur C4 en C5 8 

Verdere bronnenstudie en uitwerking 
eerste literatuuronderzoek 

C5 en C6 10 

Oriëntatie adres- en evaluatiegroep C7 2 

Plan van Aanpak schrijven C7 en C8 12 

 
Planning voor de komende weken: 
 

Activiteit 
 

Week Aantal uren 

Vervolg en afronding eerste 
literatuuronderzoek 

C8 7 

Verder contact en afspraken met adres- 
en evaluatiegroep 

C8 2 

Onderbouwing voorbereiden voor opzet 
NVCT 

C8 3 

Opzet van de module volgens de 
richtlijnen van de NVCT 

C8 12 
 

Feedbackgroep C8 1 

Verdere literatuurstudie C9 8 

Verdere onderbouwing uitwerken C9 6 

Uitwerken van de module per 
bijeenkomst 

C9, C10 en D1 40 

Conceptversie module afronden en 
opmaken 

D1 6 

Contact met adres- en evaluatiegroep D1 2 

Feedbackgroep D1 1 

Evaluatieformulieren maken D1 3 

Toelichting bij schriftelijke presentatie 
maken 

D1 3  

Toesturen van de module aan adres- en 
evaluatiegroep 

D1 0,5 

Presentatie aan studenten voorbereiden 
en uitvoeren 

Vakantie/D2 6 

Verslag maken van de presentatie D2 3 

Conceptversie aanpassen tot definitieve D2 2 
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versie 

Feedback op de module verwerken in 
lopend verslag 

D3 4 

Conclusies en aanbevelingen verwerken D3 4 

Geheel maken van onderbouwend 
verslag 

D3 4 

Procesverslag schrijven D3 8 

Eventueel contact met consulent D3 0,5 

Einddocumentatie rond maken en 
inleveren 

D4 10 

 
Ik kan per week veel uren aan het product besteden, omdat ik mijn vrije profilering in 
een vijfde jaar doe. Ik kan dus alle tijd aan het product en het onderzoek besteden. 
 
9. Einddocumentatie 
De einddocumentatie die in week D4 (of zoveel eerder als mogelijk) zal worden 
ingeleverd, bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

- Het Plan van Aanpak 
- Literatuuronderzoek met gedeelte waarin keuzes voor de module onderbouwd 

zijn 
- De moduleopzet volgens de richtlijnen van de NVCT 
- De module-uitwerking, met per bijeenkomst uitgewerkt wat de activiteiten zijn 
- Het procesverslag, met daarin:  

o het verslag van de presentatie van de module 
o de ingevulde evaluatieformulieren 
o de verwerking van de evaluatie (conclusies, aanbevelingen) 
o het verloop van en de reflectie op mijn proces  

 
Alles zal in schriftelijk vorm worden ingeleverd. De moduleopzet en de module-
uitwerking zullen samen gebonden worden, los van de andere delen. Ik beoog de 
module overzichtelijk te maken door middel van de opmaak, inhoudsopgave en een 
vaste structuur.  
 
 



Deel I : Plan van Aanpak, literatuurstudie, procesverslag 
Floor van Schoonhoven, praktijkproject voor de Hogeschool Utrecht 

14 

Bronvermelding voor het Plan van Aanpak 
 
 
Filippo, C. (2002) www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/persoonlijk/pesten1.htm. 
Geraadpleegd op 15 maart 2007. 
Meer, B. van der (1993) Kinderen en pesten. Utrecht/Antwerpen: Kosmos – Z&K  

uitgevers. 
Nolet, B. (1996) Samenspel tegenspel spel – een speelse methode voor het  

aanleren van sociale vaardigheden in de klas. Tilburg: Uitgeverij Zwijsen. 
Smeijsters, H. (2000) Handboek creatieve therapie Bussum: uitgeverij Coutinho. 
 
 
www.sjn.nl 
 
 

http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/persoonlijk/pesten1.htm.%20Geraadpleegd%20op%2015
http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/persoonlijk/pesten1.htm.%20Geraadpleegd%20op%2015
http://www.sjn.nl/


Deel I : Plan van Aanpak, literatuurstudie, procesverslag 
Floor van Schoonhoven, praktijkproject voor de Hogeschool Utrecht 

15 

Inhoud Literatuurstudie 
 

Inleiding         12 
1. Pesten        13 

1.1 Inleiding        13 
1.2 Pesten en Plagen      13 
 Het verschil       13 
 De overgang naar pesten: de slachtoffers  13 
1.3 Vormen van pesten      14 
1.4 Feiten over pesten      15 
1.5 Het zondebokmechanisme     16 
1.6 De veiligheid in de groep     16 
1.7 Gedrag van gepeste kinderen    17 
1.8 Pesters        18 
 Kenmerken van pesters     18 
 Waarom kinderen pesten     18 
1.9 De overige kinderen en de volwassenen   19 
1.10 De gevolgen van pesten     19 
 Gevolgen voor het slachtoffer    19 
 Gevolgen voor de pester     20 
 Gevolgen voor de omstanders    20 
1.11 Wat kun je doen als gepeste    20 
1.12 Wat kun je doen als pester     21 
1.13 Wat kun je doen als omstander    21 
1.14 Wat kunnen leraren doen     21 
1.15 Wat kunnen ouders doen     22 
 Wanneer je hoort dat je kind gepest wordt  22 
 Het kind helpen      23 
 Deskundige hulp      24 
1.16 Preventie en aanpak van pesten in het algemeen  24 
 De vijfsporen-aanpak     24 
 Het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten  25 
 Het interventieprogramma van Olweus   26 
2. Sociaal gedrag: de relatiewijzer van Cuvelier  27 

2.1 Inleiding        27 
2.2 De relatiewijzer       27 
2.3 De zes posities       28 
 Geven        28 
 (aan)nemen       28 
 Aanvallen       28 
 Verzetten       28 
 Iets voor je houden      28 
 Iets over je heen laten komen    28 
2.4 Drie stellingen       28 
2.5 Indeling van de zes posities     29 
2.6 Een voorbeeld: pestgedrag     30 
2.7 De houding van de leerkracht     31 
3. Genezende factoren in een groep    32 
Bronvermelding       35 
 



Deel I : Plan van Aanpak, literatuurstudie, procesverslag 
Floor van Schoonhoven, praktijkproject voor de Hogeschool Utrecht 

16 

Inleiding 
 
 

Voor u ligt het resultaat van het literatuuronderzoek voor mijn module. Het 
belangrijkste deel bestaat uit een literatuuronderzoek naar pesten. Daarnaast is 
andere stof opgenomen die nodig is om mijn module verder mee te onderbouwen.  
 Het eerste hoofdstuk is het literatuuronderzoek naar pesten. Het is een 
verzameling van wat er over pesten geschreven is. Vooral begin jaren negentig is er 
veel over pesten verschenen, naar aanleiding van een alarmerend onderzoek, 
waaruit bleek dat pesten een groot en onderschat probleem was en waar op de 
meeste scholen niets mee gedaan werd. De meer recente informatie komt van het 
internet. 
 Het tweede hoofdstuk gaat over de Relatiewijzer, een schema van Cuvelier 
wat met kinderen gebruikt kan worden bij het leren van sociale vaardigheden. Het is 
een eenvoudige manier om samen met kinderen te overzien hoe menselijke 
interactie werkt. Het is praktisch en goed in te zetten bij groepsactiviteiten.   

Het derde en laatste hoofdstuk gaat over de genezende factoren in een groep 
naar Yalom. Er wordt uiteengezet hoe die factoren te gebruiken zijn binnen het 
proces in een groepstherapie.  
 
In de opzet van de module volgens de richtlijnen van de NVCT, wordt deze stof 
gebruikt om de keuzes in mijn module te onderbouwen.  
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1. Pesten 
 
 
1.1 Inleiding  

Er is veel geschreven over pesten. Het is een probleem dat altijd al bestaan heeft. 
Het komt veel voor op lagere en middelbare scholen, maar ook onder studenten en 
op de werkplek, al wordt het daar vaak niet als zodanig herkend (Filippo, 2002). 
Mensen die gepest zijn ondervinden vaak nog jaren de gevolgen ervan. Ook 
wanneer het pesten actueel is, werkt het door in alle aspecten van het functioneren 
(Van der Meer, 1993).  
Bij deze informatie over pesten richt ik me op het pesten op de basisschool.  
 
 
1.2 Pesten en plagen 
 
Het verschil 
Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen plagen en pesten. Deze zijn 
hieronder in een schema weergegeven (Van der Meer, 1993; Filippo, 2002). 
 

 
PLAGEN 

 

 
PESTEN 

Er is sprake van incidenten Er is sprake van systematiek 

Er is een gelijke machtsverhouding: de 
ene keer plaagt de een, de andere keer 
plaagt de ander 

Er is sprake van een ongelijke 
machtsverhouding: de een pest altijd, de 
ander is altijd het slachtoffer 

De geplaagde is in staat zichzelf te 
verdedigen 

De geplaagde kan zichzelf niet 
verdedigen 

Er is geen winnaar of verliezer De winnaar en verliezer zijn altijd 
dezelfden 

De geplaagde loop geen (blijvende) 
psychische en/of fysieke schade op 

De gepeste loopt (blijvende) psychische 
en/of fysieke schade op  

 
 
De overgang naar pesten: de slachtoffers 
Pesten begint vaak met plagen (www.pesten.tk) of als spelletje 
(www.psychowijzer.nl).  
Op het moment dat er geplaagd wordt, is de situatie meestal nog niet bedreigend. 
Een kind dat sterk in zijn schoenen staat, laat het weten wanneer de plagerijen te 
veel worden en dat het niet leuk is. Ze zullen het niet pikken wanneer het plagen toch 
aanhoudt. Pesten krijgt dan geen kans. Een kind met veel zelfvertrouwen heeft vaak 
ook veel vriendjes. Dat maakt het ook onaantrekkelijk om dat kind te pesten 
(www.pesten.tk). Kinderen die stil zijn en verlegen zijn en niet voor zichzelf kunnen 
opkomen, worden veel eerder gepest. Ook wanneer kinderen anders zijn dan de 
groep is, wanneer ze in de buurt zijn en gevoelig zijn, zijn het sneller slachtoffers van 
pesten (Van der Meer, 2002). Kinderen die eerder al eens gepest zijn (op school, op 
een club, op straat of thuis) en die dus al eens zondebok zijn geweest, worden in een 
nieuwe situatie vaak opnieuw gepest (Van der Meer, 1993). Deze kinderen gedragen 
zich in een groep anders, omdat ze al verwachten dat ze gepest gaan worden. Hun 
lichaamstaal is anders, ze zijn onzeker, maken niet snel contact en mijden anderen 

http://www.pesten.tk/
http://www.psychowijzer.nl/
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vaak. Dit vertelt pesters dat het makkelijke slachtoffers zijn, pesters pikken deze 
kwetsbare kinderen er zo uit (www.sjn.nl).  
 
 
1.3 Vormen van pesten 

Er bestaan veel verschillende vormen van pesten. Meestal komen er meerdere 
vormen tegelijk voor. Globaal zijn ze in zes groepen te verdelen (www.sjn.nl): 
 
1. Verbaal pesten 
Deze vorm is een van de meest voorkomende vormen van pesten. Het is een 
makkelijke manier van pesten en vaak merken anderen het niet zo, zeker op school. 
De opvatting dat woorden geen pijn doen, klopt niet. Wanneer iemand een bepaalde 
boodschap vaak genoeg hoort, bijvoorbeeld ‘jij bent een slome sukkel’, dan gaat hij 
het vanzelf geloven. Verbaal pesten kan op de volgende manieren:  

- Vernederen: “Hou jij mijn fiets maar vast, dat is toch het enige dat je kan.” 
- Schelden: viezerik, vuurtoren, schele, brillemans, beugelbek. 
- Dreigen: “Als je het doorvertelt, pakken we je.” 
- Belachelijk maken, uitlachen: “Je lijkt wel een olifant met die oren van je!” 
- Kinderen niet bij hun eigen naam noemen maar altijd bij een kwetsende 

bijnaam 
- Gemene briefjes of e-mails schrijven 
- Roddelen: verhalen over de gepeste verspreiden die niet waar zijn 

 
2. Lichamelijk pesten (non-verbaal) 
 Hier wordt pesten bedoelt dat lichamelijk pijn doet. Bijvoorbeeld: 

- Trekken aan kleding, duwen, sjorren 
- Schoppen en slaan 
- Krabben, bijten, haren trekken 
- Met wapens: messen of stokken 

 
3. Achtervolging 
Deze vorm van pesten zorgt er vaak voor dat kinderen de straat niet meer op durven. 
Buiten spelen en van of naar school gaan durven ze dan vaak niet meer. Ze worden 
opgewacht door een groep pesters die met elkaar heeft afgesproken. Voorbeelden 
hiervan: 

- Achterna lopen, opjagen 
- In de val laten lopen, klem zetten 
- Opsluiten 

 
4. Uitsluiting 
Uitsluiting zorgt ervoor dat een kind letterlijk en figuurlijk erg alleen komt te staan. Het 
mag nergens aan mee doen en heeft niemand om mee te spelen. Het kind voelt zich 
eenzaam en gaat geloven dat het terecht is dat hij alleen is. Het kind leert zo niet met 
anderen om te gaan, of om contact te maken met andere kinderen; dat durven ze 
dan meestal niet meer. Voorbeelden van uitsluiting: 

- Doodzwijgen: niet op het kind reageren en niet tegen het kind praten. 
- Uitsluiten: het kind mag niet meedoen aan spelletjes, niet meelopen naar huis, 

niet op feestjes komen. 
 
 

http://www.sjn.nl/
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5. Stelen of vernielen van bezittingen 
Door aan de persoonlijke bezittingen van een kind te komen, hopen pesters kinderen 
extra van streek te maken. Soms is het ook omdat ze jaloers zijn. 
Voorbeelden hiervan: 

- Afpakken of verstoppen van kleding of spullen 
- Beschadigen van spullen: boeken vies maken, schoppen en gooien met een 

schooltas, fietsbanden leksteken 
 
6. Afpersing 
Voorbeelden hiervan zijn: 

- Dwingen om geld of spullen af te geven 
- Dwingen om iets voor de pesters te doen: geld of snoep meenemen, een 

vervelend klusje doen.  
 
Pesten heeft bij meisjes vaak te maken met vriendschappen. Ze pesten vaak 
kinderen die dichtbij ze staan en die een rol spelen in de concurrentie tussen 
vriendinnen. Meisjes kunnen elkaar ook lichamelijk te grazen nemen (slaan, haren 
trekken e.d.), maar meestal pesten zij verbaal. Ze spreken af iemand buiten te 
sluiten, roddelen of bedenken kwetsende bijnamen. Geheimen worden door verteld 
en er wordt gedreigd met het opzeggen van vriendschappen. Uit onderzoek blijkt dat 
veel meisjes een gepest kind wel willen helpen, maar willen niet riskeren zelf de 
pineut te worden. Bemoedigende opmerkingen tegen het gepeste kind worden wel 
gemaakt (www.sjn.nl).  
Jongens zijn, als dader en als pester, vaker betrokken bij pesten (De Wit et al., 
2002). Bij meisjes is het minder te merken, omdat het meestal om indirecte pesterijen 
gaat, zoals iemand achter de rug om belachelijk maken. Bij jongens is het pesten 
openlijker en gewelddadiger (De Wit et al., 2002). Jongens lijken vooral kinderen te 
pesten waar ze in hun vriendengroep juist niet veel mee te maken hebben 
(www.sjn.nl). Als vriendengroep vormen ze dan een front tegen degene die afwijkt 
van de groep. Ze pesten vaker op een lichamelijke manier, bijvoorbeeld met 
schoppen en slaan (www.pestweb.nl).  
 
 
1.4 Feiten over pesten 
Op de basisschool wordt ruim 60 procent van de kinderen wel eens gepest. 8 procent 
van die kinderen wordt minstens één keer per week gepest. Dan zijn zeker twee 
kinderen per klas. De helft van de gepeste kinderen vertelt het aan de leerkracht, 
maar leerkrachten grijpen lang niet altijd in wanneer er voor hun ogen gepest wordt. 
40 procent van de kinderen vindt dat ze wel iets moeten doen, maar doet het niet. 
Een even grote groep kinderen probeert de gepeste te helpen. Meestal vertellen 
kinderen het thuis niet wanneer ze gepest worden. Dit blijkt allemaal uit een groot 
landelijk onderzoek uit 1991 (www.sjn.nl). Waar de school staat (in de stad of in een 
dorp) maakt niet uit voor de cijfers rond pesten (Baeten, 1993). 

Eén op de zeven leerlingen zegt regelmatig als dader betrokken te zijn bij 
pestsituaties (Baeten, 1993). Pesters pesten bijna nooit in hun eentje en hebben op 
z’n minst anderen om zich heen staan die figuurlijk achter hem of haar staan. 
Meestal weten ze echter zelf niet waarom ze eigenlijk pesten (Van Hest, 1993). 
 Leerkrachten denken meestal dat er vooral buiten school wordt gepest, 
bijvoorbeeld van of naar school. Op school worden echter twee keer zoveel kinderen 
gepest dan op weg van en naar school (Baeten, 1993). Pesten gebeurt tegenwoordig 

http://www.sjn.nl/
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ook steeds vaker via sms of internet (chatten, e-mail) (www.pestweb.nl). Dit is 
uiteraard nog moeilijker te achterhalen.  
 
 
1.5 Het zondebokmechanisme  

Het zondebokmechanisme treedt op wanneer de massa niet kijkt naar de oorzaken 
en de aanpak van een probleem, maar een persoon of groep hiervoor 
verantwoordelijk stelt. Deze krijgt dan de schuld, of is op zijn minst het doelwit van 
alle frustratie. Dit is een natuurlijk en historisch verschijnsel (Van der Meer, 1993). 
Dat wil zeggen dat het een universeel verschijnsel is van alle tijden (bijvoorbeeld de 
Jodenvervolging, de heksenjachten) en dat het ook bij dieren voor komt. Omdat 
pesten dus altijd en overal de kop op zal steken, is preventie alleen niet genoeg. Het 
moet gecombineerd worden met het aanpakken van pesten (Van der Meer, 1993).  

Zondebokken kunnen passief of provocerend op pesten reageren (Van der 
Meer, 2002). Het grootste deel reageert passief. Dan sluiten ze zich af voor de 
anderen en keren naar binnen. Wanneer ze provocerend reageren, gaan ze juist 
dingen terug roepen of proberen hetzelfde terug te doen (wat overigens alleen maar 
averechts werkt). De reactie is dan juist naar buiten gericht.  

Soms wordt gezegd dat een gepest kind zelf het pesten uitlokt. Soms is dat 
niet waar, soms lijkt er inderdaad een soort van uitlokgedrag te zijn. Dit komt echter 
voort uit de vicieuze cirkel die pesten op gang brengt: wanneer een kind gepest 
wordt, reageert het provocerend of passief op de voortdurende afwijzing. Hoe sterker 
deze reactie bij de gepeste wordt en hoe meer het een algemene houding van dat 
kind wordt, hoe gevoeliger het kind wordt en blijft om gepest te worden. Eigenlijk is 
dit provoceren of passief worden dus aangeleerd gedrag (Van der Meer, 1993). Dat 
betekent gelukkig ook dat dit gedrag weer af te leren is.  

De neiging om gedrag als uitlokgedrag te zien, komt voort uit de algemene 
behoefte van de mens om welk slachtoffer dan ook, schuldig te verklaren (Van der 
Meer, 2002). Wanneer het slachtoffer zelf de schuldige is, hoef je niet meer na te 
denken waarom kinderen dit soort vreselijke dingen bij elkaar doen. Ook is het wel zo 
makkelijk, het ontslaat je van actie. Pesters zien gepeste kinderen ook als de 
uitlokkers van het pesten. Zelfs de gepeste kinderen zelf geloven vaak dat ze zelf de 
veroorzaker van het pesten zijn: ik wordt afgestraft, dus het al wel terecht zijn (Van 
der Meer, 1993).   
 
 
1.6 De veiligheid in de groep 

Zoals eerder is opgemerkt, worden kinderen die al eens een zondebok zijn geweest 
in een groep, vaak in een andere groep ook weer gepest. Dat hangt echter niet 
alleen van de gepeste zelf af, het hangt ook van de groep af. In elke klas zijn 
geïsoleerde kinderen, die een grote kans maken zondebok te worden. Maar niet in 
elke klas worden deze kinderen daadwerkelijk gepest. Pesten ontstaat pas wanneer 
er onveiligheid is in de groep (Van der Meer, 1993). De frustratie die bij deze 
onveiligheid ontstaat kan overgaan in of geuit worden als agressie. Een manier om 
daarmee om te gaan, is om een zondebok te kiezen.  
In klassen zijn er vier redenen voor een verstoord evenwicht in de groep, waar 
frustratie door ontstaat: 

- Onveiligheid in de klas (strijd om de macht, geen vaste rollen, evenwicht 
verstoord) 

- Autoritair gedrag van de leerkrachten 

http://www.pestweb.nl/
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- Situatie waarin leerlingen voortdurend moeten wedijveren (competitie door de 
druk van de leerkracht of wanneer leerlingen steeds vergeleken worden) 

- Leerlingen worden als nummer behandeld (het gevoel naamloos te zijn, geen 
individu te zijn) 

 
Het zijn allemaal situaties die de leerkracht heel goed kan helpen oplossen.  
Verderop wordt ingegaan op wat een leerkracht kan doen om pesten te voorkomen 
en te bestrijden. 
Wanneer de sfeer in de groep veilig is, wordt er met iedereen in de groep rekening 
gehouden. Kinderen komen voor elkaar op en de leerkracht geeft het goede 
voorbeeld (Baeten, 1993). In zo’n situatie heft pesten geen grond. 
 
 
1.7 Gedrag van gepeste kinderen 
Kinderen doe gepest worden, zeggen dit meestal niet thuis. Dat kan verschillende 
redenen hebben (www.sjn.nl; Baeten, 1993). 

- Meestal schaamt het kind zich ervoor. Kinderen zien het zo dat wanneer je 
gepest wordt, je niet sterk bent en met je laat sollen. Het voelt alsof het hun 
eigen schuld is.  

- Kinderen willen hun ouders niet teleurstellen. Ze zijn niet het ideale kind, ze 
zijn niet populair en dat ouders liever populaire kinderen willen, voelen ze 
haarscherp aan. 

- Het probleem lijkt zo onoplosbaar, dat het kind er ook maar niet over begint.  
- Het probleem kan misschien wel groter worden wanneer de ouders contact 

opnemen met de ouders van de pester of met de leerkracht. Wanneer de 
pesters weten dat er ‘geklikt’ is, wordt het pesten alleen maar groter. 

Hoe kom je er dan als ouder toch achter of je kind gepest wordt? 
Er is een aardige lijst verschijnselen die erop kunnen wijzen dat een kind gepest 
wordt (Baeten, 1993; www.sjn.nl): 
 

 Het kind wil niet meer naar school 

 Het kind vertelt niets meer over school 

 Het kind neemt geen vriendjes mee naar huis en zelf ook niet ergens thuis 
wordt gevraagd 

 De schoolresultaten worden slechter 

 Het kind is vaak dingen kwijt of komt met kapotte spullen thuis 

 Het kind klaagt vaak over hoofdpijn of buikpijn 

 Het kind heeft ineens veel blauwe plekken en/of schaafwonden 

 Het kind slaapt slecht, heeft nachtmerries en/of wil niet gaan slapen 

 Het kind wordt niet uitgenodigd op feestjes en wil zelf ook geen 
verjaardagsfeestje 

 Het kind wil niet meer graag naar een club of een speeltuin 

 Het kind durft niet meer alleen een boodschap te gaan doen 

 Het kind wil bepaalde kleren opeens beslist niet meer aan 

 Het kind is thuis prikkelbaar, boos of verdrietig 
 
De verschijnselen hoeven overigens niet meteen te wijzen dat een kind gepest wordt, 
het kan ook een andere oorzaak hebben.  
 

http://www.sjn.nl/
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1.8 Pesters 

 
Kenmerken van pesters 
Kinderen die pesten zijn vaak de sterkste uit de groep, zowel lichamelijk als verbaal. 
Ze gedragen zich agressiever en reageren eerder met geweld van andere kinderen. 
Meestal zijn ze ook agressiever tegenover volwassenen (www.sjn.nl). Ze lijken 
populair te zijn, maar dwingen die populariteit eigenlijk af door te laten zien wat ze 
allemaal durven en hoe sterk ze zijn. Pesten laat dat goed zien. Pesters komen 
zelfverzekerd over, voelen zich totaal niet schuldig en hebben vaak een lage dunk 
van het slachtoffer. Ze hebben totaal niet door wat hun gepest bij anderen aanricht 
(Van der Meer, 1993). Sommigen genieten ronduit van hun machtspositie (Baeten, 
1993). 
 Ook pesters zitten in een bepaalde rolverdeling. Sommigen ervaren ze de 
druk hun rol te behouden; het wordt van ze verwacht en het wordt routine. Het kan 
wel zijn dat een pester zijn gedrag ook wel wil veranderen, maar wanneer ze dat niet 
lukt, helpt ontkennen om te doen alsof het niet is gebeurd. Het is dan moeilijk om uit 
die rol te komen, zeker wanneer je nooit wordt gecorrigeerd. Soms zien ze het ook zo 
dat wie anders is, gecorrigeerd moet worden. Dat iemand anders is, maken ze 
vervolgens via het pesten duidelijk (Van der Meer, 1993).  
 
Waarom kinderen pesten 
Er zijn verschillende redenen voor kinderen om te gaan pesten.  

Voor jongens zijn redenen vaak terug te voeren op de behandeling thuis. Ze 
krijgen bijvoorbeeld fysieke straffen, er is weinig belangstelling voor het kind, of er 
zijn geen grenzen rond geweld en agressie (Van der Meer, 1993). Soms hebben 
kinderen ook simpelweg een opvliegend karakter (De Wit et al., 2002). 
Andere redenen zijn onveiligheid in de klas (dan is pesten een uitlaatplek voor 
frustratie), de pester is zelf gepest vroeger en wapent zich om herhaling te 
voorkomen, de pester vindt het stoer en geniet van zijn macht, het is de enige manier 
hoe ze met anderen om weten te gaan, of ze hebben verkeerde voorbeelden van 
leerkrachten, ouders of van tv (Van der Meer, 1993). Sommige pesters zijn helemaal 
niet zo zeker van zichzelf en proberen dit te verbergen. Jaloezie kan ook een reden 
zijn om te gaan pesten, of een kind heeft simpelweg niet door wat het aanricht en wil 
grappig zijn (www.psychowijzer.nl). Verveling kan ook een reden zijn (www.sjn.nl). 
Kinderen weten niet wat ze in de pauze moeten doen en beginnen maar op anderen 
te pikken. Uit onderzoek is verder gebleken dat kinderen die zelf gelukkig zijn, niet de 
behoefte voelen om te pesten (www.sjn.nl).  
 Al met al heeft de pester zelf ook hulp nodig. Het zijn kinderen die niet kunnen 
omgaan met negatieve gevoelens en die niet weten hoe je normaal met andere 
kinderen omgaat. De pester kan zelf ook last ondervinden van het pesten. Veel 
kinderen zijn vriendjes geworden uit angst om door hun gepest te worden, niet omdat 
ze zo aardig zijn. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat kinderen die pesten, 
langer doorgaan met hun agressieve gedrag. Ze komen daardoor eerder in 
aanraking met de politie. Kinderen die langdurig hebben gepest, lopen een groter 
risico om op latere leeftijd probleemgedrag te krijgen zoals criminaliteit en 
alcoholgebruik (Baeten, 1993). Daarom moeten de aanpak van pesten ook op de 
pesters gericht zijn. 
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1.9 De overige kinderen en de volwassenen 

Naast de pester en de gepeste kinderen is er nog een belangrijke groep: de 
omstanders. Deze zijn in vijf groepjes onder te verdelen (Van der Meer, 1993): 
 

1. De meelopers. Zij pesten omdat ze vriendjes willen zijn of blijven met de 
pester 

2. De pestende omstanders. Ze zijn niet de voornaamste pesters, maar doen wel 
mee. Meestal is dat omdat ze bang zijn om zelf gepest te worden. 

3. De stille omstanders. Zij pesten niet mee, maar proberen het ook niet te 
stoppen. 

4. De ontkennende omstanders. Ze merken niet dat er gepest wordt, willen dat 
niet weten, of weten niet wat ze er aan zouden kunnen doen. 

5. De helpende omstanders. Vaak is dit een eenling met een hoge status in de 
groep, maar dat hoeft niet. Deze neemt het regelmatig voor het gepeste kind 
op, maar niet te vaak, anders wordt hij zelf gepest.  

 
Daarnaast zijn er nog de leerkrachten en de ouders. Zowel de overige leerlingen als 
deze volwassenen, blijven zwijgen (Van der Meer, 1993). In de loop der jaren is daar 
wel verandering in gekomen doordat pesten veel meer als probleem besproken 
wordt, maar het blijft goed opletten (www.pesten.tk). In de klas weten bijna alle 
kinderen dat er gepest wordt, maar ze vertellen het niemand (Van der Meer, 1993). 
Ook ouders en leerkrachten die zien dat er wordt gepest, durven er soms niets van te 
zeggen. In dat soort gevallen krijgt het gepeste kind dan de schuld, die zou het 
uitlokken. Dat is lekker makkelijk en voorkomt confrontatie met het pestgedrag (Van 
der Meer, 1993).  
 
 
1.10 De gevolgen van pesten 
 
Gevolgen voor het slachtoffer 
De opvatting dat een kind hard wordt van pesten is absoluut niet waar. Kinderen die 
gepest worden, worden juist belemmerd in hun ontwikkeling (Baeten, 1993). 
Kinderen trekken zich terug, zijn of worden angstig, verlegen en onzeker, en durven 
zich in het bijzijn van andere kinderen niet meer te uiten. Naar school gaan wordt een 
groot obstakel en meekomen op school wordt soms moeilijk. Hun zelfvertrouwen 
wordt steeds kleiner of verdwijnt en ze worden steeds banger om fouten te maken. 
Hoe langer het pesten duurt, hoe groter de kans dat de angst en onzekerheid bij hun 
gedragspatroon gaat horen. Op den duur gaan ze denken dat ze geloven van de 
pesters zeggen en voelen zich dom, waardeloos en oninteressant (Baeten, 1993).  

Voor de meesten beginnen de grootste problemen pas wanneer het pesten 
ophoudt. Ze moeten dan gaan verwerken wat er allemaal is gebeurd. Dat gaat vaak 
niet vanzelf, juist doordat hun ontwikkeling door het pesten belemmerd is. Het kan 
ervoor zorgen dat iemand als (jong)volwassene niet meer kan functioneren en soms 
leidt dit tot opname (www.pesten.tk).  

Van der Meer (1993) laat volwassenen aan het woord die vroeger erg gepest 
zijn. Stuk voor stuk zijn het zeer ingrijpende verhalen en heeft het pesten tot in alle 
aspecten van het leven doorgewerkt. Mensen weten niet wie ze zouden zijn geweest 
als ze nooit waren gepest en hebben vaak geen vertrouwen meer in andere mensen. 
Ze zien de wereld als onrechtvaardig en hebben een zeer laag zelfbeeld. Sommigen 
willen zelf geen kinderen, omdat de gedachte dat hun kind ook gepest gaat worden 
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ondragelijk is. Of wie weet gaat het kind zelf pesten. Veel spelen of speelden met 
zelfmoordgedachten en er zijn ook genoeg gevallen bekend waarbij er ook 
daadwerkelijk zelfmoord is gepleegd.  

Soms zijn de effecten minder ingrijpend. Maar dan blijven er nog altijd 
nachtmerries en depressies over. Naast psychische klachten kunnen ook lichamelijk 
klachten ontstaan (Filippo, 2002).  

Wat de sociale contacten betreft, zijn de gevolgen vaak nog lang te merken 
(Topman, 2001). Voorzichtigheid en terughoudendheid uit wantrouwen, kunnen 
ervoor zorgen dat iemand nooit veel mensen om zich heen zal hebben. De 
voorzichtigheid wordt opgevat als gebrek aan interesse, waardoor anderen niet snel 
meer naar je toe komen. Dat kan dan weer een bevestiging zijn voor het idee dat 
anderen je niet mogen en je niet de moeite waard bent. Sociale vaardigheden 
kunnen kinderen die veel gepest worden vaak niet zo goed oefenen, omdat ze vaak 
alleen zijn en anderen niet zo vertrouwen. Anderen hebben de rest van hun leven 
moeite met het aangeven van grenzen. Die zijn te strak, omdat ze anderen 
wantrouwen, of te ruim, omdat ze iemand niet kwijt willen als vriend. Ook kan het zijn 
dat iemand als volwassene zich nog steeds schaamt voor het pestverleden. 
Daardoor verzwijgen ze een belangrijk deel van het verleden en anderen zullen 
merken dat je iets achterhoudt.  
 
Gevolgen voor de pester 
Ook pesters kunnen nog heel lang de gevolgen van hun gedrag ondervinden. Zoals 
eerder beschreven, blijven pesters vaak agressief en komen ze daardoor in de 
problemen. Ze komen vaker in aanraking met de politie en ontwikkelen vaak 
probleemgedrag. Ze kunnen hun negatieve gevoelens niet kwijt, ook niet wanneer ze 
ouder zijn. Het zal ze dwars blijven zitten wanneer er niet iets aan wordt gedaan 
(Baeten, 1993). 
 
Gevolgen voor de omstanders 
De omstanders merken ook de gevolgen van het pesten. De sfeer in de klas is nooit 
prettig. Er wordt weinig gelachen en daardoor gaan ook zij niet graag naar school. 
De motivatie daalt en daarmee ook vaak de cijfers (Baeten, 1993). Op latere leeftijd 
ontstaan nog wel eens grote schuldgevoelens, omdat ze niet of niet vaak voor de 
gepeste kinderen opkwamen (www.pesten.tk). 
 
 
1.11 Wat kun je doen als gepeste 

De belangrijkste tip aan gepeste kinderen, is om het aan iemand te vertellen 
(www.sjn.nl; Baeten, 1993; Van Hest, 1993). Daarbij legt iedereen er de nadruk op 
dat het geen klikken is en dat pesten nooit je eigen schuld is. Verder zijn de tips om 
het eens tegen de pesters te zeggen wat je van het pesten vind, maar alleen als dat 
veilig is om te doen (Van Hest, 1993). Het advies is ook om er over te gaan lezen 
(Van Hest, 1993; www.sjn.nl). Dan leer je hoe het pesten in elkaar zit en dat je niet 
de enige bent. Verder wordt geadviseerd leuke dingen te gaan doen waar je wat van 
leert, zoals naar een club gaan, of een sociale vaardigheidscursus of judo gaan 
doen. Deze activiteiten en de lol die je erin kan hebben, maken je sterker tegen het 
pesten (Van Hest, 1993; www.sjn.nl). Voor het moment dat je gepest wordt, worden 
enigszins tegenstrijdige tips gegeven. Er wordt geadviseerd van je af te bijten en je 
niet op je kop te laten zitten (www.pesten.tk), en aan de andere kant wordt er gezegd 
kalm weg te lopen als het gebeurt en uit de buurt te blijven van de pesters 
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(www.sjn.nl).  
 
 
1.12 Wat kun je doen als pester 
Er worden ook veel tips gegeven aan pesters. Vooral op www.sjn.nl zij die te vinden. 
Zij adviseren pesters om bij zichzelf na te gaan waarom ze pesten. Vaak is er ook 
een probleem bij de pesters en het is belangrijk om die reden te achterhalen. 
Wanneer kinderen dit zelf bedenken, heeft het het meeste effect. De volgende stap is 
dan om erover te praten. Over dat probleem, maar ook over het feit dat het geen 
reden is om iemand anders hetzelfde rotgevoel te geven. De kindertelefoon kan een 
uitkomst zijn. Ook geven ze de tip om zich een te verplaatsen in degene die ze altijd 
pesten. Ze adviseren met diegene te gaan praten en om erover te lezen. Ze geven 
aan dat het belangrijk is het goed te maken met het gepeste kind en om interesse te 
tonen in diegene. Vrienden maken moet niet worden verwacht, maar dan is in ieder 
geval de vijandigheid weg. Wanneer het pesten vooral een zaak van lol maken is, 
moet de pester nu een andere manier vinden om lol te maken.  
 
 
1.13 Wat kun je doen als omstander 

www.sjn.nl geeft ook tips aan kinderen die zien dat er wordt gepest. Wanneer ze dat 
nog niet doen, moeten ze eerst goed inzien dat er nooit een reden is om iemand te 
pesten. Ontkennende kinderen kunnen zich ook proberen te verplaatsen in het 
gepeste kind, bijvoorbeeld door over pesten te lezen. Het is ook goed om stil te staan 
dat als je pest om erbij te horen, je bij een groep wil horen die gemene dingen doet 
bij andere kinderen. Is dat een groep waar je graag bij hoort? Wanneer kinderen 
inderdaad iets aan het pesten willen doen, is het goed om het aan een volwassene te 
vertellen. Aan de leerkracht, of aan iemand anders die ze vertrouwen. Het is daarbij 
belangrijk het kind te overtuigen dat het geen klikken is, want soms is het vertellen 
een taboe. Verder kunnen de kinderen voor het gepeste kind opkomen wanneer dat 
veilig is, en  laten merken dat zij diegene wel aardig vinden. Samen met anderen 
kunnen ze ook verzinnen wat ze verder tegen het pesten kunnen doen. Een 
leerkracht waarschuwen wordt als belangrijkste actie gezien.  
 
 
1.14 Wat kunnen leraren doen 

Uit onderzoek begin jaren negentig, bleek dat leerkrachten vaak de andere kant op 
kijken wanneer er wordt gepest. Soms doen ze zelfs mee met het pesten, of zijn zij in 
de eerste instantie degenen die het beginnen (Van der Meer, 1993). Sindsdien is er 
meer aandacht aan pesten besteed en lijken leerkrachten het pesten serieuzer te 
nemen. Het is meer bespreekbar geworden. 
 De leerkracht kan vanaf groep 5 pesten veilig aan de orde stellen (Van der 
Meer, 2002). Wanneer hij ziet dat een kind gepest wordt, moet hij duidelijk stelling 
nemen en zeggen dat hij dit vreselijk vindt. Zo ga je niet met elkaar om. Daarna zijn 
er verschillende manieren waarop de leerkracht ‘pesten’ aan de orden kan stellen. 
Het moet echter altijd als thema behandeld worden, en nooit over het gepeste kind 
gaan (Van der Meer, 1993). Zo kan hij vertellen over het zondebokmechanisme, of 
uitleggen welke partijen er zijn bij pesten (pesters, gepesten, omstanders), waarom 
ze in die rol zitten, wat hun rol is en wat ze zouden kunnen doen tegen het pesten. 
De informatie kan verder bestendigd worden door spreekbeurten, praatgroepjes, 
rollenspel, videomateriaal, enz (Van der Meer, 2002). Daarnaast kan de leerkracht 
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samen met de kinderen afspraken maken over hoe je met elkaar omgaat. Door het 
samen met de kinderen te doen, zijn het niet zozeer regels die je oplegt (wat tot 
opstandigheid kan leiden), maar afspraken die je in overlegt hebt vastgesteld. Je 
krijgt dan afspraken die de kinderen zelf ook reëel vinden. Het is meteen een 
gelegenheid om te praten over omgaan met elkaar. Vervolgens kunnen kinderen die 
zich niet aan die afspraken houden, op grond van die afspraken worden 
teruggeroepen en aangesproken. Er is op deze manier een grote kans dat die 
afspraken ook daadwerkelijk werken (Van der Meer, 1993).  
 Wanneer de leerkracht duidelijk stelling neemt tegenover het pesten, is er al 
een heel verschil gemaakt. De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie en er is dan een 
aanwezige volwassene die de pesters corrigeert en hun gedrag afkeurt (Van der 
Meer, 1993). Voor het gepeste kind kan de steun van de leerkracht ook heel 
belangrijk zijn.  
 Op deze manier kan de leerkracht het pesten aanpakken. Het kan het huidige 
pesten verminderen of stoppen, en kan toekomstig gepest voorkomen. 
 Wat een school als geheel kan doen tegen pesten, en waar deze houding van 
de leraar ook binnen past, wordt verderop besproken bij het Nationaal 
onderwijsprotocol onder ‘Preventie en aanpak van pesten’. 
 
 
1.15 Wat kunnen ouders doen 

 
Wanneer je hoort dat je kind gepest wordt 
Er is veel geschreven over wat ouders kunnen doen wanneer ze merken dat hun 
kind gepest wordt.  
 In de eerste instantie is het nog wel eens moeilijk om überhaupt te ontdekken 
dat een kind gepest wordt. Zoals gezegd vertellen gepeste kinderen bijna nooit aan 
iemand dat ze gepest worden. Bij ‘Gedrag van gepeste kinderen’ stonden al signalen 
die erop kunnen wijzen dat een kind gepest wordt. Wanneer een kind voor het eerst 
vertelt dat het wordt gepest, zijn er ook een aantal adviezen voor ouders die niet 
goed weten wat ze daarmee aanmoeten (Van der Meer, 1993): 
 

- niet schrikken en niet kwaad worden 
- vraag hoe lang het al gaande is, wie het doen en wat ze doen 
- geloof het kind, bagatelliseer niet en wuif het niet weg 
- complimenteer dat het kind het vertelt 
- zeg dat het normaal is dat je je daar naar door voelt 
- leg uit dat het veel gebeurt en dat het iedereen kan overkomen, ook 

volwassenen 
- benadruk duidelijk dat het kind er zelf niet de oorzaak van is 
- leg uit waarom er wordt gepest 
- vraag of de leerkracht het ziet en wat die doet, probeer te achterhalen hoeveel 

de leerkracht voor of tegen het pesten doet 
- geef praktisch adviezen voor de korte termijn 
- leg voor- en nadelen uit van verschillende mogelijkheden om het te stoppen 
- uitleggen dat het pesten moet stoppen 
- het pestprobleem moet voorzichtig worden aangepakt 

Wanneer een ouder eenmaal door heeft dat hun kind gepest wordt, moet er altijd iets 
gedaan worden, ook al duurt het pesten nog niet zo lang (Baeten, 1993). Wanneer 
het inderdaad om pesten gaat en niet om plagen, moet men met het kind afspreken 
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dat het kind het meteen vertelt wanneer het weer gebeurt. De ouder moet afspreken 
er samen op te gaan letten en samen naar een oplossing te gaan zoeken. Het kind, 
dat zich meestal toch al onzeker voelt, voelt zich dan gesteund (Baeten, 1993).  
 Over het benaderen van de ouders van de pester bestaan verschillende 
adviezen. Van der Meer (1993, 2002) is er geen groot voorstander van en spreekt uit 
eigen ervaring. Hij zegt dat je als ouders het probleem niet onderling moet gaan 
oplossen. Het pesten wordt dan vaak groter of het botst. Bij een eenmalig incident 
kun je wel bellen, maar anders niet. Het advies is om dan vooral rustig en vriendelijk 
te blijven en het verhaal objectief en  niet-beschuldigend te houden. Je kunt het hele 
verhaal als mogelijkheid aanbieden en het open houden wat er precies gebeurd is. 
 Baeten (1993) geeft dezelfde adviezen wanneer je belt, maar geeft aan dat je 
gewoon kunt bellen wanneer je zeker weet dat het pesten. Het gaat dan wel om 
pesten wat nog niet zo lang gaande is. Er kan dan het best zo kort mogelijk na het 
incident gebeld worden. Baeten zegt erbij dat het in sommige gevallen beter is de 
kinderen niet te laten weten dat er gebeld is. Het gepeste kind kan er extra mee 
gepest worden, maar aan de andere kant laat het zien dat het kind het er niet bij laat 
zitten.  
 Wanneer het kind al langer gepest wordt en je er achter komt, kan het al 
moeilijker zijn om het hele verhaal van het kind te horen te krijgen (Baeten, 1993). 
Misschien is het makkelijker voor het kind om op te schrijven wat er gebeurt (of 
gebeurd is). Steun en troost een kind zoveel mogelijk bij dit proces. Kinderen willen 
dan vaak niet dat je er als ouder met iemand over praat. Beloof dan niet dat je niets 
zult zeggen, want dan zal het probleem niet kunnen worden opgelost. Wat je wel 
kunt beloven, is geen stappen te ondernemen waar het kind niets van weet (Baeten, 
1993).  
 
Het kind helpen 
Baeten (1993) geeft adviezen hoe verder te gaan wanneer de situatie duidelijk is. 
Vertel dat pesten veel voorkomt en hoe het werkt, maar dat er alleen iets aan gedaan 
kan worden wanneer je er overpraat. Leg ook uit dat je het als ouder alleen niet kan 
oplossen en dat je de hulp nodig hebt van iemand op school (of de club; waar het 
pesten ook plaats vindt). Stel het kind voor om het aan een leerkracht of iemand van 
de leiding te vertellen, maar om daarbij te zeggen dat andere kinderen het (nog) niet 
mogen weten. Spreek ook met elkaar af wanneer het moment is gekomen het met de 
leerkracht of leiding te bespreken, en wanneer andere kinderen het ook mogen 
weten. Wanneer dat moment gekomen is, moet er de tijd worden genomen het met 
de leerkracht te bespreken. Vertel het verhaal wat het kind verteld heeft. Is het 
opgevallen dat het kind zich anders is gaan gedragen? Vraag om te letten op pesten 
en om in te grijpen wanneer het gezien wordt. Ondertussen moet het kind weten dat 
het pesten niet van de ene op de andere dag op zal houden. Spreek daarom af om 
elkaar op de hoogte te houden. Laat het kind ook over pesten lezen, wanneer het 
kind daartoe in staat is.  
 Kinderen die gepest worden, zijn vaak onzeker (Baeten, 1993; www.sjn.nl; 
Van der Meer, 1993, 2002). Het is belangrijk om het kind te helpen hun 
zelfvertrouwen weer op te bouwen. Dat kan op verschillende manieren worden 
gestimuleerd.  
 Het kind moet worden aangemoedigd en worden gecomplimenteerd in waar 
het goed in is (Van der Meer, 1993; www.sjn.nl). Het kan helpen het kind op een 
nieuwe of andere club te doen, al is er dan wel het gevaar dat het pesten daar ook 
begint. Let er daarom goed op hoe het gaat en vermijdt clubs waar klasgenoten op 
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zitten (Baeten, 1993). In een nieuwe groep kan het kind ook leren om (opnieuw) 
contact met andere kinderen te leggen en te onderhouden (www.sjn.nl). Gepeste 
kinderen vinden dat vaak moeilijk, wat een uitzonderingspositie in stand houdt. 
Bovendien doet het kind er positieve ervaringen mee op, wat het zelfvertrouwen ten 
goede komt (Baeten, 1993). Een sport als judo zorgt er bovendien nog eens voor dat 
een kind zich sterker gaat voelen, wat ook doorwerkt in het zelfvertrouwen (Van der 
Meer, 1993). 
Verder is het belangrijk om de leerkracht of de leiding te vragen het kind positief te 
benaderen, zonder het een uitzonderingspositie te geven of het te overdrijven (Van 
der Meer, 1993). Leer het kind verder voor zichzelf op te komen en zijn zegje te doen 
(Van der Meer, 1993). Dat kan thuis geoefend worden door bij gesprekken het kind 
naar de mening te vragen en te stimuleren om te vertellen wat hem dwars zit. Zorg 
dat de sfeer ernaar is dat het kind met problemen kan komen en het durft te zeggen 
wanneer er iets mis is.  
 Ouders hebben vaak de neiging om gepeste kinderen extra te beschermen. 
Maar het is juist belangrijk om het kind zelfstandig te maken (Baeten, 1993; Van der 
Meer, 1993; www.sjn.nl). In het begin kan het kind wel wat extra steun gebruiken, 
maar daarna moet dat worden beperkt tot een steuntje in de rug en de houding dat 
een kind altijd met problemen bij je kan komen (Baeten, 1993; www.sjn.nl). Laat het 
kind zelfstandig dingen ondernemen, leer het eigen keuzes te maken en daarmee de 
consequenties te aanvaarden, geef het inspraak, laat het zijn zegje doen over de 
gang van zaken in het gezin en geef ze de ervaring dat er waarde wordt gehecht aan 
hun mening (Van der Meer, 1993; Baeten, 1993; www.sjn.nl). Zonder het kind altijd 
z’n zin te geven, leren ze toch voor zichzelf op te komen op deze manier en merken 
ze dat hun mening ertoe doet. Zo groeit het zelfvertrouwen (Baeten, 1993).  
 
Deskundige hulp 
Soms wordt een kind al zo lang gepest, dat de verandering thuis en op school niet 
genoeg is (www.psychowijzer.nl). Ze hebben niet de kans gekregen op een normale 
manier met leeftijdsgenootjes te leren omgaan en de onzekerheid kan erg diep gaan 
(Baeten, 1993). Er zijn verschillende mogelijkheden voor deskundige hulp. 
Bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining, een assertiviteitstraining, individuele 
begeleiding, een cursus zelfverdediging (daardoor verandert de lichaamstaal) of 
(voor oudere kinderen en volwassenen) contact met lotgenoten. Voor deze 
oplossingen kun je terecht bij de GGD, het Riagg, de schoolbegeleidingsdienst (via 
de school te contacteren), de schoolarts, bureau Jeugdzorg of maatschappelijk werk. 
 
 
1.16 Preventie en aanpak van pesten in het algemeen 

 
De vijfsporen-aanpak 
Een gepest kind is te helpen met trainingen, het leren omgaan met het pesten of het 
wisselen van school, maar die oplossingen zijn erg op het gepeste kind gericht. Het 
slachtoffer moet dan de oplossing vinden van iets wat in de eerste instantie helemaal 
niet zijn probleem is (Van der Meer, 1993). En je kunt gepeste kinderen wel blijven 
helpen, maar zolang er niet nog iets veranderd, blijven pesters pesten en komen er 
steeds meer slachtoffers bij. Om die reden heeft Van der Meer (1993) de vijfsporen-
aanpak bedacht (Van der Meer, 1993; De Wit et al., 2002): 

1. Hulp aan het slachtoffer via concrete adviezen en/of bijvoorbeeld sociale 
vaardigheidstraining (zie ‘Wat kunnen ouders doen’). 

http://www.sjn.nl/
http://www.sjn.nl/
http://www.sjn.nl/
http://www.sjn.nl/
http://www.psychowijzer.nl/
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2. Hulp aan de pester via confronterende gesprekken en het aanbod om te leren 
omgaan met agressie. Het gedragsrepertoire van deze kinderen moet worden 
uitgebreid. Ook hier kan bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining zinvol 
zijn. 

3. Hulp aan de zwijgende meerderheid door die te activeren en te bewerken dat 
die niet aan de kant blijft staan. Dit mobiliseren zal relatief makkelijk zijn door 
het rechtvaardigheidsgevoel. Deze groep bestaat zowel uit klasgenootjes als 
uit ouders en andere betrokkenen.  

4. Hulp aan de ouders in de vorm van achtergrondinformatie en adviezen. De 
school en de ouders moeten samenwerken bij de aanpak van pesten.  

5. Hulp aan de leerkracht door deze alert te maken en achtergrondinformatie te 
geven. Er moet inzicht komen in het mechanisme en er moeten concrete 
aanpakmogelijkheden worden gegeven. Ook de school moet geholpen 
worden dooreen algemeen beleid rond veiligheid en pesten. Het moet een 
onderwerp zijn dat in klassen wordt besproken en uitgelegd.  

Op deze manier wordt de aanpak van pesten veel breder en zal het meer effect 
hebben dan wanneer alleen het slachtoffer geholpen wordt.  
 
Het Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten 
Enkele jaren geleden ontwikkelden de vier landelijke organisaties voor ouders in het 
onderwijs een onderwijsprotocol tegen pesten (www.sjn.nl). Daar hoort ook een 
brochure bij met handvatten voor scholen om een beleid tegen pesten te 
ontwikkelen. Alle geledingen in een school moeten zich hiermee bezig houden en het 
ermee eens zijn. Dat zijn het bestuur van de school, de ouderraad, de 
medezeggenschapsraad en het team. Er is veel belangstelling voor de brochure en 
het protocol. 
Er worden zes aanbevelingen gegeven om pesten op school aan te pakken. Deze 
zijn (www.sjn.nl): 

1. Pesten moet als probleem worden onderkent door alle betrokkenen: alle 
kinderen, leerkrachten en ouders. Voor leerkrachten en ouders zijn er daarom 
voorlichtings- en studiebijeenkomsten nodig. De ouders krijgen daarnaast 
informatie mee naar huis. 

2. De school probeert pesten te voorkomen. Leerkrachten moeten een veilige 
sfeer creëren in de klas. Pesten en omgaan met elkaar kan behandeld worden 
in projecten en er kan met video’s of toneelstukken worden gewerkt. Er 
worden samen klassenregels gemaakt. 

3. Leerkrachten zijn in staat om pesten te signaleren als het toch optreedt. 
Scholing, boeken en brochures kunnen hierbij helpen. 

4. Leerkrachten nemen duidelijk stelling als ze emrken dat leerlingen worden 
gepest. Het invoelend vermogen van de leerkracht is hierbij heel erg 
belangrijk. In trainingen wordt hier aandacht aan besteed. 

5. De school beschikt over diverse aanpakken als er gepest wordt. Er zijn 
verschillende methoden om iets aan pestproblemen te doen. Deze moeten 
bekend en beschikbaar zijn voor leerkrachten. 

6. Er is een vertrouwenspersoon. Deze kan klachten van leerlingen en ouders 
over het pestbeleid indienen bij de klachtencommissie.  

Dit protocol past binnen de vijfsporenaanpak en kan de laatste drie punten dekken. 
Daarmee zijn pester en gepeste ook al deels geholpen.  
Het interventieprogramma van Olweus 
Olweus heeft ook een interventieprogramma ontwikkeld. Hierbij ligt de nadruk vooral 

http://www.sjn.nl/
http://www.sjn.nl/
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op het herstructureren van het sociale klimaat op school (De Wit et al., 2002). Het 
programma richt zich op het tot stand brengen van een warme belangstelling en 
betrokkenheid bij volwassenen, voor de problemen van het slachtoffer. De 
vermeende oorzaken van het pesten worden niet bekeken, het gaat om het 
aanpakken van concreet pestgedrag. Volwassenen moeten met gezag optreden, 
onder andere door een consequent gebruik van beloning en straf en het stellen van 
strikte limieten ten aanzien van onacceptabel gedrag. In het programma wordt 
gebruik gemaakt van klasse- en schoolbijeenkomsten. Het blijkt effectief te zijn: het 
leidt tot minder pesten op scholen en tot een vermindering van antisociaal gedrag en 
drankmisbruik (De Wit et al., 2002).  
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2. Sociaal gedrag: de relatiewijzer van Cuvelier 
 
 
2.1 Inleiding 

In ‘Samenspel, tegenspel, spel – een speelde methode voor het aanleren van sociale 
vaardigheden in de klas’ onderbouwt Nolet (1996) het lesmateriaal om kinderen te 
helpen met sociale vaardigheden, met de theorie rond de Relatiewijzer van Cuvelier. 
Menselijke interactie is natuurlijk heel gecompliceerd en is eigenlijk niet in een 
schema weer te geven. Schema’s helpen echter wel menselijk gedrag inzichtelijk en 
hanteerbaar te maken.  
Deze onderbouwing is goed bruikbaar voor de module voor kinderen die gepest 
worden. Ik heb dit model afgewogen tegen de Roos van Leary en vind de 
Relatiewijzer beter bruikbaar, omdat hij simpeler is en makkelijker te begrijpen dan 
de Roos van Leary. Dat is erg belangrijk, omdat er niet veel tijd moet zitten in het 
uitleggen van het schema aan te kinderen. De Relatiewijzer is eenvoudiger dan de 
Roos van Leary. Daarom vindt u hier de theorie rond de Relatiewijzer terug, zoals 
besproken in het boek van Nolet (1996). Ik laat bepaalde aspecten weg, zoals de 
ondersteuning van de leerkrachten onderling in de periode dat de lessen gegeven 
worden, de plaats tussen de reguliere lessen en het oefenen met de Relatiewijzer 
met het team van de school. Ik gebruik vooral die stukken die bruikbaar zijn voor 
onderbouwing van de module voor kinderen die gepest worden. 
 
2.2 De Relatiewijzer 
Cuvelier was psycholoog, filosoof, psychotherapeut en trainer. Hij ontwikkelde een 
model wat visueel weergeeft op welke manieren mensen met elkaar omgaan. Er 
wordt daarbij uitgegaan van zes basisgedragingen, die terug zijn te zien in de zes 
segmenten van een cirkel, waarbij elk part staat voor een bepaald type relationeel 
gedrag (of ‘relatiewijze’ of ‘positie’): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deel I : Plan van Aanpak, literatuurstudie, procesverslag 
Floor van Schoonhoven, praktijkproject voor de Hogeschool Utrecht 

32 

2.3 De zes posities 

Het model is ook onder een andere naam met andere termen bekend, maar hier 
wordt gewerkt met ‘geven’, ‘(aan)nemen’, ‘iets over je heen laten komen’, ‘je 
verzetten’, ‘aanvallen’ en ‘iets voor je houden’. 
 
Geven 
Hier horen alle gedragingen thuis waarbij iemand een ander geeft. De kern van deze 
positie is dat je iets bezit dat waarde heeft en dat je daarvan iets afstaat, aanreikt of 
uitdeelt om anderen een plezier te doen. Het kan om veel verschillende dingen gaan, 
van goede raad tot geheimen vertellen. 
 
(aan)nemen 
Hier vallen twee soorten gedragingen onder. Aan de ene kant de passieve rol waarbij  
je aanneemt wat een ander geeft. Aan de andere kant de actieve rol waarbij je iets 
neemt, dan wel vraagt van iemand anders. De kern van deze positie is dat iemand 
ander heeft wat jij wil hebben of krijgen. Je zegt ‘ja’ tegen datgene dat naar je toe 
komt of je vraagt erom. 
 
Aanvallen 
Hier vallen het soort gedragingen onder waarbij je de ander letterlijk of figuurlijk 
aanvalt, bekritiseerd, tot de orde roept. Je vindt dat iemand iets moet veranderen en 
zet je daarvoor in. 
 
Verzetten 
Verzetten is het tegenovergestelde van aanvallen. Je verdedigt je terrein. Zegt ‘nee’ 
tegen wat er naar je toe komt, bewaakt je grenzen, houdt de aanval of het aanbod af. 
 
Iets voor je houden 
Bij deze positie horen alle gedragingen waarbij je voor je houdt wat je voelt, denkt of 
hebt. Je wilt niet geven, niet aanvallen, je wilt je niet uiten. Je wilt niets naar buiten 
brengen en de positie geeft bij uitstek aan dat je jezelf onder controle hebt.  
 
Iets over je heen laten komen 
Bij deze positie heb je juist weinig controle. Je kunt niet ‘ja’ zeggen en geen ‘nee’ 
zeggen, je twijfelt. Je bent niet in staat tot actief ingrijpen en iets is sterker dan jij, het 
overkomt je, je ondergaat de situatie. 
 
De ene positie is niet beter dan de ander. Het gaat er bij de Relatiewijzer om hoe je 
met de verschillende mogelijkheden om gaat. Ze zijn allemaal nodig om goed met 
elkaar om te gaan.  
 
 
2.4 Drie stellingen 
Inherent aan dit model zijn drie stellingen, die beschouwd kunnen worden als criteria 
voor sociale vaardigheid: 
 
1. Voor sociaal vaardig gedrag is het nodig alle posities te kunnen innemen en 
daartussen soepel te kunnen wisselen. 
De meeste mensen hebben een aantal van de posities goed ontwikkeld en een 
aantal minder goed. Wanneer sommige posities echter helemaal niet of bijna niet 
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ontwikkeld zijn, is dat een sociale handicap. Vaak gaat het om combinaties van 
posities. Dan is iemand bijvoorbeeld niet goed in  ‘geven en namen’, maar wel in 
‘aanval en verzet’. Of precies andersom; alles combinaties zijn mogelijk. In alle 
gevallen wordt een persoon sociaal vaardiger wanneer zij zich alle posities eigen 
maken. 
2. Voor sociaal vaardig gedrag is het nodig de verschillende posities eenduidig in te 
nemen 
Wanneer iemand duidelijk is in zijn relationele bedoelingen, is het voor de ander 
makkelijker om een reactie te geven. Wanneer je een aanval maskeert met een 
grapje, of een dubbele boodschap of een steek onder water geeft, voel je je 
gemanipuleerd of op z’n minst ongemakkelijk. Het innemen van twee posities tegelijk 
schept verwarring en maakt iemand onvrij. Een eenduidige keuze daarentegen, 
schept vrijheid en openheid in het contact. 
 
3. Voor sociaal vaardig gedrag is het nodig de verschillende posities constructief in te 
nemen. 
Een positie kun je zowel op een constructieve als op een destructieve manier 
innemen. Destructief is dan het extreem innemen van een positie. Aanval in de vorm 
van kritiek kun je constructief brengen door het vriendelijk te brengen en het 
opbouwende kritiek te maken. Je kunt het ook onvriendelijk zeggen, het voortdurend 
herhalen of iemand in elkaar slaan.  
Er kan ook sprake zijn van destructiviteit wanneer iemand geen oog heeft voor het 
effect van zijn gedrag op de ander en niet bereid is daarvoor verantwoordelijkheid te 
dragen. Iemand helpen is constructief, iemand hulp opdringen is destructief.  
 
 
2.5 Indeling van de zes posities 

Geven en nemen vormen samen een paar. Het zijn twee harmonieuze posities, met 
daar tegenover het conflictueuze paar aanvallen en je verzetten. Bij deze twee paren 
kun je zeggen dat er op de een of andere manier sprake van contact is. Bij geven en 
nemen is het contact gericht op ‘samen’ zijn. Bij aanvallen en je verzetten is sprake 
van ‘tegen’ elkaar gericht contact. De twee overige posities, iets over je heen laten 
komen en iets voor je houden, zijn juist posities waarin minder of geen contact met 
elkaar wordt gemaakt. Deze kun je ‘contact arm’ noemen. Hieronder zijn de 
indelingen van samen, tegen en contactarm weer gegeven. 
 

 
 
Afhankelijk van de houding, de positie van de groep of van een individu, kan een 
activiteit worden gekozen om een andere positie of indeling te oefenen. Een 
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terughoudende groep (contactarm) zou opgefrist kunnen worden met een werkvorm 
die ‘tegen’ uitlokt. Of een werkvorm die de kinderen stimuleert om iets van zichzelf te 
laten zien (geven). Wanneer er in een klas of groepje een bepaalde indeling of 
positie steeds overheerst, kun je activiteiten om een andere positie te stimuleren, 
vaker laten terugkomen. Er kan zo worden gewerkt aan bijvoorbeeld samenwerken of 
weerbaar worden. De schema’s kunnen gebruikt worden om de kinderen te laten 
zien in welk segment ze zitten, en waar ze juist naartoe moeten. Het model geeft 
overzicht en duidelijkheid van wat je eigenlijk aan het doen bent wanneer je met 
verschillende soorten gedrag werkt, en waarom sommige gedragingen andersoortige 
gedragingen uitlokken of juist verdrukken. Door bepaalde gebeurtenissen uit te 
leggen aan de hand van de Relatiewijzer, kun je duidelijk maken waar een bepaald 
gevoel of reactie vandaan kwam. Vervolgens kunnen alternatieve gezocht worden en 
geoefend, waarbij de posities en de indeling ervan steeds een belangrijke rol spelen.  
Op deze manier leren leerlingen om alle posities constructief en eenduidig in te 
nemen en hier soepel tussen te wisselen. Binnen de groep kunnen aan individuele 
kinderen bepaalde rollen worden toegewezen om voor dat kind apart nog een 
bepaalde rol extra te oefenen. Wanneer een leerkracht dat wil doen, moet hij die 
kinderen observeren (welke posities worden juist wel en juist niet aangenomen), 
stimuleren (om de posities eenduidig en constructief in te nemen), bevorderen (in het 
gedrag dat het kind niet of nauwelijks aanneemt) en het gedrag van de anderen 
kinderen versterken, zodat er tegenspel mogelijk is.  
 
 
2.6 Een voorbeeld: pestgedrag 
Nolet (1996) noemt meerdere voorbeelden van de Relatiewijzer in de klassenpraktijk. 
Daarbij noemt ze ook het voorbeeld pestgedrag. Helaas wijdt ze het meest uit over 
de pestende kinderen. 
 
Over het algemeen zit een kind dat pest in de positie ‘aanval’; het gepeste kind zit in 
de positie ‘iets over je heen laten komen’ en de rest van de klas zit in de positie ‘iets 
voor je houden’ (in dit geval: je erbuiten houden). De posities worden op een extreme 
manier ingenomen een meestal niet openlijk. Er wordt gepest wanneer de leerkracht 
het niet ziet, er wordt over gezwegen en het gepest kind zal vaak ontkennen dat er 
iets aan de hand is.  
 
De pester wordt het eerst geobserveerd. Er kunnen verschillende redenen zijn 
waarom hij pest, en dat heeft verschillende gevolgen voor de aanpak in de 
activiteiten.  
 In de eerste plaats kan hij pesten omdat hij thuis door zijn broertjes wordt 
gepest. In dat geval pest hij om zijn onvrede en frustratie moet afreageren. De positie 
is dan ‘aanvallen’. In dat geval is de oplossing om hem de mogelijkheid te geven om 
kritiek te uiten of zich op een meer verantwoorde manier af te reageren. Hij blijft dan 
in de positie ‘aanval’, maar gaat van destructief naar constructief.  
 Een tweede reden om te pesten kan zijn dat hij gezien wil worden. In dat geval 
valt zijn gedrag onder ook ‘aanval’, maar als vorm van een destructieve manier van 
‘geven’. De oplossing is dan om hem op een constructieve manier te leren geven, 
dus om op een positieve manier in de aandacht te staan.  
Er moet gekeken worden naar de ‘onderbezette’ gebieden en wat voor materiaal 
gegeven kan worden om daarmee te oefenen. 
Misschien pest hij omdat hij in de ander de gedragingen veracht die hij zelf heeft 
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leren onderdrukken, zoals kwetsbaarheid of onmacht (onderste positie). In dat geval 
is het een oplossing om hem op een veilige manier te leren over gevoelens van 
onmacht of verdriet te praten. Soms is het goed om zo iemand een leidersrol te 
geven (‘geven’) of een observatieopdracht (‘aannemen’). 
Afhankelijk van de observaties van de leerkracht wordt een oplossing gekozen.  
 
Het kind dat gepest wordt, heeft ook een rol in wat er gebeurt. Het kind is eenzijdig 
en extreem in de onderpositie terecht gekomen. Ook hier moet gekeken worden 
welke overige posities het moeilijkst zijn voor dit kind. Deze posities moeten worden 
geoefend.  
 Hetzelfde geldt voor de zwijgende meerderheid. De contactrijke gebieden 
worden collectief vermeden. Stimulans om meer gevoelens en gedachten onder 
woorden te brengen kan de dynamiek in de klas ingrijpend veranderen. 
 
 
2.7 De houding van de leerkracht 
De houding van de leerkracht is uitermate belangrijk voor het slagen van de 
activiteiten. Hij moet zich realiseren dat iedereen iets te leren heeft op het gebied van 
sociale vaardigheden. Geen enkel mens is af en ook de leerkracht zelf kan nog iets 
nieuws ontdekken. Iemand die kan toegeven dat hij ook niet alles weet en die mild en 
met humor met fouten omgaat, biedt meer veiligheid dan iemand die alleen maar kan 
vertellen hoe het hoort te zijn. 
Als de leerkracht begrijpt hoe moeilijk het kan zijn om met jezelf of anderen om te 
gaan, zal hij minder snel bestraffend reageren of moraliseren. Aanmoedigen en 
belonen helpt over het algemeen veel beter dan veroordelen of straffen. 
De manier waarop de leerkracht met de kinderen omgaat, heeft zijn weerslag op de 
klas. Over het algemeen zal een leerkracht die democratisch met de klas omgaat, 
maar wel duidelijke grenzen stelt waar dat nodig is, de beste resultaten boeken bij de 
lessen sociale vaardigheden.  
Wat voor de kinderen geldt, geldt ook voor de leerkracht. Relationeel vaardig is 
iemand die alle posities tot zijn beschikking heeft en daartussen soepel kan wisselen. 
Kinderen hebben vaak goede redenen om gevoelens van kwetsbaarheid, 
onzekerheid of angst te verbergen. Wanneer dit bij de activiteiten weerstand 
oproepen. In dat geval moeten de redenen om gevoelens te verbergen, 
gerespecteerd worden, zonder dat het kind de kans krijgt de activiteit te verstoren. 
Het kind kan dan bijvoorbeeld een observatieopdracht kunnen krijgen. 
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3. Genezende factoren in een groep 
 
 
In reader ‘Praktische Kaders’ van de Hogeschool Utrecht (Baerends, 2004), worden 
de theorie rond genezende factoren die in een groep kunnen spelen, samengevat. 
De theorie is naar Irvin Yalom. Deze theorie kan helpen bij het bepalen van de 
houding, de interventies en de werkwijze voor de module. 
 
Genezende factoren hebben in een groep de functies van bescherming, veiligheid, 
motivering en ontwikkeling. Van nature speelt een aantal van deze factoren een rol in 
een groep. Ze zijn wisselend in sterkte en treden wisselend op de voor- of 
achtergrond. Het herkennen van de factoren is van belang om aanknopingspunten te 
zien; opties voor therapeutische handelen. 
Inventariseren welke factoren op welk moment aanwezig/afwezig zijn, is van belang 
om te zien welke ‘krachten’ in de groep werkzaam zijn en welke nog moeten worden 
toegevoegd. Dat kan positief bijdragen aan de doelgerelateerde, gewenste 
ontwikkelingen.  
Bepaalde genezende factoren kunnen dan door de therapeut bijvoorbeeld op de 
voorgrond worden geplaatst, uit worden gedaagd, benadrukt, gecombineerd of 
verminderd. Zo kan het observeren van de genezende factoren in een groep een 
belangrijke rol spelen bij het werken met een werkhypothese.  
 
Het wekken van hoop/steun 
Observeerbaar in: 

- opmerkingen, sterke betrokkenheid, vooruitgang, interacties, onderling 
steunend gedrag 

- geloof in een behandelmethode 
- verwachtingen die spelen 
- zien en herkennen van vooruitgang, plezier, betrokkenheid e.d. bij anderen 

 
Opties therapeut (bijvoorbeeld): 

- aandacht vestigen op vooruitgang en positieve belevingen 
- vertrouwen uitspreken 
- je overtuiging laten blijken 
- optimisme 
- gebruik van metaforen 
- laten zien/ervaren wat goed gaat 
- de ene cliënt inzetten als inspiratiebron voor de andere 

 
Universaliteit 
Observeerbaar in: 

- geuite gedachtes in de zin van “dit overkomt mij alleen” of “wat ik heb heeft 
niemand anders” 

- zichzelf uniek maken, afsluiten van anderen/interacties 
 
Opties therapeut (bijvoorbeeld): 

- ieder zijn verhaal laten doen/uitwerken/vormgeven 
- thematisch werken 
- verschillen en overeenkomsten aangeven en/of bevragen 
- universaliteit aangeven 
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- delen wat te delen valt/herkennen/generaliseren 
- egosteun 
- groepscohesie vergroten 

Het geven van informatie 
Observeerbaar in: 

- men geeft elkaar informatie 
- men geeft elkaar advies 
- aandachtvragend-/zorgvragendgedrag 
- advieszoekend gedrag 

 
Opties therapeut (bijvoorbeeld): 

- duidelijk zijn 
- mogelijkheden aangeven 
- voorbeelden van therapieën of therapeutische momenten geven 
- technische aanwijzingen 
- ‘illustrerende’ werkvormen aanbieden 

 
Altruïsme 
Observeerbaar in: 

- steun, geruststelling, suggesties 
- inzicht bieden 
- luisteren 
- spontane reacties, feedback 
- de overtuiging de ander niets te bieden te hebben 
- de wisselwerking geven- krijgen of ontvangen door te geven 

 
Opties therapeut (bijvoorbeeld): 

- altruïstisch gedrag oppikken, ondersteunen, mogelijk maken 
- uitdagen 
- voorbeeld geven 

 
Herbeleving oorspronkelijke gezinssituatie 
Observeerbaar in: 

- naar voren komende eigen verhalen/ervaringen 
- gegeven associaties met functioneren in/van de groep 
- rollen, interacties, patronen 
- afhankelijkheid t.o.v. zelfstandigheid 
- leiderschapsvormen 
- steunen, zorgen 
- rivaliteit 

 
Opties therapeut (bijvoorbeeld): 

- nieuwe varianten oefenen 
 
 
Ontwikkelen van sociale vaardigheden 
Observeerbaar in: 

- welke vaardigheden zie je wel/niet 
- oogcontact, richten op de ander 
- luisteren 
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- ruimte geven/nemen 
- enz. 

 
Opties therapeut (bijvoorbeeld): 

- rollenspellen 
- feedback 
- interactiespelletjes 

 
Nabootsend gedrag 
Observeerbaar in: 

- welk nabootsend gedrag wordt gesignaleerd 
- heeft dit nabootsen een positieve/negatieve functie voor de ontwikkeling van 

de cliënt 
 
Opties therapeut (bijvoorbeeld): 

- stimuleren van dit gedrag 
- stimuleren van de eigenheid 
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Inleiding 

 

Dit is het procesverslag van mijn Praktijkproject. Het bestaat uit de fiattering van het 
Plan van Aanpak dat aan het begin van dit deel te vinden is (hoofdstuk 1). Met de 
goedkeuring van dat plan kon ik de module gaan schrijven (deze is te vinden in deel 
II). Toen die af was, kon ik de module gaan presenteren aan de adresgroep. Het 
verslag van deze presentaties vindt u in hoofdstuk 2 van dit proces verslag. Ik heb de 
module laten evalueren door de evaluatiegroep. De formulieren die zij voor mij 
invulden en de aanbevelingen die daaruit voortkomen, zijn in hoofdstuk 3 
opgenomen.  
Het vierde en laatste hoofdstuk bestaat uit een reflectieverslag, waarin ik terug kijk op 
het bedenken, plannen en maken van dit praktijkproject.  
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1. Fiattering Plan van Aanpak 

 

Fiatteringformulier  Oriëntatie en Plan van aanpak 

Praktijkproject Fase I A en I B 2006 /2007 

Naam Student Floor van Schoonhoven 

Studentnummer 1175941 

Onderwerp praktijkproject Pestmodule 

Naam consulent Jaap Driest 

Datum fiattering 10 april 2007 

Fiat beoordelaar* JA  

Handtekening consulent  

 
 

Fiatteringcriteria Plan van aanpak  

Criteria voor de onderwerp, productbeschrijving en resultaten  

Onderwerp en probleemanalyse zijn in duidelijke bewoordingen 
geformuleerd 

JA /  

Er wordt verwezen naar een complete en realistische productbeschrijving JA /  

De resultaatbeschrijving is uitgewerkt d.m.v. een aantal concrete 
kwaliteitscriteria 

JA /  

Er wordt een eigen invalshoek naar voren gebracht JA /  

Er wordt een passende argumentatie gegeven voor de gemaakte keuzen JA /  

Criteria voor de inhoud van het praktijkproject:  

Het praktijkproject bestaat uit een synthese van delen uit de drie 
segmenten uit het opleidingsprofiel: behandelen van cliënten, werken in 
en vanuit een arbeidsomgeving, werken aan professionaliteit en 
professionalisering. 

JA /  

De relevantie vanuit beroepsmatig / maatschappelijk perspectief  is 
duidelijk aangegeven. Het project bewerkt een herkenbaar aspect met 
betrekking tot het beroep  / de competenties van creatief therapeut. 

JA /  

Het praktijkproject is ontwikkelingsgericht. De student bewerkt de 
vraagstelling op een manier die zowel voor de student als voor het werk 
een nieuwe stap betekent. 

JA /  

De verkenning van het onderwerp is zichtbaar aanwezig; d.w.z. dat 
nagegaan en vermeld is wat al eerder over dit onderwerp werd 
beschreven of anderszins uitgewerkt. 

JA /  

De documentatie van het onderwerp voor het praktijkproject is uitgewerkt 
door bronvermelding. 

JA /  

Criteria voor de doelgroep, adresgroep en evaluatiegroep:  

De doelgroep voor het project is duidelijk onderzocht, omschreven en 
relevant voor het beroep van creatief therapeut. 

JA /  

De beoogde evaluatiegroep voor het project is ter zake kundig  JA /  

Het veld van belanghebbenden is bekend en in kaart gebracht JA /  

Er is een duidelijk omschreven en adequaat samengestelde adresgroep 
waarop de presentatie zich richt. 

JA /  

De communicatievorm van de presentatie is afgestemd op deze 
adresgroep 
en heldere verantwoording is daarvoor aanwezig. 

JA /  
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Criteria voor Planmatigheid van uitvoering evaluatie en beoordeling 

Er is een duidelijk en volledig tijdschema opgesteld met fase-indeling, 
herkenbare mijlpalen en eindpunt; er is een realistische inschatting 
gemaakt van in te vullen studie-uren. 

JA /  

Er is een lijst van beoogde doelen voor het project benoemd waarop een 
beoordeling betrekking kan hebben. 

JA /  

Er is een lijst benoemd van concrete uit te voeren acties of inspanningen. JA /  

Er is een zinvolle opzet voor de evaluatieprocedure bedacht in dialoog 
met de evaluatiegroep en deze is uitvoerbaar. Met de leden van de 
evaluatiegroep is een  planning gemaakt; d.w.z. er zijn duidelijke 
afspraken gemaakt en deze zijn schriftelijk vastgelegd. 

JA /  

Er zijn concrete voorstellen aanwezig over de wijze waarop het 
einddocument gestalte krijgt en aan de beoordelaar zal worden 
voorgelegd. 

JA /  
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2. Presentatie van de module 
 
 
2.1 Inleiding 

Toen de module geschreven was, was het tijd om de module aan de adresgroep te 
presenteren. Deze groep bestaat uit tweedejaars dramastudenten en uit 
dramatherapeuten (zie hoofdstuk 5 van het Plan van Aanpak). Ik heb besloten om de 
presentatie voor de studenten gewoon op school te doen. Ik wilde ze vertellen over 
de module en ze laten zien wat ik gemaakt had, waarom en hoe. In 2.2 staat een 
verslag van deze presentatie: de uitnodiging, het verloop en hoe ik het heb ervaren. 

De presentatie aan de dramatherapeuten zou moeilijker zijn. Ik heb besloten 
deze via de mail te doen: de module sturen en om een reactie vragen. Het was mijn 
bedoeling om de module aan vijf dramatherapeuten te sturen. Dat bleek moeilijker 
dan ik dacht. Veel therapeuten waren wel geïnteresseerd en wilden er best over 
horen, maar wilden niet alles lezen. Uiteindelijk het ik de module gepresenteerd aan 
de twee dramatherapeuten die later ook het evaluatieformulier voor mij invulden (zie 
hoofdstuk 3). Dit waren Wilma van Leeuwen – Bikker en Dik Kolkman. Zij gaven mij 
hun eerste reactie. Deze staan onder 2.3, samen met een nawoord waarin ik op die 
reacties reageer. 
 
 
2.2 Presentatie aan de derdejaars dramastudenten 

Ik had de dramastudenten uit het derde jaar de onderstaande uitnodiging gemaild: 
 
 

Hallo derdejaars dramastudenten, 
  

Ik ben een vierdejaars student drama en ik ben op dit moment bezig met mijn Praktijk Project. 
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is dat dé grote opdracht in het vierde jaar, samen met het 
onderzoek. Als project ben ik een module aan het schrijven voor kinderen die gepest worden 
(is niet aan mijn onderzoek gekoppeld). De personen die met dit project zouden kunnen 
werken, zijn dramatherapeuten en stagiaires dramatherapie (dat is de 'adresgroep'). Ik 
presenteer deze module aan die adresgroep (dat is een onderdeel van het Project) en ik wil 
de module dus ook aan jullie presenteren! En wel op 27 april, van twaalf tot één. Bij deze ben 
je dus van harte uitgenodigd!  
De module is bedoeld om gegeven te worden door een dramatherapeut of een stagiaire 
dramatherapie en is voor kinderen van 9 tot 12 jaar, die gepest worden en daar passief op 
reageren (zicht dus terugtrekken, stil vallen en niet terug gaan schreeuwen).  
Ik wil jullie hier graag wat meer over vertellen en weten wat jullie ervan vinden. Alle derdejaars 
dramastudenten mogen komen, ook als je met een andere doelgroep werkt dan kinderen in de 
basisschoolleeftijd.  

  
Dus: 

  
Wanneer: vrijdag 27 april van 12:00 tot 13:00 (week D1) 
Waar: lokaal T224. 
Wie: Floor van Schoonhoven 
Wat: Presentatie Module ‘Pesten – Ik pik het niet meer!'. 
Waarom: Deze module kan voor de doelgroep zijn waar je stage bij loopt of waar je graag 
mee wil gaan werken. Dan is het zeker interessant. Maar pesten komt eigenlijk overal voor, 
dus de stof uit de module zou je ook bij andere doelgroepen kunnen gebruiken. Je leert er nu 
alvast wat over en wie weet wat je oppikt aan werkvormen die je zelf ook kunt gebruiken, nu of 
later. Tot slot help je mij enorm wanneer je komt kijken! 
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Ik zal over de module en de achtergrond ervan vertellen. Ik wil graag jullie mening erover 
horen, en natuurlijk kunnen jullie vragen stellen.  
Wanneer je wilt komen, leuk! Mail dan even dat je komt, dan weet ik op hoeveel mensen ik 
kan rekenen. Wanneer je op het laatst toch wil komen, maar je hebt niet gemaild, kan dat 
natuurlijk ook.  

  
Hopelijk zie ik je de 27e! 

 
 
Ik stuurde een week van tevoren nog een herinneringsmail. Ik kreeg maar één 
aanmelding via de mail. Omdat ik denk dat er niet veel mensen waren gekomen als 
aanmelden verplicht was, had ik geschreven dat ze ook gewoon binnen mochten 
lopen. Ik ging ik er van tevoren vanuit dat er wel meer dan slechts 1 persoon zou 
komen, omdat er vaak maar weinig over de mail gereageerd wordt. Daarnaast heb ik 
de ervaring dat stagiaires graag alle extra informatie over doelgroepen of bepaalde 
problematiek meepikken.  
Gelukkig waren er uiteindelijk 10 studenten aanwezig, meer nog dan ik had verwacht.  
 
Ik heb eerst verteld waarom ik deze module geschreven heb en heb verteld hoe het 
geheel in elkaar zit. Daarna heb ik het literatuurgedeelte over pesten uiteengezet. 
Ook de studenten die niet met kinderen werken, hadden hier iets aan, omdat pesten 
universeel is en bij elke doelgroep voor komt. Ik vertelde ook over het Plan van 
Aanpak en het nut daarvan. Vervolgens heb ik in grote lijnen verteld wat er in de 
moduleopzet staat: de (contra)indicaties, de doelen, de behandelvisie- en strategieën 
en de vorm en grootte van de module. Ik heb verteld waarom ik bepaalde keuzes 
gemaakt heb en hoe ik tot een aantal punten gekomen was. Naar aanleiding daarvan 
heb ik verteld hoe het draaiboek is opgebouwd. Ik sloot af met te vertellen over het 
evaluatieproces van de module. 
 
Tussendoor en achteraf werden er vrij veel vragen gesteld.  
In de eerste plaats waren er vragen over de module. Bijvoorbeeld waarom ik zo’n 
specifieke doelgroep heb genomen, waarom de groep niet groter dan 5 mag zijn, 
waarom het persé een dramatherapeut moet zijn die het moet geven, wat voor ruimte 
er gevraagd wordt, of ik een sessie wilde voorlezen en of de module ergens gedraaid 
gaat worden. 
 
Daarnaast hebben we verder gepraat naar aanleiding van de module. Bijvoorbeeld 
over het pestbeleid op scholen; degenen die op scholen stage liepen, merkten op dat 
er bij hun helemaal geen pestbeleid is. We hadden het erover hoe zoiets tot stand 
kan komen en wat zo’n beleid dan kon zijn. Ik vertelde daarbij ook over het Nationaal 
Pestprotocol voor scholen en hoe sinds begin jaren negentig pesten weer een 
belangrijk onderwerp is. De studenten vinden unaniem dat er op scholen te weinig 
aan pesten wordt gedaan en dat wanneer er ergens een module ligt als deze, er 
altijd een begin of onderdeel is om daarmee om te gaan. Al is het bedoeld als 
onderdeel van een groter beleid, wanneer een school alleen al een module als deze 
heeft liggen, kan het al veel doen voor de gepeste kinderen. Alle beetjes helpen.  
 
Er was ook discussie over de doelgroep. Ik had uitgelegd dat ik deze doelgroep had 
gekozen omdat ik het simpelweg leuk vind om met cliënten te werken die weinig 
zelfvertrouwen hebben. Op het moment dat ik het bedacht, liep ik stage bij kinderen. 
Ik koos daarom voor gepeste kinderen als doelgroep en maakte dat nog wat 
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specifieker met (contra)indicaties. Dat er geen kinderen met bepaalde stoornissen bij 
‘mogen’ is onhandig als je het wil toepassen in het speciaal onderwijs. Dat werd door 
meerdere studenten genoemd. Ik legde uit dat je in een groepje onzekere, stille 
kinderen geen ADHD’er kunt hebben. We hadden het er vervolgens over dat je 
eigenlijk binnen de groep ‘kinderen van 9 tot 12’ talloze modules kunt schrijven. Want 
elke stoornis of elke manier waarop het gepest zich uit, vraagt weer om een andere 
aanpak. 
 
Ook hadden we het over de toepasbaarheid op basisscholen. Door mijn indicaties 
wordt het moeilijk de module binnen het SBO te draaien en er is bijna geen gewone 
basisschool waar een dramatherapeut werkt. Ik vertelde van de mogelijkheid een 
vrijgevestigde dramatherapeut daarvoor te vragen. Het gebeurt veel dat zelfstandige 
therapeuten trainingen of modules op scholen geven.  
Verder hadden we het erover dat de module niet onbruikbaar is voor een andere 
doelgroep. Er moet het een en ander veranderd worden, maar als je de module 
aanpast, kun je hem ook bij een andere doelgroep gebruiken. 
 
De presentatie duurde ongeveer driekwartier. Ik was verbaasd over de opkomst en 
blij verrast dat er zoveel vragen en opmerkingen over de module en het onderwerp 
‘pesten’. 
Al is het logisch, ik vond dat ik erg goed antwoord kon geven op de vragen. Ik merkte 
hoe goed ik er eigenlijk over had nagedacht en hoe veel ik ondertussen wist over de 
problematiek. Er waren geen vragen waarvan ik dacht ‘daar zeg je me wat’. Door het 
schrijven van de moduleopzet volgens de richtlijnen van de NVCT, heb ik alle 
aspecten goed doorgedacht en dat merkte ik eigenlijk nu pas. 

Verder vond ik het leuk dat de studenten zo geïnteresseerd waren, want dat is 
nog wel eens afwachten. Ze zijn natuurlijk gekomen om meer over dit onderwerp te 
weten te komen, maar dan nog vind ik dat ze goede, kritische vragen stelden en niet 
alleen maar gewoon kwamen luisteren.  
 
Ik ben er zelf erg tevreden over. Ik vind het nog wel eens eng of moeilijk om voor 
groepen de leiding te moeten nemen, maar dat ging prima. Het was leuk om de 
module met anderen te delen en te horen wat zij er over te zeggen hadden. Het gaf 
me wat meer concreet bewijs voor wat ik gemaakt en geleerd heb. Ik had de module 
ook voor het eerst helemaal uitgeprint en had tastbaar materiaal van wat ik allemaal 
gedaan heb de afgelopen periode.  
Al met al gaf het me het gevoel dat ik echt wat bereikt heb tot nu toe. Ik ben nu dan 
ook nog meer benieuwd naar de evaluaties van de evaluatiegroep. 
 
 
2.3 Presentatie aan de dramatherapeuten 
 
Reactie van Wilma van Leeuwen - Bikker 
Ik heb met veel plezier de module gelezen. Mijn eerste indruk is absoluut positief. Ik 
word enthousiast als ik de module en de opzet lees. Veel van het aangebodene is 
voor mij herkenbaar. Ik kan als dramatherapeut die veel werkt met kinderen die 
gepest worden uit ervaring spreken als ik aangeef dat deze module zo in te zetten is 
in de praktijk. Het werkt en helpt kinderen als ze in spelsituaties kunnen oefenen wat 
ze uit kunnen breiden naar hun dagelijks leven.  
Als ik de module lees en bekijk en op me laat in werken, spreekt er voor mij uit dat de 
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schrijfster met veel liefde, respect en inzet naar kinderen kijkt. 
Ik heb er vertrouwen in dat er met deze opzet heel veel goed werk verricht kan 
worden. 
Ik vond het leuk en leerzaam om mee te lezen en voel me betrokken en ben geraakt 
door zoveel zorgvuldigheid met het werken aan deze module 
Van Harte Succes 
 
Reactie van Dik Kolkman 
Om te beginnen: ik vind het zeer de moeite waard, een gedegen stuk. 
In je inleiding vertel je uitgebreid over de achtergronden en de impact van pesten. Ik 
heb het met belangstelling gelezen. 
Hier volgen wat gedachten die ik naar aanleiding van je werk had: 

 Je schrijft hoe zondebokken in een nieuwe situatie vaak opnieuw gepest 
worden, iets in hun gedrag, gebrek aan weerbaarheid/stevige uistraling, maakt 
dat ze snel weer slachtoffer worden. Vaak klopt dat ook wel. Maar ook vaak 
zagen we hoe, bij verandering van omgeving (verhuizing of schoolwisseling), 
het pesten stopte en ook niet meer, althans niet in die mate terug kwam. Dan 
was er wel altijd enige vorm van aandacht voor geweest: ouders en kind 
droegen samen het probleem, het kind voelde zich gezien, aanmelding van 
een groep was besproken of al gebeurd, etc. Gebeurde de wisseling tijdens 
een training of erna, dan was er natuurlijk nog minder kans op herhaling. War 
ik zeggen wil: er ontstaat een patroon, systeem, en iedereen, ook vaak het 
slachtoffer past zijn gedrag aan om dat systeem in stand te houden.  
 

 Als je het hebt over de veiligheid in de groep, noem je te autoritair gedrag van 
de leerkracht als negatieve factor. Daar zou ik aan toe willen voegen: te weinig 
sturend gedrag, te weinig grenzen aangevend.  
 

 Over de intake: Onze ervaring is dat, na de eerste 10 minuten samen met de 
ouders, het juist heel verhelderend is om het kind alleen te zien. Meestal komt 
het dan los, we maken eigenlijk nauwelijks mee dat het dan schuchterder 
wordt. Vergeet niet dat een symbiose met een of beide ouders, of juist verzet 
tegen hen, aan de hand kan zijn, ook een onderdeel van het probleem kan 
zijn. 
 

 Je kiest ervoor alleen met de subassertieve kinderen te werken. Wij kiezen 
juist bewust voor de combinatie. Het geeft meer dynamiek en beide reacties 
hebben naast hun zwakte ook een sterke kant: in provocerend reageren zit 
toch ook kracht, lef, en in het ondergaan en het afwachtende van de 
subassertieve kinderen kan soms in de buurt van de negeerstrategie komen, 
beheersen van emoties dus. Ze kunnen wel wat van elkaar leren dus.  
 

 Onze ervaring is dat pestslachtoffers vaak uitvallen op een breder scala aan 
sociale vaardigheden. Hun onzekerheid, en de daaruit voortvloeiende sociale 
kwetsbaarheid, kom toch vaak voort uit het missen van een verfijnd gevoel 
voor welk gedrag aansluit bij het sociale gebeuren in de klas, op het plein of in 
de buurt. Dat geeft natuurlijk een vicieuze cirkel: door het vaak misslaan van 
de plank, loopt het kind, door de negatieve reacties daarop, frustraties op, en 
door de daaruit ontstane faalangst verkrampt het kind, en gaat nog minder 
adequaat handelen . Het gaat dus ook heel erg om een herwonnen 
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zelfvertrouwen. Daartoe oefenen wij met de kinderen niet alleen met 
grensoverschrijdende situaties, maar ook met het basale contact maken en 
omgaan met elkaar. Over starheid versus soepelheid en meebewegen. Vanuit 
mijn optiek is je lesinhoud dus wat teveel gericht op pestsituaties.  
 

 Daarop aansluitend: je kiest voor een kleine groep, maximaal 5. Wij kiezen 
bewust voor iets grotere groepen, maximaal 8. Dan wel met twee begeleiders, 
om zo de individuele aandacht te waarborgen  Het gaat, behalve over het 
aanleren van specifieke vaardigheden, ook over een nieuw groepsproces 
waarin ze een nieuwe kans hebben zich zelf in een andere positie te 
manifesteren en gewenst gedrag te oefenen. Een wat grotere groep geeft 
daartoe meer mogelijkheden. En dat vooral in het informele gedeelte; we 
hebben ook altijd een gedeelte vrij spelen, en daarin vinden spontaan 
interacties plaats, en zijn er leermomenten. We geven de kinderen na een 
tijdje ook gerichte persoonlijke leeropdrachten rond contact maken, omgaan 
met grenzen enz. We laten ons hierbij onder anderen inspireren door de 
“Interactiewijzer” die ook de posities van Leary als uitgangspunt heeft. 
 

 Wat ik erg goed vond is hoe je met veel goede drama vormen het kind 
spelenderwijs in andere personages laat komen, dus andere posities laat 
uitproberen. Je schrijft ook een verhelderend stukje over de interventies 
daarin, het eigene van dramatherapie: in het spel interveniëren en het kind 
naar een succes ervaring leiden. Dit is een heel belangrijk stuk van je verhaal 
en onderscheidt je misschien van veel andere programma’s. Ik kan me 
voorstellen dat je dat nog meer uitwerkt. En snelcursus voor dramatherapeut 
moet het natuurlijk niet worden, maar je kunt niet-dramatherapeuten, toch veel 
meegeven. Want ik denk dat jouw module wel degelijk ook door ander ervaren 
begeleiders gegeven kan worden.  
 

 Je werkt ook aan de fysieke expressie: in stem, oogblik en lichaamshouding, 
hun mogelijkheden uitbreiden. Je laat ze hier veel verkennen, experimenteren. 
Dat is heel goed, maar ik mis soms het trainende: gericht de stevigheid 
oefenen in die drie houdingsaspecten. Een suggestie is om vanaf het begin 
met aardingsoefeningen te werken, want ze staan vaak zo wiebelig op hun 
voeten. Wij werken met elementen en oefeningen uit “Rots en Water” een 
weerbaarheidsprogramma, wat heel erg de nadruk op het fysieke stuk legt. 
Eenmaal geaard zie je de kracht en expressie van de kinderen ook groeien. 
 

 Je geeft de kinderen met de “Relatiewijzer” een heel duidelijk denkmodel, een 
manier om de werkelijkheid te structureren, ik kaart te brengen. En je geeft ze 
een goede analyse van de verschillende vormen van pesten. Verhelderend. 
Je laat het steeds weer terugkomen in de lessen, veel herhaling en dat is denk 
ik, prima. Dit laat  soms het evenwicht in de lessen wat doorslaan naar 
cognitief/verbaal tegenover handelen/ervaren. Maar het is natuurlijk 
afhankelijk van de groep, in hoeverre dit kan. Ik weet wél dat het een valkuil 
voor een begeleider kan zijn om je te richten op de kinderen die ontvankelijk 
zijn en respons blijven geven. Er zijn toch vaak 1 of 2 kinderen bij die 15 
minuten praten niet volhouden. De subassertieve kinderen waar je dan mee 
werkt, zullen niet gaan storen maar wel afhaken, soms zonder dat je het merkt 
(overigens is dat ook een belangrijke   motivatie om met twee begeleiders te 
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werken). De oplossing is vaak, en dat geef je zelf ook aan, om veel korte 
spelletjes tussendoor te doen, die op zich zelf natuurlijk ook weer appel 
kunnen doen op vaardigheden. 

 
Nawoord 
De grootte van de twee eerste reacties verschilde nogal.  
Wilma van Leeuwen – Bikker geeft een korte eerste indruk en is erg positief. Toen ik 
het las werd ik er helemaal blij van; het is één groot compliment. 

Dik Kolkman nam meteen de ruimte om over een aantal punten nog 
opmerkingen te maken en tips en complimentjes te geven. Hij geeft heel veel 
informatie, vanuit zijn ervaring gezien. Hij noemt veel punten die je echt alleen van 
een ervaren dramatherapeut kan horen en daar hecht ik ook veel waarde aan. Zijn 
opmerking dat ik me met de interventies en dramavormen onderscheid van veel 
andere programma’s, vond ik erg leuk om te horen. Hij kan dat weten.  

Ik zal de tips, aanbevelingen en verbeterpunten die hij noemt, opsommen en 
ze bij de aanbevelingen in hoofdstuk 3 noemen, omdat ze voor de evaluatie ook erg 
bruikbaar voor zijn. 
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3. Evaluatie 

 
 
3.1 Inleiding 

Zoals in het Plan van Aanpak te lezen is bij punt 6, heb ik drie mensen gevraagd 
voor de evaluatiegroep: 
 

- Wilma van Leeuwen-Bikker, vrijgevestigd dramatherapeut. Wilma heeft al 

tien jaar een eigen praktijk in Deventer, “Solune”, waar ze zowel kinderen als 
volwassenen (soms gezinnen) met uiteenlopende problematiek behandelt.  

- Dik Kolkman, dramatherapeut bij de Kinderpraktijk in Groningen.  
De Kinderpraktijk is er voor kinderen en tieners met uiteenlopende problemen 
in de ontwikkeling.  

- Ina Rook, locatieleidster en leerlingcoördinator bij SBO De Trimaran in 

Kampen.  
De Trimaran is een protestants christelijke school voor speciaal 
basisonderwijs. Ina is locatieleider van de locatie op de Rondweg in Kampen, 
leerlingcoördinator en staat ook nog regelmatig voor de klas.  

 
Ik heb Wilma van Leeuwen – Bikker en Dik Kolkman ook gevraagd om een eerste 
reactie op de module te geven, toen ik de module aan hen presenteerde (zie 2.3).  
Ik vond het belangrijk om twee dramatherapeuten in de evaluatiegroep te hebben. Zij 
zijn de belangrijkste groep uit de adresgroep en degene die de module zouden 
kunnen gaan geven. Zij zijn eigenlijk degenen die het beste iets over de module 
kunnen zeggen. De twee therapeuten die ik gekozen heb, werken beide met 
kinderen.  

Daarnaast wilde ik iemand in de evaluatiegroep die vanuit een andere kant de 
module kan bekijken. Ina Rook werkt al jaren in het onderwijs. Zij heeft goed zicht op 
de plek van de module in het geheel van het onderwijs. Ze ziet al jaren welke 
kinderen wat voor problemen hebben en wat er het beste kan worden ingezet om die 
kinderen te helpen. Ook kan zij er als leerkracht naar kijken en iets zeggen over de 
waarschijnlijke effecten en of het in praktijk brengen van de module zoals ik dat voor 
me zie, realistisch is.  
 
Ik heb twee evaluatieformulieren gemaakt: een voor Ina Rook en een voor de 
dramatherapeuten. Zo kon ik ieder naar de punten vragen waar zij het meest van af 
weten. 
In de volgende paragrafen staan deze formulieren met het commentaar. In de laatste 
paragraaf zet ik hun aanbevelingen en tips op een rijtje, zodat er een overzicht 
ontstaat wat er nog aan de module veranderd kan worden. Wanneer iemand de 
module zou willen gaan draaien, kan naar deze punten gekeken worden om de 
module eventueel op aan te passen. 
 
Het evaluatieformulier van Dik Kolkman heeft hij vooral ingevuld met de informatie 
die hij al in de eerste reactie gegeven had. Daardoor zijn zijn antwoorden iets 
onoverzichtelijker.
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3.2 Evaluatieformulier Ina Rook 
Evaluatievragen over “Pesten – ik pik het niet meer!” 
 
 
1. Staan de activiteiten, de tijdsduur en de te behalen doelen in verhouding tot 

het kunnen van de doelgroep (zie de module opzet voor omschrijving van 
de doelgroep en de (contra)indicaties)? 

De module is geschreven voor leerlingen op de basisschool. Daar passen de 
activiteiten bij en tevens de doelen. Aangezien het basisonderwijs steeds meer 
passend onderwijs biedt, dien je rekening te houden met diversiteit. Binnen het bao 
zijn ook ‘moeilijk lerende leerlingen’ en leerlingen met specifieke kindkenmerken 
zoals PDD-NOS aanwezig 
Zij zijn vaak het mikpunt maar kunnen ook pester zijn, omdat ze zelf ook worden 
gepest of gedrag imiteren.  
  
2. In hoeverre zou de beoogde doelgroep baat kunnen hebben bij deze 

specifieke module? 

Veel baat, maar ook zoals je omschrijft zal de school een preventief plan moeten 
ontwikkelen. Een methodiek gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling (zoals 
PAD) is daar heel geschikt voor. Tevens zal een school aan de voorwaarden moeten 
voldoen van veiligheid. Pleinwacht, overzicht en voorspelbaarheid. Duidelijk zichtbare 
regels en ouderbetrokkenheid, open communicatie etc.  
 
3. Zou de module binnen De Trimaran gedraaid kunnen worden wanneer een 

(stagiaire) dramatherapeut aanwezig zou zijn? Zo nee, waardoor niet? 

Dit kan, mits aangepast aan niveau en kenmerken van de leerling. Een aantal sessie 
lijken op lessen van PAD.  
 
4. Zijn de randvoorwaarden die worden gesteld, waaronder de vraag om een 

schoolbrede aanpak van pesten, reëel voor een basisschool? 
Helemaal, zie vraag 2. Ik vind dit een basis van een school. Dit valt onder 
voorwaarden en niet onder randvoorwaarden. Een echt pestprotocol moet worden 
gedragen door team en ouders.  
 
5. Zou deze vorm van hulp bij pesten voor De Trimaran een zinvolle bijdrage 

leveren? 
Ja, nu wordt vaak de hulp gegeven tijdens sovatraining. Deze training kan voor de 
gepeste en de pester gelden.  
 
6. Zou er genoeg vraag zijn naar de module? 
Binnen onze school zijn we op dit moment bezig met een protocol. We hebben al de 
gedragsregels en PAD en nu wordt het omgezet in een protocol. Deze module wordt 
tevens ingezet als documentatie.  
 
7. Zwakke punten/verbeterpunten van de module: 
Je noemt dat kinderen met weinig zelfvertrouwen die extra ondersteuning juist nodig 
hebben. Dit klopt maar pesters zijn erg divers en de problematiek binnen Sbo is dat 
we te maken hebben met leerlingen die moeite hebben fantasie en werkelijkheid te 
scheiden, talig zwak zijn en absoluut woordgrapjes niet begrijpen, emoties niet 
herkennen etc.  
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Verder is door het traject van ‘falen’ binnen het basisonderwijs een gevoel van 
frustratie ontstaan. Leerlingen hebben zich al buitenbeentje gevoeld, of zijn al gepest 
met hun ‘dommigheid’. De reactie is binnen het Sbo een nieuwe rol. Een sterke rol 
van zelfvertrouwen waardoor pesten kan ontstaan.  
 
8. Sterke punten van de module: 
Theoretisch onderbouwd 
Breed  
Overzichtelijk, makkelijk te lezen en te gebruiken. 
 
 
Thanks.. 
Als we dit gebruiken, wordt je naam vermeld!!! 
Groeten Ina 
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3.3 Evaluatieformulier dramatherapeuten: Wilma van Leeuwen - Bikker 
 
Evaluatievragen over “Pesten – ik pik het niet meer!” 
Naam: Wilma van Leeuwen – Bikker 
 
 

1. Staan de activiteiten, de tijdsduur en de te behalen doelen in verhouding 
tot het kunnen van de doelgroep (zie de module opzet voor omschrijving 
van de doelgroep en de (contra)indicaties)? 

 
Over de verhouding activiteiten en de doelgroep: 
Mijn indruk is dat het programma behoorlijk vol is en er veel verschillende activiteiten 
worden aangeboden. Het ligt erg aan de groep en de kinderen individueel wat ze 
aankunnen. Als rode draad is het programma heel goed te gebruiken. Eigen 
flexibiliteit van de therapeut is heel erg belangrijk. Steeds weer een afweging maken 
tussen behoefte en spanningsboog en de mogelijkheden van de groep.  Een goed 
punt vind ik het steeds weer terugkoppelen en het navragen van het aanbod. Naam 
mijn mening kan de doelgroep de activiteiten goed aan afhankelijk van de uitleg van 
de therapeut.  
Over de verhouding tijdsduur en de doelgroep 
Anderhalf uur met een kleine groep vind ik best lang. Afhankelijk van het tijdstip van 
de therapie moet goed het energieniveau gepeild worden. Een belangrijk aspect vind 
ik spelplezier dat is nodig om met energie de therapie mee te doen.  
Over de verhouding te behalen doelen: 
De doelen zijn ruim, en ik denk heel haalbaar met de gegeven activiteiten. Er zijn 
mogelijkheden genoeg om aan de doelen te werken en afhankelijk van de groep en 
de individuele doelen kan nog extra aandacht gegeven worden aan specifieke 
aandachtspunten 
  

2. In hoeverre zou de beoogde doelgroep baat kunnen hebben bij deze 
specifieke module? 

Naar mijn mening kan de beoogde doelgroep heel veel baat hebben, omdat er op 
een dergelijk breed vlak verschillende activiteiten aangeboden worden. Er wordt heel 
gericht de kracht van het kind aangesproken. Wat kun je goed wat kun je inzetten om 
niet in een slachtofferrol te vallen maar in een actieve rol jezelf neer te zetten en te 
zoeken naar mogelijkheden om aan je doel te werken. 
 

3. Sluiten de werkvormen aan bij de beoogde doelen en de doelgroep? 
 
Ik vind dat de werkvormen zeker aansluiten bij de doelen en de doelgroep. Er wordt 
op speelse wijze die aansluit bij kinderen een mogelijkheid geboden die aan een heel 
veel voorkomend probleem een antwoord biedt. Veel afwisseling en mogelijkheid om 
deel te nemen of toe te kijken, te ervaren en stil te staan bij de activiteiten 
 

4. Volgt de opbouw van de module als logisch uit de onderbouwing? 
 
Ja, ik vind de opbouw heel natuurlijk. Er is goed gekeken wat een kind nodig heeft 
om zichzelf neer te zetten, zelfvertrouwen op te bouwen en verschillende technieken 
in te zetten om aan het doel te werken. Er wordt ruim aandacht geschonken aan 
lichaamstaal, verbale aspecten om uiteindelijk in spel uit te proberen wat mogelijk is 
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om de doelen te behalen. 
 

5. Is de module compleet, zodat een dramatherapeut er direct mee aan de 
slag zou kunnen? 

 
Ik vind de module heel compleet, zelfs bijna overcompleet. Je kunt het programma zo 
in zetten als je als therapeut verdiept hebt in de wereld achter de pester en het 
gepeste kind. Ik vraag me wel af hoe de relatiewijzer werking en uitleg zich in de 
praktijk zal uitwijzen. De beschrijving is prima, mar ik weet niet of de hoeveelheid ‘’te’’ 
veel is voor de doelgroep. Dit hangt ook weer af hoe de groepssamenstelling is. 
 

6. Is de module bruikbaar in de genoemde setting en met de genoemde 
randvoorwaarden? 

 
Ik denk dat de module heel bruikbaar is. Wel zou ik pleiten voor meer deelnemers. 
Als er meer deelnemers zijn is de inbreng groter en de interactiemogelijkheden zijn 
veel uitgebreider. De randvoorwaarden zijn prima. 
 

7. Zwakke punten/verbeterpunten van de module 

 
Een zwak punt vind ik de veelheid van activiteiten bij enkele sessies. Mijn ervaring is 
dat als er veel verschillende dingen worden aangeboden in een korte tijd, de 
kinderen ‘vol’’ raken en oppervlakkiger blijven. Naar mijn mening kun je soms beter 1 
ding veel herhalen in varianten dan veel verschillende dingen achter elkaar 
aanbieden. Een zelfde oefening doen met een kleine variant kan verdieping geven 
en geeft ook het kind de mogelijkheid het aangebodene zich eigen te maken en 
daarmee wordt de werking naar buiten toe sterker. 
De groep zou groter mogen zijn om meer profijt te hebben van andere groepsleden. 
Als er meer groepjes tegelijkertijd bezig zijn kan er veel aan elkaar en van elkaar 
geleerd worden. Er zijn veel meer verschillende inbrengmogelijkheden van de 
kinderen. Hierdoor wordt het leerproces wat kinderen onderling aan elkaar bieden 
groter. 
Ik vind de theorie soms erg uitgebreid en vraag me af of het voor de kinderen hier en 
daar niet veel is. Er wordt veel aangeboden. Mijn ervaring is dat kinderen behoefte 
hebben en een voorbeeld hoe ze moeten reageren. Nu krijgen ze veel de 
gelegenheid om zelf in te brengen en te kiezen. Te veel keuze geeft ook verwarring. 
Afhankelijk van de leeftijd zou ik zelf kiezen voor korte regels waar ze zich aan 
kunnen houden.  
14 bijeenkomsten vind ik veel. Probleem zou kunnen zijn dat de uitdaging die er ligt 
omslaat in te lang er mee bezig zijn. Mijn ervaring is tussen de 10 en 12 
bijeenkomsten voldoen aan de vraag. Een mogelijkheid zou ook kunnen zijn 10 
bijeenkomsten en dan een periode stoppen en vervolgens nog 4 bijeenkomsten om 
het geleerde te evalueren en bij te spijkeren.  
 

8. Sterke punten van de module 
 
Ik vind de module heel zorgvuldig, uitgebreid en doordacht beschreven. Er is veel 
aandacht besteed aan heel veel details zonder het overzicht te verliezen. Er is een 
goed evenwicht tussen naar binnen en naar buiten gericht werken. Er wordt overal 
rekening met het kind gehouden hoe het zich voelt, hoe het over de dingen denkt en 
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hoe het kind kan handelen. Ook hier vind ik de verhouding goed. Er wordt genoeg 
mogelijkheid geboden om elk kind ook individueel aan te spreken en soms te laten 
spelen of te laten kijken. De kracht van het kind staat centraal. 
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3.4 Evaluatieformulier dramatherapeuten: Dik Kolkman 
 

Evaluatievragen over “Pesten – ik pik het niet meer!” 

Naam: Dik Kolkman  

  

1. Staan de activiteiten, de tijdsduur en de te behalen doelen in 
verhouding tot het kunnen van de doelgroep (zie de module opzet voor 
omschrijving van de doelgroep en de (contra)indicaties)?  

De aantal lessen en de duur van de lessen is in het algemeen  genoeg voor deze 
doelgroep om een groepsproces te laten ontstaan en om een leerproces te 

ontwikkelen  

2. In hoeverre zou de beoogde doelgroep baat kunnen hebben bij deze 
specifieke module?  

 In het werken de fysieke expressie laat je ze hier veel verkennen, experimenteren. 

Dat is heel goed, maar ik mis soms het trainende: gericht op de stevigheid, het 
oefenen in die drie houdingsaspecten: stem, oogblik en lichaamshouding. Een 
suggestie is om vanaf het begin met aardingsoefeningen te werken, want ze staan 
vaak zo wiebelig op hun voeten. Eenmaal geaard zie je de kracht en expressie van 

de kinderen ook groeien.  

 

3. Sluiten de werkvormen aan bij de beoogde doelen en de doelgroep?  

  

Gemiddeld zijn kinderen tussen 9 en 12 jaar in staat om via een denkmodel naar 
hun eigen werkelijkheid te kijken, dus te abstraheren. De dramatische werkvormen, 
in de module, gericht op de non-verbale expressie en ontplooien van een sterkere 
fysieke en mentale houding, uitstraling zijn een goede aanvulling op de 
rollenspelen die direct gericht zijn op adequaat omgaan met pestsituaties. 

Dus reflecteren, attitude ontwikkeling, rollenrepertoir uitbreiden, alles zit er in.  

  

4. Volgt de opbouw van de module als logisch uit de onderbouwing?  

 Onze ervaring is dat pestslachtoffers vaak uitvallen op een breder scala aan 

sociale vaardigheden. Hun onzekerheid, en de daaruit voortvloeiende sociale 
kwetsbaarheid, kom toch vaak voort uit het missen van een verfijnd gevoel voor 
welk gedrag aansluit bij het sociale gebeuren in de klas, op het plein of in de buurt. 
Dat geeft natuurlijk een vicieuze cirkel: door het vaak misslaan van de plank, loopt 
het kind, door de negatieve reacties daarop, frustraties op, en door de daaruit 
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ontstane faalangst verkrampt het kind, en gaat nog minder adequaat handelen . 
Het gaat dus ook heel erg om een herwonnen zelfvertrouwen. Daartoe oefenen wij 
met de kinderen niet alleen met grensoverschrijdende situaties, maar ook met het 
basale contact maken en omgaan met elkaar. Over starheid versus soepelheid en 
meebewegen. Vanuit mijn optiek is je lesinhoud dus wat teveel gericht op 
pestsituaties.  
 

5. Is de module compleet, zodat een dramatherapeut er direct mee aan de 
slag zou kunnen?  

  

Voor de rest is het een compleet aanbod, met een duidelijk omschrijving van de 
vaardigheden waar het per les om gaat, instructies bij de lesonderdelen en 

beschrijving van wat er zou kunnen gebeuren en hoe daar op in te springen.   

  

6. Is de module bruikbaar in de genoemde setting en met de genoemde 
randvoorwaarden?  

  

Zie vraag 4 en 5.  

7. Zwakke punten/verbeterpunten van de module.  

  

Zie vraag 2 en 4  

8. Sterke punten van de module  

  

Zie vraag 3 en 5.  
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3.5 Aanbevelingen 
 
Hieronder zet ik de aanbevelingen van de evaluatiegroep op een rijtje. Ik heb daar 
ook de punten bij genoemd die Dik Kolkman in zijn eerste reactie gaf en die niet in de 
evaluatie staan. 
 
 
Aanbevelingen uit de evaluaties 
 
Ina Rook 

 De module zou iets meer rekening moeten houden met diversiteit. Zowel met 
leerproblemen en bepaalde kenmerken als met kinderen die zowel 
pestslachtoffer en pester zijn. 

 Op een SBO als De Trimaran kan de module worden gedraaid, mits 
aangepast aan niveau en kenmerken van de leerling. 

 Naast kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, zijn er ook kinderen met 
heel andere problematiek rond pesten. De module is daar niet op berekend. 

 Verder zijn er in het SBO veel gefrustreerde kinderen die, wanneer ze nieuw 
op school komen, een nieuwe rol aannemen en zelf gaan pesten. Een groep 
waar de module niet op in gaat. 

 
 
Wilma van Leeuwen – Bikker 

 Het programma van de module is erg vol, heeft veel verschillende activiteiten. 
Het is erg afhankelijk van de groep en de individuele kinderen wat ze 
aankunnen. 

 Anderhalf uur met een kleine groep is lang. De kinderen kunnen te weinig 
energie hebben om echt spelplezier te houden en dat is wel erg belangrijk. 

 De hoeveelheid informatie over de Relatiewijzer is misschien te veel voor de 
kinderen. Het ligt aan de groepssamenstelling hoe dit gaat. Een voorbeeld 
krijgen is meestal beter dan zelf kiezen. Te veel keus brengt verwarring. 
Afhankelijk van de leeftijd werkt het ook prettig om een aantal korte regels te 
geven. 

 Wanneer er meer deelnemers zijn, is de inbreng groter en zijn de 
interactiemogelijkheden veel uitgebreider. Er kan meer van elkaar en aan 
elkaar worden geleerd. 

 Sommige sessies hebben te veel activiteiten. Je kunt beter herhalen in 
verschillende varianten. De kinderen kunnen anders ‘vol’ raken en 
oppervlakkiger blijven. 

 14 bijeenkomsten is veel. De uitdaging kan dan in er te lang mee bezig zijn. 10 
tot 12 bijeenkomsten zou voldoende zijn. Of 10 bijeenkomsten, met later nog 
eens 4 bijeenkomsten om te evalueren en bij te spijkeren.  

 
 
Dik Kolkman 
Aanvullingen op de theorie rond pesten: 

 Bij het zondebokmechanisme: het patroon of systeem dat ontstaat, wordt door 
ieders gedrag in stand gehouden, ook door het slachtoffer. 

 De rol van de leerkracht bij onveiligheid in de groep is niet alleen negatief 
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wanneer die autoritair gedrag vertoont, maar ook wanneer de leerkracht te 
weinig stuurt en/of te weinig grenzen geeft. 

 
Opmerkingen over de moduleopzet: 

 De intake: bij gesprekken met de ouders en de kinderen samen, kan het heel 
verhelderend werken na 10 minuten met het kind alleen verder te praten; 
meestal komt het dan los en gedraagt het zich anders. 

 Doelgroep: een combinatie van passieve en provocerende pestslachtoffers 
geeft meer dynamiek en ze kunnen van elkaar leren. 

 Lesinhoud: pestslachtoffers vallen op een breder scala aan sociale 
vaardigheden uit. De module is vanuit die optiek te veel gericht op 
pestsituaties. 

 Groepsgrootte: grotere groepen (maximaal 8) met twee begeleiders kunnen 
een kind veel meer leren over groepsprocessen, ook in momenten dat ze vrij 
mogen spelen.  

 De therapeut: de module kan wel degelijk ook door andere ervaren 
begeleiders gegeven worden. Zeker wanneer het stuk over interventies verder 
uitgewerkt wordt. 

 Gebruikte technieken: de fysieke expressie waar aan gewerkte wordt, kan nog 
meer gericht getraind worden. Bijvoorbeeld met aardingsoefeningen of een 
gericht weerbaarheidprogramma. 

 Gebruik Relatiewijzer: het evenwicht in de lessen slaat soms door naar 
cognitief/verbaal, tegenover handelen/ervaren. Het ligt aan de groep in 
hoeverre dit kan. Een valkuil voor de begeleider kan daarbij zijn dat hij zich 
alleen richt op de kinderen die dit actief blijven volgen. Kinderen die passief 
zijn haken eerder af. Een tweede begeleider kan helpen dit in de gaten te 
houden. Korte spelletjes tussendoor zijn inderdaad een goede manier om het 
te doorbreken.  

 
 
Overweging van de aanbevelingen 
De aanbevelingen die Ina Rook doet zijn van een andere aard dan die van de 
dramatherapeuten. Zij had dan ook andere vragen van mij gekregen. 
 
De verbeterpunten die Ina noemt, hebben te maken met de doelgroep waar de 
module zich richt. Zij zou liever een module zien die wat meer met diversiteit 
rekening houdt en het komt erop neer dat de (contra)indicaties te specifiek zijn. Zeker 
op een speciale basisschool, zoals de school waar zij werkt, zijn er veel kinderen die 
gepest worden, maar die niet binnen de doelgroep vallen. Voor De Trimaran zou de 
module dus iets moeten worden aangepast om hem te kunnen draaien, zoals Ina ook 
schreef. 
Ik heb van tevoren over de doelgroep nagedacht. Ik wilde een module voor een 
specifieke doelgroep maken, zodat speciaal die groep kinderen een goed aangepast 
programma kan volgen. In de in leiding van het Plan van Aanpak heb ik gemotiveerd 
waarom ik juist voor deze, specifieke groep kinderen een module wilde schrijven. Ik 
heb dus bewust veel kinderen die ook pestproblemen hebben, uitgesloten. De 
module is echter goed te gebruiken al basis voor andere pestmodules die op een 
andere of bredere groep gericht is. Naar aanleiding van Ina’s aanbevelingen, zou ik 
dus een opmerking in de opzet van de module zetten bij ‘doelgroep’, waarin vermeld 
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staat dat de module in aangepaste vorm ook voor iets andere doelgroepen gebruikt 
kan worden.  
 
De punten die Wilma van Leeuwen noemt, gaan veelal om de keuzes die ik in de 
module heb gemaakt.  
 Zij vindt het programma erg vol. Het hangt van de groep af of het te veel is of 
niet. Zij geeft ook aan dat het beter is met één onderwerp te variëren dan om steeds 
iets nieuws aan te bieden. Ik denk dat zij hier veel zicht op heeft en zie het dan ook 
als verbeterpunt van de module.  
 Verder vindt zij de groepsgrootte die ik koos te klein: 3 tot 5 kinderen. Met 
meer kinderen valt er meer van elkaar te leren en is er meer interactie. Aangezien 
Dik Kolkman het ermee eens is dat de groep groter moet, neem ik dat ook mee als 
verbeterpunt van de module. 

Wilma van Leeuwen noemt verder dat anderhalf uur te lang is voor een kleine 
groep. Aangezien ik de groep als verbeterpunt groter maak, is dit punt niet meer van 
toepassing. 

De hoeveelheid theorie die in de sessies zit vindt zij te veel. Het ligt aan de 
groep of ze dit aankunnen. Dik Kolkman noemt hetzelfde punt. Ook dit zie ik daarom 
als verbeterpunt van de module.  

Wilma noemt ook nog dat de kinderen erg veel keuzes zelf moeten maken. 
Dat kan verwarrend zijn en ze kunnen meer behoefte hebben aan voorbeelden. 
Terugkijkend zie ik haar punt, en ik zou dit dan ook verbeteren wanneer ik de module 
aan zou passen. 

Tot slot vindt Wilma 14 sessies erg veel. Zij raad 10 tot 12 sessies aan, of 10 
sessies en later nog eens vier als opfriscursus. Dik Kolkman noemt dit punt niet, 
maar ik noem het toch als verbeterpunt. Ik zou dan voor 12 sessies kiezen, en voor 
degene die er behoefte aan hebben, later nog eens vier opfrissessies. 

 
Dik Kolkman zegt over de intakegesprekken dat het goed is de kinderen zowel met 
als zonder de ouders erbij te spreken. Hij geeft er een zeer gegronde reden voor die 
mij destijds volledig is ontschoten, namelijk dat kinderen heel anders kunnen zijn 
wanneer hun ouders er niet bij zijn. Voor de intake zou ik daarom zeggen dat er met 
het kind inderdaad een gesprek met de ouders en zonder de ouders moet plaats 
vinden. Het beeld van het kind en het systeem rond het kind wordt dan completer.  
 Dik Kolkman noemt ook dat de groep veel dynamischer wordt wanneer er niet 
alleen passieve pestslachtoffers in de groep zitten, maar ook provocerende. Ik heb 
hier nog eens goed over nagedacht. Zelf verwacht ik dat de module effectiever is met 
alleen de passieve slachtoffers. Omdat Wilma van Leeuwen dit punt niet noemt, 
neem ik het niet mee als verbeterpunt. Het kan wel opgenomen worden in de 
beschrijving van de doelgroep; namelijk dat de module makkelijk aan te passen is 
aan iets andere doelgroepen, wanneer dat gewenst is (het verbeterpunt van Ina).  
 Dik noemt nog een goed punt, namelijk dat pestslachtoffers vaak op meerdere 
punten uitvallen als je naar sociale vaardigheden kijkt. Hij vindt de module te veel op 
pestsituaties gericht. Ik verwijs naar de voorwaarden dat deze module onderdeel 
moet zijn van een bredere aanpak van pesten. Dan nog is deze module niet alles wat 
gepeste kinderen aan hulp nodig hebben. Het is duidelijk dat gepeste kinderen ook 
op een breder vlak hulp nodig hebben, maar deze module is op pesten gericht. 
Wanneer ook meer algemene sociale vaardigheden zouden worden getraind, zou de 
module te vol worden of anders te lang moeten gaan duren. Bovendien dwaal je dan 
van het onderwerp ‘pesten’ af. Wel is het naar aanleiding hiervan een verbeterpunt 
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dat er duidelijker in de opzet komt te staan dat ook voor het gepeste kind de hulp 
breder moet zijn dan alleen deze module. Het trainen van de sociale vaardigheden 
kan dan een belangrijke plek in nemen, maar staat naast deze module.  
 Eerder noemde ik al dat ook Dik een grotere groep meer werkbaar vond. Hij 
geeft daarbij aan dat het ook belangrijk is een tweede begeleider te hebben. Zelf gaf 
ik al aan dat het wel wenselijk is om een tweede begeleider te hebben, maar niet 
noodzakelijk. Maar eerder gaf ik al aan de groep toch groter te willen maken, en 
zeker met dit punt van Dik erbij, wil ik toch een tweede begeleider bij de module 
hebben. Dit is dus ook een verbeterpunt. 
 Dik gaf ook aan dat hij andere begeleiders dan dramatherapeuten geschikt 
vindt om de module te geven. Ik ben het hier niet mee eens. Ik vind het een 
specialiteit van de dramatherapeut en vind het ook een stukje beroepsbescherming 
om het door een dramatherapeut te laten doen. Ook is een dramatherapeut 
simpelweg degene die het beste met rollenspel in combinatie met sociaal-emotionele 
problemen om kan gaan. Dit heb ik ook al in de module opzet gemotiveerd en ik 
verander dit niet. De tweede begeleider hoeft overigens geen dramatherapeut te zijn.  

Dik raadt ook aan om de fysieke oefeningen wat meer trainingsgericht te 
maken. Ik had dit zelf ook graag gedaan, maar heb dat onderdeel wat kleiner 
gehouden. Het programma zou te vol worden wanneer ik die doelen actiever had 
gemaakt. Ik heb expres dat deel van de module wat meer op de achtergrond 
gehouden, vaak in kleine oefeningen met de bedoeling dat het onbewust zou 
werken, zonder er al te veel op in te gaan (dat deed ik al met de meer 
trainingsgerichte opdrachten die over het pesten zelf gingen). Ik wilde daarmee ook 
wat afwisseling brengen in de trainende opdrachten. Dit punt neem ik dan ook niet 
mee bij de verbeterpunten. Het past niet binnen één module en ik heb nou eenmaal 
de keuze gemaakt om me vooral te richten op het trainingsgerichte aspect. 

Dik was het met Wilma eens dat de module wat te veel theorie bevatte en dat 
het aan de groep ligt of de kinderen dit aankunnen. Ik heb dit al als verbeterpunt 
genoemd. Dik geeft daar nog bij aan dat juist de kinderen die passief op het pesten 
reageren eerder zullen afhaken wanneer het erg verbaal wordt.  
 
De verbeterpunten nog even op een rijtje: 

 In de moduleopzet van moet onder ‘doelgroep’ een opmerking komen waarin 
vermeld staat dat de module in aangepaste vorm ook voor iets andere 
doelgroepen gebruikt kan worden.  

 Per sessie moet bekeken worden of er niet te veel activiteiten zijn. De 
activiteiten moeten ook meer herhalingen zijn dan elke keer nieuwe informatie.  

 De groepsgrootte gaat van minimaal 3 en maximaal 5 naar minimaal 5 en 
maximaal 8. 

 De sessies moeten minder theoretisch worden. Daarbij moeten er meer 
voorbeelden worden gegeven dan dat de kinderen nu zelf keuzes moeten 
maken. 

 Het aantal sessies moet worden teruggebracht van 14 naar 12. Voor de 
kinderen die daar behoefte aan hebben, kan later nog eens een reeks van vier 
sessies gegeven worden. 

 Bij de intake moet er zowel een gesprek met het kind en de ouders gehouden 
worden, als een gesprek met het kind zonder ouders.  

 In de moduleopzet moet nog eens benadrukt worden dat deze module, ook 
voor de pestslachtoffers, slechts een onderdeel is van een groter geheel. Een 
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sociale vaardigheidstraining zou voor de pestslachtoffers ook erg nuttig zijn, bij 
voorkeur in combinatie met deze module. 

 Het is zinvoller wanneer er een tweede begeleider bij de sessies aanwezig is. 
De dramatherapeut is degene die de module geeft, maar de tweede 
begeleider houdt in de gaten wat er in de groep gebeurt. Met een iets grotere 
groep is er minder overzicht en zo kan ook beter in de gaten worden 
gehouden of elk kind wel genoeg individuele aandacht krijgt.  

 
Een aantal van bovenstaande punten is makkelijk aan te passen in de module en 
een aantal is moeilijk aan te passen. Grote aanpassingen hoeven niet te worden 
gedaan. Ik heb besloten de kleinere aanpassingen ook niet te doen, omdat er anders 
geen overzicht meer is op wat er verbeterd is. In plaats daarvan beschouw ik 
bovenstaande lijst als voorwaarden om de module te draaien: mocht iemand deze 
module gaan draaien, dan moeten deze punten worden aangepast. De module is 
dan op zijn best.  
 
Er zijn goede punten genoemd in de evaluatie waar ik echt iets mee kon. Ik ben blij 
met de tips en opmerkingen, want de drie personen uit de evaluatiegroep hebben 
precies wat ik niet (genoeg) heb: praktijkervaring. Zonder de module daadwerkelijk te 
draaien, weet ik zo toch dat ik in de goede richting zat met wat ik heb geschreven. 
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4. Reflectie op het proces 

 
 
4.1 Inleiding 

In dit laatste hoofdstuk zal ik reflecteren op het proces van het bedenken, schrijven 
en evalueren van deze module. Ik beschrijf een zakelijk deel (voldoet de module aan 
de gestelde eisen en wat is de gebleken relevantie voor creatieve therapie) en een 
persoonlijk deel (hoe ben ik in het afgelopen schooljaar met dit praktijkproject bezig 
geweest, zijn mijn persoonlijke doelen behaald, zijn de door de opleiding gestelde 
doelen bereikt en wat heb ik nog meer geleerd). 
 
 
4.2 Zakelijk 
In het Plan van Aanpak (onder ‘2. Productbeschrijving en doegroep’) heb ik de 
volgende kwaliteitseisen gesteld: 

- De module is geschreven volgens de richtlijnen voor het schrijven van een 
module van de NVCT 

- De aanpak en opbouw van de module zijn onderbouwd met literatuur 
- De module is per bijeenkomst uitgewerkt 
- Bij de module is aangegeven hoe deze past in het grotere geheel van 

pestpreventie en -aanpak 
- De module is overzichtelijk, goed leesbaar en begrijpelijk 

 
Ik heb de module opzet geschreven aan de hand van het boekje met de richtlijnen 
voor het schrijven van een module, van de NVCT. Ik heb de aanpak en de opbouw 
van de module onderbouwd met de informatie uit de literatuurstudie. Ik heb alle 14 
bijeenkomsten uitgewerkt. Ik heb aangegeven hoe de module past in het grotere 
geheel van pestaanpak en –preventie. Bij de aanbevelingen staat daar nog een 
aanvulling op. Zelf vind ik de module overzichtelijk, goed leesbaar en begrijpelijk.  
 
Verder is de verwachte relevantie voor creatieve therapie groot. Het is tenslotte een 
module dramatherapie en heeft direct te maken met het werken met cliënten in een 
creatief-therapeutische setting. De module moet ook gegeven worden door een 
dramatherapeut. Het is ook zinvol voor het beroep wanneer dit soort modules 
gegeven worden. Het zijn gerichte pakketjes therapie die op meerdere plekken 
kunnen worden ingezet. Omdat het een afgebakend geheel is, kan deze vorm van 
therapie bekender worden. Mensen kunnen er makkelijker kennis mee maken en 
resultaten vallen meer op dan wanneer er ergens iemand individueel gedurende 
enige tijd therapie krijgt.  
 
 
4.3 Persoonlijk 

 
Het eerste idee 
Het heeft tot de voorjaarsvakantie geduurd voor ik wist wat ik wilde gaan maken als 
Praktijkproject. Ik vond het moeilijk omdat ik meerdere ideetjes had die allemaal net 
niet geschikt waren. Ik vond het ook belangrijk om iets te kiezen waar ik echt plezier 
in zou hebben. Ik had dat eigenlijk pas toen ik aan een module voor gepeste 
kinderen dacht. Toen wist ik ook meteen precies wat ik wilde maken en had er ook 
echt zin in. 
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In het begin heb ik erg veel in de mediatheek gekeken in praktijkprojecten uit 
voorgaande jaren. Ten eerste verwachtte ik dat dit al gedaan zou zijn. Dat bleek niet 
het geval en toen ben ik verder gaan zoeken naar wat er al over pesten gemaakt was 
(nagenoeg niets, wel het een en ander over faalangst). Ik las ook de reader nog eens 
goed door. Een van de eerste dingen die toen gebeurde, was dat ik spontaan geen 
zin meer had om aan de slag te gaan. Ik wilde gewoon die module schrijven en er 
het liefst de volgende dag nog aan beginnen. Op zich had ik dus een goede 
motivatie, alleen al het bijbehorende papier- en contacteerwerk dat eraan vooraf zou 
moeten gaan, werkte ontzettend demotiverend. Ik had niet gedacht dat het Plan van 
Aanpak zó uitgebreid moest en dat ik van tevoren al mensen moest vragen voor de 
adres- en evaluatiegroep. Ik wilde gewoon aan de slag. Achteraf zie ik het nut van al 
dat voorwerk absoluut in, maar destijds had ik het idee dat het product zelf maar een 
kwart van het hele werk was, terwijl het mij daar nou juist om ging. 

Het hielp mij ook erg om met Jaap Driest te praten, mijn consulent voor dit 
hele gebeuren. Hij gaf een aantal tips en wees me op een paar punten waarvan ik blij 
was ze gehoord te hebben. Ik zag het daarna ook wat zonniger in ten aanzien van 
het Plan van Aanpak en het andere voorwerk. 
 
Oriëntatie 
Na nog enige oriëntatie op het maken van een product van deze omvang, ben ik 
begonnen met de literatuurstudie. Ik merkte al snel dat die vrij uitgebreid zou worden. 
Ik vond het wel leuk om te doen en ik heb er veel van geleerd, merkte ik later. Met 
interesse heb ik de opvattingen en ervaringen van Drs. Bob van der Meer gelezen, 
die veel over pesten geschreven heeft. Zelf ben ik in groep 6 van de basisschool 
door de lerares gepest, ik was haar pispaaltje. Om daarover te lezen vond ik heel 
interessant en op een bepaalde manier ook een eyeopener. Goed ook om er op die 
manier mee bezig te zijn. Ook andere bronnen vond ik herkenbaar en interessant om 
te lezen.  
 Ondertussen was ik ook begonnen punten uit te werken van de 
oriëntatieoefeningen die in de reader voor het Praktijkproject staan. Van het begin af 
aan waren mijn ideeën over de vorm en doelgroep al erg specifiek en daar is ook 
weinig meer aan veranderd. Ik lees er ook mijn enthousiasme over het onderwerp in 
terug. Ik schreef dat ik het leuk vind om kinderen te zien opbloeien en om kinderen te 
helpen op de basisschool, wanneer het negatieve gevolg voor de rest van hun leven 
nog te beperken is. Ook kunnen de kinderen dan als ‘nieuw’ naar de middelbare 
school, in plaats van dat het daar allemaal weer opnieuw begint.  
Zelf was ik aan het begin van de middelbare school erg stil. Toen we in de derde klas 
toneel kregen, leefde ik helemaal op toen we improvisatieoefeningen deden. Ik 
durfde toen iets van mezelf te laten horen en daarna ben ik ook niet meer zo 
verlegen geweest. Ik weet dus zelf hoe bepaalde oefeningen iemand kunnen helpen 
uit hun schulp te kruipen. Dat gun ik die kinderen ook. Daardoor had ik er ook lol in 
de module te schrijven. 
 Ik wilde ook graag een module schrijven, omdat het een compacte vorm is. Ik 
wil zelf later ook modules schrijven, omdat ik denk dat het heel effectief is. Als je 
vaststaande pakketjes voor een bepaalde hulpvraag aanbiedt, trek je cliënten aan 
die anders niet in therapie zouden komen. Ik zou het later ook zelf actief kunnen 
gebruiken en dat vond ik ook belangrijk. Verder vond ik het na de laatste twee 
studiejaren, die in zekere mate chaotisch waren, prettig om weer ergens aan te 
werken wat meer gestructureerd was, namelijk een module. Ik ben zelf ook geordend 
en systematische en het leek me weer eens een prettige manier van werken. 
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Verder wist ik dat pesten een veelvoorkomend probleem is en het leek me dus ook 
een nuttige module die echt gebruikt kan worden. Zeker toen ik eigenlijk weinig over 
pesten kon vinden (zeker bij de eerdere onderzoeken en producten), vond ik dat ik 
daar wat aan moest doen. 
  
Persoonlijke doelen 
Ik zag ook een aantal persoonlijke doelen in het schrijven van deze module. Ik heb 
namelijk altijd een hekel gehad aan doelen heel SMART maken. Het lukt wel, maar ik 
wil liever gewoon lekker aan de slag en kijken waar het uitkomt. Ik weet dat dat niet 
werkt en dat SMART doelen prettig zijn om mee te werken, maar ze maken vind ik 
vreselijk. Bij een module moet je behoorlijk veel doelen SMART maken. Ook doordat 
je de sessies uitwerkt, kom je steeds weer die doelen tegen en of ze inderdaad 
haalbaar zijn voor een sessie. Het leek me voor mijzelf erg goed weer eens intensief 
met die SMART doelen bezig te zijn.  

Een ander doel van mij was om een goede communicatie met de adres- en 
evaluatiegroep te bewerkstelligen. Het is niet dat ik daar moeite mee heb, aangezien 
ik zorgvuldig ben en het niet eng vind om zomaar iemand te bellen, maar het is 
belangrijk voor de module, het proces, de professionaliteit en anders hebben ze 
weinig zin meer om mee te werken. Ik stelde het dus meer voor de zekerheid als 
doel, om zeker te weten dat het goed zou verlopen. 
 
Het Plan van Aanpak 
Na de oriëntatie en het belangrijkste deel van de literatuurstudie, ben ik begonnen 
met het Plan van Aanpak. De domper dat ik zoveel moest doen voordat ik 
daadwerkelijk aan de slag moest, was weg en ik zag ook het nut van het Plan van 
Aanpak in. Ik was ook blij met deze controle op wat ik ging doen, want wanneer het 
Plan van Aanpak was goedgekeurd, hoefde ik dat alleen nog maar uit te werken en 
dat zou dan ook goed zijn. 

Ik twijfelde in het begin erg of ik me op het SBO moest richten, of juist 
kinderen met bepaald gedrag moest uitsluiten. Uiteindelijk noemde ik alleen een 
aantal contra-indicaties, die het moeilijk kunnen maken voor op een SBO, maar die 
dat niet uitsluiten. Ook zat ik erg met de samenstelling van de adres- en de 
evaluatiegroep. Ik kreeg moeilijk een beeld van welke personen dit precies waren in 
mijn geval. Uiteindelijk kreeg dat meer vorm na een gesprek met mijn consulent Jaap 
Driest. Ik had als evaluatiegroep twee dramatherapeuten gevraagd die ik ook voor 
mijn onderzoek had geïnterviewd. Eerst dacht ik dat ze dat waarschijnlijk niet ook 
nog erbij wilden, maar achteraf lijkt dat juist een aanknopingspunt te zijn geweest, 
want verder wilde niemand van wie ik nog meer belde, er zoveel werk instoppen. Als 
ik er gewoon iets over vertelde, wilden ze er wel op reageren, maar ze wilden het niet 
helemaal doorlezen. Blijkbaar belde ik ook in een drukke tijd, want dat was een veel 
gehoord excuus. Als derde persoon voor mijn evaluatie vroeg ik mijn 
stagebegeleidster van mijn tweede stagen, Ina Rook. Zij was erg enthousiast, 
aangezien ze net een groter pestprogramma aan het invoeren zijn. Haar enige 
voorwaarde was dat een andere leerkracht, die daar veel mee bezig is, het ook 
mocht lezen. Dat was natuurlijk geen probleem. 
 Terwijl ik wachtte tot het Plan van Aanpak was goedgekeurd, maakte ik vast 
een grove schets van de moduleopzet volgens de richtlijnen van de NVCT.  
 Ondertussen was ik ook de presentatie aan de derdejaars dramastudenten 
(deel van de adresgroep) aan het plannen. Rond die tijd had ik thuis een 
internetramp. Veel communicatie, ook rond mijn onderzoek dat gelijktijdig speelde, 
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ging over het internet. Deze frustrerende fase leek dan ook eeuwig te duren.  
 Ook zocht ik verder naar materiaal voor de literatuurstudie. Die breidde ik nog 
verder uit en rondde hem uiteindelijk ook af. Zeker toen ik ook de fiattering voor het 
Plan van Aanpak kreeg, kon ik toen echt aan de slag met de module opzet, waarvoor 
nu ook de onderbouwing af was. De onderbouwing van de module zit in de opzet. 
  
De module opzet en het draaiboek 
Na een weekje pauze (een andere opdracht kreeg voorrang) ben ik verder gegaan 
met de module opzet. Dit kostte uiteindelijk veel meer tijd dan ik had gedacht. Ik 
haalde het wel in de gemaakte planning, maar het viel me erg tegen. Maar toen hij af 
was, was ik dan ook extra tevreden. Het voelde (en nu nog steeds) als een solide, 
goed onderbouwd stuk waar ik echt iets goeds mee geleverd had. Ik kon dus aan het 
draaiboek beginnen.  
 Aan de ene kant wat het draaiboek sneller gemaakt dan ik had verwacht: veel 
stond al in de opzet en die fungeerde als frame om het draaiboek aan op te hangen. 
Aan de andere kant kostte het weer meer tijd dan ik had verwacht om de sessies ook 
daadwerkelijk uit te werken. Dus ik had sneller een schets van het draaiboek dan 
verwacht, maar het verdere uitwerken van de opzet per sessie kostte weer meer 
moeite. Het was ook hier dat ik een ontzettende motivatiedip had. Al was het maken 
van de module dat waar ik het meeste zin in had gehad, het leuke bleek toch vooral 
in de opzet ervan te zitten. Nu moest het nog uitgewerkt worden. Al ging het allemaal 
best, het kostte me wel regelmatig moeite om er weer aan te beginnen.  
 Toen het af was heb ik een ‘happydance’ gedaan en begon ik aan de opmaak, 
pagina-indeling, inhoud en spellingscontrole. Dat kostte ook erg veel tijd, maar dat 
wist ik van tevoren en ik vind dat ook niet zo’n rotklus. Het maken van de 
evaluatieformulieren leek me wel een rotklus. Uiteindelijk was het helemaal niet zo 
erg en was het ook snel gedaan. Ik kon de module niet lang daarna versturen (per 
mail) naar de evaluatiegroep. 
 
Presentatie 
Het verslag van de presentatie staat in hoofdstuk 2, daar staat ook een reflectie erop. 
  
Evaluatie 
Alles verliep erg voorspoedig en ik liep zelfs voor op mijn planning. Ik had er een 
goed gevoel over, maar had wel het idee dat ik nog heel veel moest doen, wat 
eigenlijk vooral het wachten op de evaluatieformulieren was.  

De formulieren van Ina en Wilma had ik snel weer terug. De evaluatie van dik 
Kolkman zou echter vertraging oplopen. Ik had hem veel eerder al gevraagd voor 
mijn onderzoek, voor een interview. Hij moest deze afspraak uiteindelijk afzeggen 
door privéomstandigheden. Hij had een erg goede reden, maar ik baalde wel dat het 
uiteindelijk niet meer mogelijk bleek op tijd nog een interview te geven. Ik was toen 
bang dat hij ook geen tijd meer had voor de evaluatie van de module, waar ik hem 
ondertussen ook al voor gevraagd had. Hij wilde het gelukkig nog wel doen, maar 
kon het pas laat terugsturen. Toen bleek ook dat hij het formulier niet had 
teruggestuurd, maar alleen zijn eerste (wel uitgebreide) reactie. Ik moest hem dus 
vragen om alsnog het formulier in te vullen, wat ik wel moeilijk vond, omdat zijn 
privéomstandigheden nog steeds speelden en hij al er zoveel tijd en moeite in had 
gestoken (tijd die hij eigenlijk niet had). Uiteindelijk stuurde hij het formulier het 
weekend voor de deadline in. Ik had toen wel tijd om het te verwerken, maar het was 
allemaal erg rommelig geworden. Maar het is goed afgelopen en ik heb hem (en ook 
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de anderen natuurlijk) heel hartelijk bedankt voor de tijd en moeite en een kaartje 
gestuurd.  

Ik was overigens ontzettend blij met de evaluaties. Er stonden heel veel 
lovende woorden in en ik had het gevoel echt iets goeds te hebben gemaakt. Er 
waren natuurlijk ook verbeterpunten. Het was precies wat ik wilde hebben: feedback 
van de mensen die weten hoe het in de praktijk zou werken. Ik heb er heel veel aan 
gehad en ben er erg dankbaar voor. Ik ben ontzettend tevreden met het 
evaluatieproces.  
 
Doelen 
Al met al ben ik erg tevreden over hoe het geheel verlopen is. Sommige dingen 
kostten meer tijd dan ik dacht, maar andere weer wat minder. Het maken van het 
titelblad vond ik erg leuk en vind ik erg passend en van zo’n detail dat goed uitpakt 
word ik ook helemaal vrolijk.   
 Mijn doel om voor deze specifieke doelgroep iets te betekenen, in dit geval 
een module te schrijven, is helemaal gelukt. Ook ben ik inderdaad veel met het 
SMART maken van de doelen bezig geweest en ik vond het helemaal niet zo 
vreselijk als ik het altijd gevonden heb. Dus is het doel ermee te werken niet alleen 
bereikt, het is dus ook niet meer zo erg als ik het steeds vond. Doel dubbel bereikt. 
Ook de communicatie met de evaluatie- en adresgroep is goed geweest. Volgens mij 
heb ik iedereen goed op de hoogte gehouden en goed geïnformeerd. Rond de 
communicatie met Dik Kolkman is het ook netjes verlopen. Het is vervelend dat het 
allemaal niet zo verliep als ik had gepland (en daar had niemand schuld aan), maar 
ik heb goed gehandeld (heb ik ook bij anderen gecheckt). 
 
In de reader voor het Praktijkproject staan twee leerdoelen die voor het maken ervan 
gesteld zijn: 

1. Het op projectmatige wijze ontwikkelen van een zelfgekozen product dat 
voortkomt uit een creatief therapeutisch relevant onderwerp. 

2. Het adequaat afstemmen op het ‘veld van belanghebbenden’ waar het 
praktijkproject betrekking op heeft. 

Voor mijn gevoel zijn beide doelen bereikt.  
Het eerste doel: ik ben zeker projectmatig te werk gegaan met een zelfgekozen 
product en het is zeker relevant voor creatieve therapie. Het is direct materiaal voor 
een dramatherapeut rond een onderwerp waar dramatherapie veel kan betekenen. 
Rollenspel is een goede manier voor kinderen om aan deze problematiek te werken 
en een dramatherapeut is daar de expert in. 
Het tweede doel: in het Plan van Aanpak heb ik het veld van belanghebbenden 
beschreven. De module is een onderdeel van een grotere pestpreventie en –aanpak. 
Daarmee heb ik meteen het hele veld van belanghebbenden, want dat blijft niet bij de 
gepeste kinderen zelf. Bij het bredere geheel waar de module deel van uit maakt, is 
iedereen uit dit veld betrokken. Ik heb daar dus rekening mee gehouden, ook door 
literatuuronderzoek te doen. 
 
Alle doelen zijn dus behaald. Het geeft een goed en voldaan gevoel dat alles rond de 
module nu af is. Het voelt als een geheel (planning, uitwerking, evaluatie) en ik heb 
het erg leuk gevonden eraan te werken. Ik hoop dat ik het op een dag zelf in de 
praktijk kan brengen. 
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Nawoord 
 
 
Dit eerste deel van mijn praktijkproject is nu afgesloten. Het beslaat zowel het begin 
(Plan van Aanpak) als het eind van het proces (de reflectie). Het tweede deel bevat 
dat waar het allemaal om ging. 
Ik wil bij deze alle mensen bedanken die mij hebben geholpen om dit Praktijkproject 
te kunnen maken. Natuurlijk de evaluatiegroep, de adresgroep en mijn consulent, 
maar ook andere studenten en andere mensen om mij heen die hebben geluisterd, 
advies hebben gegeven en op een andere manier hebben geholpen.  
Zelf ben ik helemaal tevreden met het resultaat.  
Ik hoop dat ik of iemand anders de module nog eens kan draaien met de 
aanpassingen die in het procesverslag bij de evaluatie als verbeterpunten genoemd 
worden.  


