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D A N K W O O R D  

 

Om te beginnen willen wij het Begeleidingscentrum St.-Elisabeth te Wijchmaal bedanken. In het 

bijzonder willen wij Anja Volders, onze projectbegeleidster, bedanken voor het indienen van dit 

project. Zonder haar was dit project niet mogelijk geweest. Door haar steun en enthousiasme waren 

wij gemotiveerd om ons project tot een goed einde te brengen. Ook bedanken wij graag Davy Nijs, 

onze projectverantwoordelijke en Rita Geladé, onze theoretische begeleidster, voor hun professionele 

inzichten en ondersteuning gedurende dit project. Wij waren tevreden over hun aanpak, de steun en 

toeverlaat die we van hen kregen.  

 

Daarnaast ook een dankwoord aan Villa Basta te Houthalen. De toneelgroep van Villa Basta stelde 

hun accommodatie ter beschikking voor onze rollenspelen te filmen. De jongeren van de toneelgroep 

hebben hun rol schitterend vertolkt, hiervoor een welgemeende dank. Onze dank gaat ook uit naar 

onze medestudenten die een rol vertolkten in onze DVD. Onze grootste steun voor het verwezenlijken 

van de DVD is Frits Bruch. Hij heeft ons geholpen met het filmen en monteren van de DVD. Zonder 

zijn tijd en energie was het niet mogelijk geweest om deze DVD te realiseren. Wij waarderen zijn 

kennis en enthousiasme. Tenslotte geven wij een dankwoord aan Dana Winters voor het inspreken van 

de inleidingen van de rollenspelen.  

 

Wij zouden graag een dankwoord richten aan Marlies Ceustermans voor het ontwerpen en tekenen van 

onze pictogrammen. Door haar motivatie en tekentalent hebben wij onze eigenheid kunnen geven aan 

de pictogrammen. 

 

De internationale studieweek was een belangrijk onderdeel van ons project. Daarom willen wij ook 

alle instellingen en sociale vaardigheidstrainers bedanken voor hun gastvrijheid en hun overvloedige 

bron aan informatie. Wij hebben er veel van kunnen implementeren in ons project. 

 

Tot slot willen wij graag onze ouders, familie en omringende bedanken voor hun onvoorwaardelijk 

steun en positieve kracht die ze ons geschonken hebben.  
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I N L E I D I N G  

 

Als zeven laatstejaarsstudenten bachelor in de orthopedagogie van de Katholieke Hogeschool Limburg 

kregen we de opdracht om een project te realiseren van St.-Elisabeth. We kozen voor het project 

„Uitwerken van sociale vaardigheidssessies voor jongeren tussen 10 en 18 jaar met een licht tot matig 

mentale beperking‟. Dit omdat het concreet uitvoerbaar was met veel praktische elementen en dat het 

eindproduct op voorhand kenbaar was. Hoe meer we nadachten over dit aangeboden project, hoe meer 

we tot de conclusie kwamen dat hier inderdaad een tekort aan is. Met de ervaring die we opgedaan 

hebben, leerden we veel over het werkveld. Het uitwerken van sessies nam geringe tijd in beslag. We 

moesten met zoveel rekening houden dat het kritisch zijn nodig was. Met de theorie in ons achterhoofd 

zijn we begonnen met het uitwerken van de praktische kant van dit project. De praktische kant van dit 

project bestaat uit: het maken van een DVD, een handleiding die afgestemd is op de DVD en de 

bijhorende didactische materialen. Voor het maken van de DVD hebben we gekozen voor twee 

leeftijdscategorieën omdat er een groot verschil is tussen de leeftijden. Dit deden we omdat het 

interessant blijft voor de jongeren om op hun niveau een gepaste sessie te volgen. In de handleiding 

hebben we deze opbouw ook aangehouden. Dit is duidelijk en gestructureerd voor de trainer. De 

handleiding bevat de houdingen van de begeleider die hij moet aannemen gedurende een sessie en de 

verschillende sessies staan hier uitgewerkt. Met de didactische materialen willen we de sessies zoveel 

mogelijk visueel kunnen voorstellen. Dit vanwege de problematiek die er heerst bij de doelgroep. 

 

Deze projectbundel bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel hebben we de theorie uitgewerkt die 

relevant is voor ons project. Hierin beschrijven we onder andere de doelgroep die bestaat uit personen 

met een licht tot matig mentale beperking en autisme, sociale vaardigheden, het principe Goldstein en 

Ringrose, de communicatieve vormen, pictogrammen en het maken van een DVD.  

In het tweede deel implementeren we de uitvoering van ons project. Hierin schetsen we het 

begeleidingscentrum St.-Elisabeth zodat jullie hier een duidelijk beeld over krijgen. Nadien geven we 

het verloop van ons project weer in deze bundel.  

 

Om een bredere kijk te hebben op deze projectvraag zijn we naar Nederland geweest. We zijn naar 

verschillende voorzieningen geweest en keken kritisch naar de werking van deze voorzieningen.  

Tot slot hebben we de visies geïntegreerd in ons project.  
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D e e l  Ι :  T h e o r e t i s c h e  o n d e r b o u w  v a n  h e t  p r o j e c t  

I n l e i d i n g   

Tijdens het uitwerken van ons project zijn we stil blijven staan bij de belangrijkste begrippen die het 

kader vormen ter verdieping van ons doel. In hoofdstuk één bespreken we de doelgroep die aanleunt 

bij het project, namelijk verstandelijke beperking. In hoofdstuk twee wordt er uitleg gegeven over een 

bijkomende problematiek, namelijk autisme spectrumstoornis. Hierdoor krijg je meer zicht op de 

vragen van de doelgroep en het antwoord dat wij bieden. In hoofdstuk drie hebben we het over de 

impact van sociale vaardigheden in het dagelijkse leven. Dit is uiteraard van belang omdat dit begrip 

ons hele project omvat. In hoofdstuk vier wordt de theorie van Goldstein en Ringrose beschreven. 

Deze theorie leggen we uit omdat we ons gebaseerd hebben op dit principe tijdens het uitwerken van 

de sociale vaardigheidssessies. Hoofdstuk vijf gaat voornamelijk over de communicatieve vormen. 

Hierin bespreken we onder andere de IK-vorm, het gebruik maken van oogcontact en de houding van 

de begeleider. In hoofdstuk zes vind je informatie over het werken met pictogrammen, als 

ondersteuning. Tenslotte gaan we in hoofdstuk zeven het verloop weergeven hoe we de DVD gemaakt 

hebben.  

Alle zeven hoofdstukken hangen samen. Ons project gaat over sociale vaardigheden voor een 

doelgroep van jongeren met een licht tot matig mentale beperking en/of autisme. Het is ook nodig dat 

we werken met pictogrammen en de juiste communicatieve vormen. We hebben ons gebaseerd op het 

principe Goldstein en tenslotte hebben we beschreven hoe we de DVD gemaakt hebben. 
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1 Hoofdstuk 1: Mentale beperking 

We mogen sociale vaardigheidssessies uitwerken voor jongeren tussen 10 en 18 jaar met een licht tot 

matig mentale beperking. Door deze theorie zal het duidelijk worden waarom we de gekozen aanpak 

en werkstijlen hebben gehanteerd gedurende ons project. De verschillende moeilijkheden betreffende 

bepaalde ontwikkelingsgebieden worden geschetst waardoor we een duidelijk zicht krijgen over een 

verstandelijke beperking. Daarmee willen we rekening houden met voor het uitwerken van een sociale 

vaardigheidssessie.  

We maken in dit hoofdstuk voornamelijk gebruik van de cursus van Nijs (2006-2007). 

1.1 WANNEER SPREKEN WE VAN EEN MENTALE BEPERKING? 

Nijs verwijst naar A.A.M.R. (2006-2007, p. 2): “Een verstandelijke handicap verwijst naar 

functioneringsproblemen die worden gekenmerkt door significante beperkingen in zowel het 

intellectuele functioneren als in het adaptieve gedrag zoals tot uitdrukking komt in conceptuele, 

sociale en praktische vaardigheden. De functioneringsproblemen ontstaan voor de leeftijd van 18 

jaar.” 

1.1.1 Significante beperkingen in het intellectueel functioneren 

Deze beperkingen worden uitgesproken in een IQ-score. Als het IQ van een persoon lager is dan 70 

kan je spreken van een verstandelijke beperking.  

1.1.2 Significante beperkingen in het adaptief gedrag 

Dit gaat over de mogelijkheden en de efficiëntie waarmee iemand er in slaagt aan de verwachtingen 

van zijn omgeving te voldoen. Dit staat dan ook in nauw verband met de leeftijdsperiode en de context 

waarin iemand zich bevindt.  

Adaptieve vaardigheden: 

 Conceptuele vaardigheden: het begrijpen en gebruiken van taal, lezen, schrijven, geldbegrip, 

plannen van dagelijkse activiteiten, enz. 

 Sociale vaardigheden: in interactie met iemand treden, verantwoord handelen, zich kunnen 

weren tegen beïnvloedingen, enz. 

 Praktische vaardigheden: eten, aankleden, hygiëne, enz. 

 

Een significante beperking betekent een algemene of een deelscore op alle of één van deze drie 

vaardigheden van twee standaarddeviaties onder het gemiddelde. 

1.1.3 Manifesteren in de ontwikkelingsperiode 

De beperkingen moeten duidelijk tot uiting komen vóór de leeftijd van achttien jaar. Bij een mentale 

beperking gaat het over beperkingen in het huidig functioneren binnen de maatschappelijke context, 

typisch voor de leeftijdsgenoten en de cultuur van de persoon. 

1.2 MOGELIJKE ONTWIKKELINGSMOEILIJKHEDEN BIJ PERSONEN MET EEN LICHT 

MENTALE BEPERKING 

1.2.1 Motorische ontwikkeling 

Jongeren met een licht mentale beperking hebben doorgaans een achterstand in de ontwikkeling van 

waarneming, lichaamsschema, ruimte- en tijdsbeleving, grove of fijne motoriek, richtingsbewustzijn 

en -gevoel. Doordat hun waarneming eerder oppervlakkig en weinig gedifferentieerd is, is ook hun 

voorstellingsvermogen anders.  
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 Er treden vaak coördinatiestoornissen en overbeweeglijkheid op. Er is vaak sprake van een 

aandachtstekort.  

 Jongeren met een licht mentale beperking hebben soms een ontregelde lichaamstonus 

(voortdurend wisselende spanningstoestand van de spieren). Daarnaast is er ook een 

vertraagde ontwikkeling van de motoriek en de basisfuncties (vb.: oriëntatie in de ruimte en 

tijd). 

 De volgende vaardigheden zijn niet zo goed ontwikkeld als bij de jongere zonder beperking:  

o Lichaamsplan: de sensomotorische schema's waarover iemand beschikt.  

o Lichaamsbesef: weet hebben van de plaats die het lichaam in de ruimte inneemt.  

o Lichaamsidee: het evaluatieve beeld dat men heeft van het lichaam. Het kan zowel 

betrekking hebben op de uitwendige verschijningswijze als op de presentaties die men 

ermee kan leveren. 

De fijne motoriek is nog niet zo goed ontwikkeld als bij een zes tot acht jarig kind zonder beperking. 

1.2.2 Sociale ontwikkeling 

De sociale interacties van personen met een licht mentale beperking worden zeer sterk bepaald door de 

mate waarin zij inzicht hebben in sociale situaties en daar effectief mee om kunnen gaan. 

Zij hebben niet altijd de vereiste vaardigheden op het vlak van: 

 Sociale gevoeligheid (vb. zich niet kunnen inleven in gedachten, motieven of gevoelens van 

anderen en signalen uit de sociale context niet correct interpreteren). 

 Het sociaal inzicht (vb. niet beseffen dat een leerkracht- kind relatie anders is dan een 

vriendschapsrelatie met een ander kind).  

 De sociale communicatie (vb. niet goed weten hoe men moet omgaan met kritiek).  

Opdrachten in groep kunnen ze moeilijk aan. Sociale vaardigheden worden redelijk goed verworven. 

1.2.3 Cognitieve ontwikkeling (IQ: 50-70) 

De cognitieve ontwikkelingsvertraging is algemeen. Ze komt met andere woorden tot uiting in alle 

cognitieve functies of denkprocessen. Jongeren met een licht mentale beperking komen moeizaam en 

traag tot begrip en inzicht.  

Wegens hun beperkte cognitieve mogelijkheden hebben ze het moeilijk om veel informatie snel en 

gelijktijdig te verwerken. Ze zijn als het ware verplicht tot een stapsgewijze verwerking van kleine 

delen informatie. Het maken van een koppeling tussen deze informatiestukjes is een bijkomend 

probleem.  

 

Ze hebben doorgaans ook moeilijkheden met:  

 Hogere vormen van leren en denken zoals concept leren, regels leren, probleemoplossend 

leren, logisch redeneren en abstraheren.  

 Probleemoplossing en informatieverwerking gebeuren doorgaans ondoordacht. Deze jongeren 

pakken opdrachten en problemen niet planmatig, maar voornamelijk gissend en missend aan. 

Ze reageren vaak impulsief. (vb. niet nadenken over de mogelijke gevolgen van het eigen 

gedrag.)  

 Het metacognitief functioneren is moeilijk. Ze hebben enerzijds een weinig realistisch beeld 

van de eigen mogelijkheden en beperkingen (vb. ze pakken nog al eens dingen aan die te hoog 

gegrepen zijn en overschatten zichzelf dan). Anderzijds beseffen ze vaak zeer goed dat ze 

anders zijn en er daardoor niet echt bij horen.  

 Toepassing van het geleerde naar andere, gelijkaardige situaties, is helemaal niet 

vanzelfsprekend en moet meestal situatie per situatie apart ingeoefend worden.  

 De capaciteit van het onmiddellijke en permanente geheugen is beperkt.  

 Aandachts- en concentratieproblemen.  



 14 

 De manier waarop deze jongeren denken wordt gekenmerkt door een gebrek aan creativiteit, 

een vlugge vermoeibaarheid, inflexibiliteit, passiviteit (dit blijkt uit het feit dat deze jongeren 

een gebrek aan initiatief vertonen en dat ze weinig leergierig zijn) en perseveratie (= doorgaan 

met een bepaalde handeling en houding zonder na te gaan of dit nog relevant of passend is 

voor de situatie).  

 De spraak- en taalontwikkeling is vertraagd want ze komen niet tot een complex en abstract 

taalniveau. Ze blijven meestal bij de concrete beleving. Er kunnen articulatieproblemen en 

moeilijkheden met zinsbouw voorkomen.  

1.2.4 Emotionele ontwikkeling  

 De persoonlijkheid wordt gekenmerkt door een grote gevoeligheid en kwetsbaarheid.  

 De gevoelswereld is doorgaans weinig gedifferentieerd. Deze jongeren hebben slechts een 

beperkt inzicht in hun eigen gevoelens.  

 Ze beschikken over een verminderd inlevingsvermogen. Ze kunnen zich moeilijk inleven in de 

gevoelens, gedachten en bedoelingen van een ander. Ze interpreteren signalen in sociale 

situaties dikwijls verkeerd.  

 Bij tegenslagen of in stress- situaties blijken een geringe frustratietolerantie en een beperkte 

weerbaarheid.  

 Deze jongeren hebben een egocentrische ingesteldheid. Ze zijn daardoor minder gericht op 

andermans gevoelens. Ze weten vaak ook niet hoe ze de gevoelens en het gedrag van anderen 

kunnen beïnvloeden.  

 Zelfbeeld: door faalervaringen geloven ze niet meer in het eigen kunnen en durven ze weinig 

nieuwe uitdagingen aan. Ze bouwen in hun gedrag lage succesverwachtingen op en stellen een 

zekere hulpeloosheid in.  

1.3 MOGELIJKE ONTWIKKELINGSMOEILIJKHEDEN BIJ PERSONEN MET EEN MATIG 

MENTALE BEPERKING 

1.3.1 Motorische ontwikkeling 

De motorische vaardigheden kunnen vrij goed tot ontwikkeling gebracht worden. De bewegingen 

worden vaak wel bemoeilijkt door stereotypieën en spasticiteit. In het dagelijkse leven hebben ze een 

trager tempo en hun houterigheid in de fijn-motorische handelingen valt ook op. Dit komt 

voornamelijk door een minder goede oog-hand-coördinatie.  

Soms gaat een mentale beperking samen met andere genetische aandoeningen die de motoriek 

beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: 

 

 Fragiele X syndroom: fladderen met de handen bij opwinding of stress, overstrekbaarheid van 

de ledematen en lage spierspanning. 

 Angelman syndroom: ataxie (houterige en onzekere motoriek). 

 Prader Willy syndroom: hypotonie (spierslapte), weinig beweeglijk en problemen met het 

gewicht. Motorische mijlpalen worden later dan normaal bereikt zoals het zitten (rond twaalf 

maanden) en het lopen (rond dertig maanden). Toch kan het zijn dat de motorische 

ontwikkeling hier nagenoeg normaal verloopt. (www.erfelijkheid.nl, 2007) 

 

Andere aandoeningen die kunnen voorkomen bij mentale retardatie zijn o.a. autisme, schizofrenie of 

ADHD. Mogelijke motorische problemen hierbij zijn: 

 

 Motorische onrust en overbeweeglijkheid. 

 Geen geduld om fijn-motorische handelingen uit te voeren. 

 

http://www.erfelijkheid.nl/
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Er zijn ook personen met een mentale beperking waar je op het eerste zicht geen motorische beperking 

vaststelt. Dit maakt het moeilijk voor deze persoon. Buitenstaanders kunnen er geen rekening mee 

houden omdat hen niks opvalt. 

1.3.2 Sociale ontwikkeling 

Personen met een matig mentale beperking hebben oog voor sociale interacties. Ze sluiten snel 

vriendschappen en werken en spelen samen met anderen. Ze accepteren de regels van sociaal gedrag 

en identificeren zich met anderen in hun omgeving. Vaak hebben ze behoefte aan sociale 

bekrachtiging van deze personen. 

 

Ze beschikken over een verminderd inlevingsvermogen. Ze hebben het moeilijk met zich in te leven in 

de gevoelens, gedachten en bedoelingen van anderen. Hierdoor interpreteren ze signalen in sociale 

situaties vaak verkeerd. 

1.3.3 Cognitieve ontwikkeling 

Het IQ van personen met een matig mentale beperking ligt tussen vijfendertig en vijftig jaar. Veel 

voorkomende problemen i.v.m. cognities zijn: 

 

 aandachts- en geheugenstoornissen 

 laag zelfbeeld 

 angst om te falen, angst voor kritiek 

 gebruik maken van compensatiestrategieën zoals ontkenning en vermijding 

 impulsief reageren 

 onrealistische doelen stellen 

1.3.4 Emotionele ontwikkeling 

Naast de achterstand op gebied van hun sociale ontwikkeling hebben ze ook een achterstand op het 

gebied van emotionele ontwikkelingen.  

 

Hun gevoelswereld is vaak niet zo ruim. Ze hebben een beperkt inzicht in hun eigen gevoelens door 

het ontbreken van zowel zelfkennis, als de kennis van verschillende uitingsvormen.  

 

Door hun redelijk egocentristische ingesteldheid zijn ze minder bezig met de gevoelens van anderen. 

Ze weten vaak niet hoe ze het gedrag en de gevoelens van anderen kunnen beïnvloeden.  

1.4 EEN LINK MET DE PRAKTISCHE UITWERKING VAN ONS PROJECT 

Uit deze theorie is het vooral duidelijk geworden waarom wij de DVD maken. Personen met een 

mentale beperking hebben het moeilijk met zichzelf, maar ook met het begrijpen van en omgaan met 

anderen.  

In onze DVD tonen we hen hoe ze kunnen omgaan met anderen, welke houding ze kunnen aannemen, 

enz. We houden hierbij rekening dat er duidelijke en korte stappen gebruikt moeten worden. Deze 

worden weergegeven in leerpunten. In een leerpunt kan je eenvoudig en duidelijk omschrijven wat er 

verwacht wordt. Op deze manier is er meer kans op slagen en zo voorkomen we het gevoel van falen. 

In de DVD tonen we hen hoe ze bijvoorbeeld een gesprek kunnen beginnen ondanks hun 

moeilijkheden om zich in te leven in de anderen. Door de leerpunten weten ze hoe ze er voor kunnen 

zorgen dat er een gesprek op gang komt. 

Door hun ontwikkelingsleeftijd hebben ze vaak ook problemen met lezen. Om hen hierbij te helpen 

voorzien we pictogrammen bij de leerpunten zodat deze visueel worden. In het hoofdstuk over 

pictogrammen gaan we hier verder op in. Onze doelgroep heeft een IQ tussen vijfendertig en zeventig, 

hierin zit dus een groot verschil. Om dit zo goed mogelijk op te vangen is er een onderverdeling 

gemaakt in de DVD alsook in de werkblaadjes bij de handleiding.  



 16 

2 Hoofdstuk 2: Autisme 

Er werd gevraagd om sociale vaardigheidssessies uit te werken voor jongeren van 10 tot 18 jaar met 

een licht tot matige mentale beperking. Het kan zijn dat ook jongeren met autisme aan een sessie 

deelnemen. Daarom hebben we ons ook even in de theorie over autisme spectrumstoornis verdiept. Er 

zijn namelijk een aantal aspecten waar we zeker rekening mee moeten houden, willen we de sessie 

bruikbaar maken voor personen met autisme. Hieronder staat de theorie over autisme beschreven. Bij 

het uitwerken van de theorie hebben we vooral gebruik gemaakt van de cursus van Voets (2006-2007) 

en de cursus van Nijs (2005-2006). 

2.1 WAT IS AUTISME 

Autisme is een moeilijk te begrijpen en te omschrijven begrip. Elke persoon met autisme is anders, 

heeft zijn eigen persoontje en is uniek.  

Maar al te vaak wordt er vanuit gegaan dat autisme vooral op één probleem berust, namelijk „de 

ongewone sociale omgang‟. Bij dat ene probleem blijft het echter niet.  

Er zijn bij autisme drie pijlers die in de ontwikkeling onvoldoende ontwikkeld of afwezig zijn. Het 

begrip „triade‟ ondersteunt deze theorie. Volgens Lorna Wing in Voets (2006-2007, p 5.) hebben de 

drie pijlers betrekking op: 

 

 Stoornissen in de ontwikkeling van de sociale relaties 

 Stoornissen in de ontwikkeling van de verbale en non-verbale communicatie  

 Stoornissen in het verbeeldende vermogen en een opvallend beperkt repertoire van bezigheden 

en interesses (fantasie). 

 

De ontwikkeling van de pijlers komt vooral tot uiting in het maatschappelijke verkeer. Het is niet zo 

dat mensen met autisme geen contacten leggen, niet communiceren of hun fantasie niet gebruiken. Ze 

voldoen echter niet aan de algemeen geldende normen van de maatschappij. Daarom worden ze niet 

begrepen of anders begrepen.  

 

De drie pijlers worden hieronder verder uitgelegd.  

2.1.1 Sociale relaties 

Deze pijler kan men niet loskoppelen van de pijler communicatie. Het sociale leven bestaat uit 

communiceren: niet alleen verbaal, maar ook met symbolen. Het zijn de symbolen die het vaak zo 

moeilijk maken voor mensen met autisme.  

Al vroeg in de ontwikkeling merk je dat het sociale gedrag niet helemaal goed zit, bijvoorbeeld door 

het niet maken van oogcontact, niet lachen naar ouders en andere personen,….  

Ze weren als het ware het sociale contact af. Meestal omschrijft men dit als autistische eenzaamheid of 

een contactstoornis. Personen met autisme blijken zich vaak niet bewust te zijn van de aanwezigheid 

van anderen. Als ze met een persoon praten, zal dit meestal over één onderwerp gaan en van 

beurtgedrag is er geen sprake. 

Ze hebben het er moeilijk mee om rekening te houden met de interesses of de mening van anderen.  

Personen met autisme blijken er zich vaak niet bewust van te zijn dat de andere persoon ook gevoelens 

heeft, ze hebben een tekort aan inlevingsvermogen.  

 

Door dat gebrek aan sociale interesse, sociale vaardigheden en onmacht, is het voor hen vaak zelfs 

moeilijk om vriendschap te sluiten met een leeftijdsgenoot.  
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2.1.2 Verbale en non-verbale communicatie 

De meeste personen met autisme spreken helemaal niet. Indien ze dit wel doen, zullen er een aantal 

problemen optreden op vlak van communicatie.  

Zowel op het vlak van verbale communicatie als non-verbale communicatie loopt de taalontwikkeling 

vertraagd. Personen met autisme hebben het op beide vlakken moeilijk. 

De taalontwikkeling wordt gekenmerkt door één of meerdere vormen van enkele specifieke 

stoornissen. In Voets: 

 Echolalie: er bestaan twee vormen „onmiddellijke‟ en „uitgestelde‟ echolalie. Met 

„onmiddellijke‟ echolalie wordt bedoeld dat de persoon met autisme woorden of klanken 

onmiddellijk herhaalt nadat ze gezegd zijn. Dit kan vaak gezien worden als een uiting van het 

onvermogen om te begrijpen wat er gezegd is. Bij „uitgestelde‟ echolalie worden de woorden 

en zinnen pas na een tijd weer herhaald. Dit wordt dan gekoppeld aan de situatie waarin die 

boodschap lang geleden is waargenomen.  

 Papegaaienspraak: dit is ongeveer hetzelfde als echolalie. Alleen gaat het hier om letterlijk 

herhalen van woorden die dagen, weken of zelfs maanden van te voren gehoord zijn.  

 Verwisselen van persoonlijke voornaamwoorden: hier bedoelt men mee dat de persoonlijke 

voornaamwoorden „ik‟ en „jij‟ vaak verwisseld worden. 

 Spraakstoornissen: bij personen met autisme komt het regelmatig voor dat er een abnormale 

intonatie, articulatie en een abnormaal ritme is. 

 

Personen met autisme hebben het vaak ook moeilijk met het begrijpen van abstracte woorden omdat 

de betekenis van het woord niet zicht-, voel- of hoorbaar is. Typisch aan autisme is ook dat er 

problemen zijn met woorden die meer dan één betekenis hebben. Personen met autisme vatten alles 

heel letterlijk op. 

 

Personen met autisme hebben moeilijkheden met de non-verbale communicatie. Zoals in bovenstaand 

deel vermeld uit zich dit in gebrek aan oogcontact, nauwelijks gelaatsuitdrukkingen of lichaamstaal en 

dergelijke.  

2.1.3 Het verbeeldende vermogen en een opvallend beperkt repertoire van bezigheden en 

interesses 

Het begrip „detail‟ is één van de sleutelbegrippen van autisme. Personen met autisme nemen details in 

zich op. Om die details tot één geheel te brengen, wordt er van hen veel moeite gevraagd. Ze blijven 

hangen aan de details. Wanneer er iets verandert in hun omgeving, kan het zijn dat ze daardoor in 

paniek raken, omdat het niet meer is zoals zij het „gewoon‟ zijn. Het geheel is voor hen onherkenbaar 

geworden. 

 

Het verbeeldende vermogen bij autisme is vrij star en fantasieloos. Ze kunnen urenlang bezig zijn met 

hetzelfde spel, bijvoorbeeld aan de wieltjes van een auto draaien, zeepbellen blazen, enz. Heel 

kenmerkend aan autisme zijn de repetitieve activiteiten. Dit wil zeggen dat de personen gedurende een 

lange tijd eenzelfde beweging doen, bijvoorbeeld heen en weer wiegen, fladderen met de handen, 

zichzelf pijn doen, enz.  

 

Een voorbeeld van een stereotype interesse is het dwangmatig uit en aan doen van het licht, het 

voortdurend ruiken aan bepaalde voorwerpen en het dwangmatig stellen van vragen wat door het 

onderwerp en de intensiteit niet meer binnen een normale sociale context valt. Ook zijn er bij personen 

met autisme bizarre vaardigheden die vaak nutteloos zijn.  

Bijvoorbeeld het uit het hoofd kunnen opzeggen van delen uit een telefoonboek of sprookjesboek. 

Deze stereotype bezigheden hebben als doel om voorspelbare sensaties op te roepen. Kan de 

omgeving de behoeften van de jongere met zijn bizarre eisen niet beantwoorden, dan kan de jongere 

reageren met woede of angst. De vaardigheden van personen met autisme zijn te weinig in een sociale 

context geplaatst en gehanteerd om nuttig te kunnen zijn voor het gehele functioneren.  
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2.2 VERKLARINGSTHEORIEËN VOOR AUTISME 

In de geschiedenis van het denken over autisme zijn er heel wat verklaringstheorieën. Wij gaan de 

meest recente en volgens ons de meest relevante verklaringstheorieën bespreken, namelijk Theory of 

Mind, executive functioning en centrale coherentie.  

2.2.1 Theory of mind 

Premack en Woodruff (1994, p. 38) omschrijft Theory of Mind als volgt: “Theory of Mind is de 

vaardigheid om een bepaalde „mental state‟ toe te schrijven aan zichzelf en aan anderen, waardoor het 

gedrag van anderen begrepen wordt en zodat er op basis van die informatie kan geanticipeerd worden 

op gedrag.”. 

 

Het is het vermogen om over het eigen gedrag en dat van anderen na te denken en ernaar te handelen. 

Je moet je kunnen verplaatsen in de emoties en motivaties van iemand anders. Zo laat je de andere toe 

in een sociale context.  

 

Theory of mind ontstaat omstreeks de leeftijd van achttien maanden. Jongeren krijgen het besef dat 

voorwerpen ook buiten de concrete werkelijkheid bestaan.  

 

Wij willen wel even benadrukken dat er geen volledige afwezigheid is van de Theory of Mind bij een 

persoon met autisme. Sommige redenen en logica begrijpen ze goed.  

2.2.2 Executive functioning 

Executive functioning is het vermogen om oplossingsstrategieën te vinden, te gebruiken en te 

evalueren.  

Men is in staat om te plannen en om structuur aan te bieden. 

2.2.3 Centrale coherentie 

Centrale coherentie is het vermogen om samenhang te creëren en om waargenomen prikkels samen te 

voegen tot één mooi geheel.  

De wereld wordt door veel personen met autisme in fragmenten gezien. Ze kunnen de binnenkomende 

prikkels moeilijk samenvoegen tot één geheel.  

2.3 EEN LINK MET DE PRAKTISCHE UITWERKING VAN ONS PROJECT 

Door het bestuderen van deze theorie hebben we een beter zicht gekregen op het begrip „autisme‟. 

Personen met autisme hebben het moeilijk met het leggen van sociale contacten. In de DVD wordt er 

geleerd hoe je sociaal vaardig moet zijn door middel van de leerpunten. 

Er zijn een aantal elementen waar we rekening mee moeten houden om de DVD bruikbaar te maken 

voor deze doelgroep.  

Eén van de elementen is het taalgebruik. We zorgen ervoor dat het taalgebruik heel eenvoudig is. Dit 

doen we door er op te letten dat de woorden niet te abstract zijn, dat ze niet meer dan één betekenis 

hebben, etc. Dat maakt het eenvoudiger om het te begrijpen voor deze personen. 

Een ander element is het detail denken. We houden er rekening mee dat er in de filmpjes niet te veel 

prikkels gegeven worden. Bijvoorbeeld door een sobere kamer te gebruiken zonder schilderijen aan de 

muur. Te veel prikkels zouden er voor kunnen zorgen dat de aandacht naar iets anders gaat dan het 

doel van het rollenspel.  

 

De DVD is oorspronkelijk niet gericht op personen met autisme. Wanneer we rekening houden met de 

verschillende elementen kan hij echter wel gebruikt worden voor deze doelgroep. 
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3 Hoofdstuk 3: Sociale vaardigheden  

Het project gaat over het aanleren van sociale vaardigheden aan personen met een verstandelijke 

beperking. Bij personen met een verstandelijke beperking zijn sociale vaardigheden een hele 

uitdaging. Doordat ze beperkingen hebben in hun verstandelijk vermogen, vinden ze het moeilijk om 

op de juiste manier contact te leggen met anderen. Ze gaan het dus stap voor stap moeten aanleren. 

Iedereen is anders. Het aanleren van sociale vaardigheden verloopt bij iedereen daarom anders. De een 

vindt het al makkelijker om „neen‟ te zeggen dan de andere. Omdat er veel vaardigheden zijn, heeft 

niet iedereen het even moeilijk met alle vaardigheden. In dit hoofdstuk maken we voornamelijk 

gebruik van een boek van Verliefde (1999). 

 

Jongeren moeten leren menselijke relaties op te bouwen, in stand te houden, maar ook om relaties te 

verbreken. Het doel van deze sociale vaardigheden is om op een goede manier met andere mensen om 

te kunnen gaan. Sociale vaardigheden leer je door met anderen in contact te komen en hiermee in 

interactie te treden zoals ouders, familie, vrienden, klasgenoten, enz. Sociale vaardigheden worden 

meestal gezien vanuit het standpunt van de volwassenen. Volwassenen kijken op een andere manier 

naar de maatschappij. Hierdoor hebben de jongeren hun eigen taal ontwikkeld om te communiceren 

met volwassenen. Deze taal wordt vaak niet als „sociaal vaardig‟ gezien door de volwassenen. Hierin 

spelen de leeftijdsgenoten een belangrijke rol. Wanneer jongeren zich houden aan de sociale 

vaardigheden van de ouders, worden zij door leeftijdsgenoten niet gezien als „sociaal vaardig‟. Dan 

horen zij meer bij de ouders dan bij de leeftijdsgenoten. Dit kan een valkuil zijn zodat de jongeren 

minder sociaal contact zullen hebben. Verliefde (1999). 

 

Opvoeden gebeurt altijd in interactie met anderen. Via menselijke relaties maken jongeren kennis met 

gewoonten, waarden en normen. Of de jongere rekening houdt met deze waarden en normen, hangt af 

van de morele ontwikkeling.  

3.1 WAARDEN EN NORMEN 

De sociale ontwikkeling van jongeren hoort bij het opvoeden. In de opvoeding staat het doorgeven van 

waarden aan het kind centraal. Niet enkel de waarden en normen van de ouders gelden. Mensen leren 

ook door zich tussen andere mensen te bewegen, waarden en normen te horen van die mensen en deze 

over te nemen van anderen. Het is zeer belangrijk dat jongeren zich kunnen spiegelen aan 

verschillende waarden. Hierdoor kunnen ze hun eigen waardesysteem opbouwen.  

Een duidelijk verband tussen sociale vaardigheden en waarden en normen is heel eenvoudig. Sociale 

vaardigheden refereren naar maatschappelijke aanvaarde waarden en normen. 

 

In allerlei voorzieningen gelden uiteraard regels die vooraf zijn opgesteld. Je merkt dat het soms 

moeilijk is om verschillende waarden en normen van verschillende instanties over te nemen. Wanneer 

je in een voorziening verblijft, moet je zowel rekening houden met je ouders, de opvoeders, andere 

jongeren, leerkrachten, klasgenoten, enz. Niet iedereen is die drukte gewoon en vaak kan men dit ook 

niet plaatsen. Niet iedereen kan prioriteiten stellen. Wanneer je in het weekend naar huis gaat, moet je 

terug even wennen aan de huisregels. Elke opvoeder heeft zijn eigen waarden en normen. We moeten 

ons daarvan bewuster zijn en met elkaar hierover praten. Het is de kunst om je eigen waarden en 

normen niet op te dringen. Het is belangrijk dat opvoeders/begeleiders achter de waarden en normen 

staan die ze willen doorgeven.  

3.2 MORELE ONTWIKKELING 

Jongeren leren voornamelijk door imitatie. Als ouders het goede voorbeeld geven, nemen jongeren dit 

sneller over door imitatiegedrag. Het leren door imitatie is al op zeer jonge leeftijd aanwezig. 

Het omgaan met de normen van de ouders is voor elke jongere anders en is meestal leeftijdsgebonden. 

Er is een groot verschil tussen weten wat kan en wat niet kan en hiernaar handelen.  

 



 20 

Bij personen met een mentale beperking is dit zeer moeilijk. De meesten onder hen zijn verbonden aan 

regels en normen van het opvoedende personeel en/of ouders. Het „weten‟ omzetten naar „handelen‟ is 

ook voor hen niet eenvoudig. Ze moeten hierin begeleid worden door het opvoedende personeel.  

 

Volgens Verliefde (1999) moeten kinderen aan een aantal voorwaarden voldoen, voordat ze het 

„weten‟ omzetten in „handelen‟. De volgende voorwaarden zijn: 

 Morele empathie 

 Moreel redeneren 

 Morele afweging 

 Moreel handelen 

 

Morele empathie 

Doordat de jongere zich gaat inleven in een andere persoon, gaat de jongere proberen om inzicht te 

krijgen in de gevoelens, het denken en het handelen van een andere persoon.  

 

Moreel redeneren 

Hier gaat de jongere nadenken over welk gedrag het beste past in een bepaalde situatie. 

 

Morele afweging 

Jongeren gaan afwegen welke gevolgen en effecten hun gedrag heeft op andere personen. Ze gaan 

alternatieven zoeken en ook hiervan de effecten en gevolgen afwegen. 

 

Moreel handelen 

Het vorige denkwerk wordt omgezet in handelen. De jongere moet eerst denken voor hij het in gedrag 

gaat omzetten en vertonen. 

Als iemand sociaal vaardig gedrag wil tonen, moet deze persoon ook voldoen aan een aantal 

voorwaarden: 

 een goede waarneming 

 een positief/realistisch zelfbeeld 

 probleemoplossend denken 

 het kunnen omgaan met emoties 

 sociaal inzicht 

 inzicht in het communicatieproces 

3.2.1 Een goede waarneming 

Elke dag nemen we ontzettend veel signalen waar. Pas als je de signalen goed hebt waargenomen, kan 

je hierop reageren op een gepaste manier. Waarnemen is heel belangrijk en heeft een aantal functies 

zodat je komt tot een goede waarneming. Hieronder volgt een bespreking van de functies. 

3.2.1.1 Functie van het oriënteren in de omgeving 

Als we waarnemen moeten we letten op allerlei zaken. Door deze zaken waar te nemen oriënteren we 

ons in de omgeving. Hiervoor gebruiken we al onze zintuigen. Ons gehoor gebruiken we bijvoorbeeld 

wanneer we de straat willen oversteken en we horen een fietser bellen met zijn fietsbel. Maar je hebt 

niet enkele je oren nodig. Ook je ogen moet je hiervoor gebruiken om de fietser te zien. Wanneer je de 

geur van een frituur ruikt, ben je in de buurt van een frituur. Alles wat we waarnemen geven we 

meestal een betekenis: een frituur, een belsignaal, een groen licht, iemand die roept, enz. Men moet 

wel opletten dat niet elke betekenis die wij geven aan een waarneming, de juiste is.  

 

Voor jongeren met een licht tot matig mentale beperking is het niet altijd eenvoudig om een betekenis 

te geven aan iets. Hun denkvermogen is niet voldoende ontwikkeld. Je ziet vaak dat ze een uitleg doen 

om iets duidelijk te maken. Dit maakt het soms moeilijk om hen te verstaan en te begrijpen 
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3.2.1.2 Ontwikkelingsfunctie 

De mogelijkheid om te ontwikkelen gebeurt via waarnemingen. Ook hier zijn zintuigen weer van 

cruciaal belang, want al onze waarnemingen gebeuren via de zintuigen. Dit is al vanaf de geboorte. 

Een baby die vanaf de geboorte dikwijls een lachende ouder ziet, krijgt zelf ook de prikkeling om te 

lachen. Het kind neemt dit geleidelijk over.  

Wanneer de jongere opgroeit in een prikkelarme omgeving: geen vrienden, geen speelgoed, geen 

buitenschoolse activiteiten, geen ruimte om iets te ontdekken enzovoort, bestaat de kans dat de jongere 

weinig leert. Dit is uiteraard niet bevorderend voor het kind. Wanneer de jongere teveel prikkels krijgt, 

kan dit ook een negatieve invloed hebben op sommige jongeren. Ze kruipen in hun schulp en willen 

zelfs geen sociaal contact meer met andere jongeren of volwassenen.  

Het is dus zo dat zowel een tekort als een teveel aan prikkels neveneffecten creëert of tot gevolg kan 

hebben. 

 

Personen met een licht tot matig mentale beperking hebben al een achterstand opgebouwd in hun 

ontwikkeling. Hierdoor zijn ze anders dan personen zonder beperking. Dit is voor de personen met een 

beperking niet zo eenvoudig. Meestal wonen die personen in een setting of is hun ouderlijke huis 

aangepast aan de beperkingen van die persoon. Wanneer ze verblijven in een setting komen ze vaak 

alleen in contact met andere personen met een beperking of opvoeders en eventueel bezoek. „Gewone‟ 

mensen hebben een vrijheid om dingen te ontdekken en activiteiten te plannen die ze graag doen. Bij 

personen met een beperking kan dit niet altijd. Ze zijn beperkter in hun mogelijkheden en moeten 

rekening houden met de setting waarin ze verblijven. Ook voor de setting zelf is het niet eenvoudig om 

ervoor te zorgen dat deze personen voldoende prikkeling krijgen uit de omgeving aangezien de 

opvoeders en begeleiders reeds een groot takenpakket hebben. 

3.2.1.3 Functie in de belevingswereld van een persoon 

Doordat we allerlei zaken waarnemen beleven we allerlei aangename of minder aangename sensaties. 

Bijvoorbeeld: wanneer het in de zomer lekker warm is, geniet je van het zonnetje op je huid. Dit is 

uiteraard een aangename sensatie. Wanneer je te lang in de zon blijft liggen, wordt je huid oververhit 

waardoor deze verbrandt. Dit is dan weer een onaangename sensatie. Zo zie je dat de beleving van 

éénzelfde object toch verschillende wendingen en sensaties kan teweeg brengen. Ook dit alles heeft 

weer te maken met onze zintuigen. 

We nemen signalen waar met onze zintuigen. Vanuit die zintuigen worden er prikkels gestuurd naar 

onze hersenen. Het is in onze hersenen dat de prikkels een betekenis krijgen. Waarnemen gebeurt 

voornamelijk door een samenwerking tussen onze zintuigen, de zenuwbanen die onze zintuigen 

verbinden met onze hersenen en de hersenen zelf. 

 

Bij personen met een licht tot matig mentale beperking verloopt het proces in de hersenen niet zoals 

bij personen zonder beperking. Niet alle prikkels die ze waarnemen komen door tot in de hersenen. 

Hierdoor hebben ze het moeilijk om een betekenis te geven aan een waarneming. Doordat ze niet altijd 

een betekenis kunnen geven aan een waarneming, beperkt dit ook hun communicatie naar anderen toe. 

Het is dan heel moeilijk om iemand anders iets duidelijk te maken. 

3.2.2 Een positief en realistisch zelfbeeld creëren 

In het gedrag dat mensen vertonen bestaan drie grote componenten: het denken, het voelen en het 

doen. Het willen bereiken van een doel en het doorzettingsvermogen als er zich een probleem 

voordoet, heeft alles te maken met het doe- of streefaspect van ons gedrag. Dit doe- en streefaspect 

wordt vaak door ons zelfbeeld bepaald.  
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Zelfkennis creëer je of heb je wanneer je kritisch naar jezelf kan kijken en zowel je sterke punten als je 

werkpunten kan opnoemen. Hierdoor krijg je ook een realistisch beeld over jezelf. Het is dus niet zo 

dat zelfkennis enkel door de meningen van buitenaf worden bepaald. Ook door naar jezelf te kijken 

creëer je die zelfkennis. Doordat je zowel de sterke punten als je werkpunten kan opnoemen, leer je 

jezelf ontdekken op verschillende manieren. De waarde die dan aan je wordt toegekend, wordt het 

zelfbeeld genoemd. Hierin bestaan nog twee verschillen. Als je jezelf aanvaardt met zowel je sterke 

punten als je beperkingen dan creëer je een positief zelfbeeld. Je kunt met deze eigenschappen 

overweg en je hebt hier geen problemen mee. Wanneer je enkel je negatieve eigenschappen gaat zien 

en nooit het positieve waardeert, creëer je een negatief zelfbeeld. Jongeren zijn dan dikwijls down en 

hebben de fut niet om zich nog in te zetten voor iets veelbelovend.  

 

Er zijn natuurlijk ook jongeren die sociaal onbekwaam zijn. Deze jongeren verwachten dat ze niet of 

onvoldoende in staat zijn om te voldoen aan de regels die de sociale omgang beïnvloeden. Dit zorgt 

ervoor dat die jongeren een negatief zelfbeeld opbouwen. Door dit negatieve zelfbeeld bereiken ze niet 

wat ze eigenlijk willen en lokken hierdoor een sanctie uit of krijgen negatieve reacties. Er bestaat een 

verband tussen het zelfbeeld en sociale vaardigheden. Hoe sociaal vaardiger het kind is, hoe positiever 

het zelfbeeld van die jongere zal zijn.  

 

Jongeren met een verstandelijke beperking hebben het vaak moeilijk met het ontwikkelen van een 

zelfbeeld. Vaak worden er eerst zelfbeeldverstrekkende oefeningen gedaan om daarna pas te kunnen 

starten met sociale vaardigheidstrainingen. Dit geldt ook voor het probleemoplossend denken.  

3.2.3 Probleemoplossend denken 

In probleemsituaties gebruiken mensen hun geheugen en hun denken. Dit gebeurt meestal in een 

aantal stappen: 

 Als eerste proberen we het probleem goed waar te nemen. 

 Jongeren zien niet altijd meteen een probleem. Hierdoor moeten ze gestimuleerd worden om 

dat probleem in te zien.  

 Het onderscheiden van bijzaken en hoofdzaken is ook niet altijd eenvoudig. Daarom is het 

belangrijk om naar de kern van het probleem te kijken. 

 Wanneer we de kern van het probleem kennen, gaan we oplossingen zoeken en de 

verschillende oplossingen afwegen ten opzichte van elkaar.  

 De verschillende oplossingen zijn afgewogen waardoor we tot een definitieve oplossing 

komen. 

 De oplossing moet uiteraard worden uitgevoerd. 

 En op het einde is het de taak van de jongere om te controleren of het dit probleemoplossend 

denken tot een goed einde heeft gebracht. Is er een mooi resultaat tevoorschijn gekomen? 

Verliefde (1999). 

 

Wanneer we nadenken in een bepaalde situatie wordt onze eerste gedachte meestal afgeremd. Als we 

het hebben over impulsieve jongeren, dan kan je stellen dat deze jongeren meestal onmiddellijk 

reageren op een situatie zonder eerst na te denken. Doordat jongeren leren nadenken in 

probleemsituaties, merk je dat de probleemgevoeligheid van jongeren aangewakkerd wordt. Jongeren 

gaan problemen leren zien en beseffen. Denken is niet altijd even gemakkelijk, want het maakt gedrag 

soms moeilijk. Jongeren die druk bezig zijn met het probleem gaan hierover beginnen piekeren, 

waardoor het probleem enkel maar groter wordt. Door te piekeren krijgen jongeren soms 

onaangename gevoelens zoals angst, een depressie en soms worden ze vijandig. 

 

Niet elke jongere vindt het zoeken van oplossingen in probleemsituaties even eenvoudig. Er zijn 

jongeren die snel en goede oplossingen bedenken, maar het blijft dan ook bij het denken. Deze 

oplossingen worden niet omgezet in handelingen. Het denken moet dus steeds omgezet worden in 

gedrag, anders blijft het probleem zich herhalen. 
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3.2.4 Het kunnen omgaan met emoties 

Hoe we omgaan met elkaar, wordt beïnvloed door zowel onze gevoelens als de gevoelens van 

anderen. Emoties hebben dan ook een belangrijke rol in de omgang met elkaar en zijn steeds aanwezig 

bij de communicatie. Ze bepalen het gedrag van mensen. Emoties dienen als waarschuwing, ze helpen 

ons aan te passen in bepaalde situaties en ze ondersteunen de communicatie met anderen.  

 

Jongeren die sociaal angstig zijn leren dat ze zelf de intensiteit van hun angsten kunnen bepalen. 

Wanneer ze hun angst in een bepaalde situatie tot gewoon „bang zijn‟ kunnen laten evolueren, zullen 

de jongeren niet meer geneigd zijn om in alle situaties die angst terug op te roepen of te vermijden. 

Angst is een onaangename emotie en jongeren willen deze dan ook zo min mogelijk beleven. 

Uiteraard zijn er ook aangename emoties zoals onder andere blij zijn, verliefdheid, enz. Jongeren 

ervaren dit als aangenaam en kunnen zich dan ontspannen. Ze hoeven zich geen zorgen te maken. 

Jongeren met een verstandelijke beperking hebben het vaak ook moeilijk om hun emoties te herkennen 

en te uiten. Het is dan ook van groot belang dat zij hierin begeleid worden door het opvoedende 

personeel. 

 

Emoties zijn contextgegevens die zorgen voor een aanpassing van ons gedrag. Wanneer je verliefd 

bent op iemand ga je jezelf anders uiten naar die persoon toe dan wanneer je helemaal geen gevoelens 

hebt voor die persoon.  

3.2.5 Sociaal inzicht verwerven 

Dit heeft alles te maken met mensenkennis. Sociale cognitie is een belangrijke vaardigheid. Dit omvat 

zowel uiterlijk waarneembare kenmerken van mensen, de innerlijke niet-waarneembare processen van 

zichzelf of van iemand anders en de kennis die men heeft van relaties en kwaliteiten van relaties 

tussen mensen.  

Je komt tot sociale cognitie als je jezelf kan verplaatsen in de rol van een andere persoon. Je gaat 

loskomen van je sociale ik waardoor de sociale kennis van de omgeving wordt opgebouwd. Alles 

wordt gezien vanuit het standpunt van de ander. Jongeren leren om te bedenken hoe iemand anders 

zich bij een bepaalde gebeurtenis voelt.  

 

Theory of mind is een vaardigheid om aan jezelf en aan de anderen, gedachten en gevoelens toe te 

schrijven en op basis daarvan vooruit te lopen op het gedrag van anderen. Het gaat hier voornamelijk 

over een betekenis geven aan gedrag. Dit werd eerder al besproken in het hoofdstuk twee waar het 

ging rond autisme. 

 

Sociale cognitie voor jongeren met beperkte verstandelijke mogelijkheden is niet zo evident. Ze spelen 

samen met elkaar, maar dit is niet altijd op een goede wijze. Daarom dat wij ook een sessie hebben 

gemaakt rond samenwerken/ samen spelen. Ook wanneer ze anderen moeten inschatten qua gevoelens 

en gedachten, loopt dit niet zoals we verwachten. Dit komt meestal door hun beperkte 

denkmogelijkheden. Wanneer we merken dat het sociale contact niet zo goed loopt, moet er getoetst 

worden of de jongere voldoende sociale cognitie bezit. Jongeren moeten zich kunnen inleven in een 

ander persoon zodat het contact verbetert. 

3.2.6 Inzicht hebben in de communicatie 

Sommige jongeren hebben het nog steeds lastig om te communiceren, ook al hebben ze alle 

voorwaarden nageleefd. Dit heeft alles te maken met de complexiteit van communicatie. Sociale 

vaardigheden hebben te maken met de omgang tussen mensen. Die communicatie speelt zich altijd af 

in een bepaalde omgeving. Communicatie wordt gezien als het gewone praten met elkaar. 

Communicatie is complex omdat een aantal factoren daarin een rol spelen. 

Verliefde (1999). 
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3.2.6.1 De binnenkant en buitenkant van een persoon 

De binnenkant van iemand houdt het denken en het voelen in van een persoon. Je moet je kunnen 

inleven in wat iemand denkt of voelt. Dit is niet altijd even eenvoudig. 

De buitenkant omvangt het waarneembare gedrag. Dit nemen we waar door middel van onze 

zintuigen.  

 

Jongeren met een verstandelijke beperking mogen tijdens de sessie in de huid kruipen van iemand 

anders. Dit kan een jongen zijn die zich stoer en onbeleefd voor doet, maar dit eigenlijk niet is. 

Hierdoor komen sommige jongeren tot inzicht doordat ze het effect zien hoe die „jongen‟ reageert. Bij 

de meeste jongeren lukt dit en heeft dit effect op hun inzichten. 

3.2.6.2 De houding ten opzichte van de andere 

Lichaamstaal en mimiek zijn heel belangrijk. De manier waarop je de andere persoon benadert hangt 

hier dan ook vanaf. Wanneer je communiceert met de andere, sta je op dat moment in relatie met die 

persoon. Deze relatie verschilt uiteraard wanneer je in een andere context verkeert.  

 

Personen met een verstandelijke beperking voelen een bepaalde sfeer zeer haarfijn aan. Doordat ze 

bepaalde sferen aanvoelen, kunnen deze personen reageren door zowel te blokkeren als open te 

bloeien. Dit is afhankelijk van de sfeer en context waarin ze zitten. 

3.2.6.3 De context waarin we communiceren 

Tijdens het communiceren sta je in een bepaalde context. Dit is de samenhang en het verband waarin 

communicatie zich afspeelt. Met context wordt niet enkel bedoeld: „De ruimte waarin de 

communicatie zich bevindt‟. Het is meer dan enkel een plaats. De context heeft ook te maken met de 

gemoedstoestand van de anderen, een bepaalde sfeer die er heerst tijdens het gesprek enz. 

3.2.6.4 Het effect 

Het „effect‟ van ons handelen op een ander is wat de buitenkant bij een ander teweeg brengt. Iedereen 

is anders en sommigen onder ons kunnen signalen anders interpreteren. De manier waarop je woorden 

zegt of waarmee je signalen uitzendt, kan door anderen anders opgevat worden. Dit is het moeilijke 

van communiceren met anderen. Je weet echter nooit op voorhand hoe iemand gaat reageren.  

3.2.6.5 De taal 

Taal omvat zowel gesproken taal als lichaamstaal. Beide zenden signalen uit naar anderen. Het 

gesproken woord bevat alles wat je zegt. Je bent je hiervan bewust. 

Bij lichaamstaal ben je er niet altijd bewust van. Met lichaamstaal bedoelen we mimiek, bewegingen, 

houding en stemvolume. Deze uitdrukkingen zeggen meestal meer dan enkel woorden. Heel belangrijk 

bij personen met een verstandelijke beperking is de lichaamstaal. Dit is ook één van de basishoudingen 

die men nodig heeft bij het aanleren van sociale vaardigheden. Bij lichaamstaal is het belangrijk dat ze 

deze juist leren interpreteren en nadien ook kunnen aanleren.  

3.2.6.6 De invloed 

Mensen oefenen steeds invloed uit op elkaar. Als je knap bent, gaan de mensen sneller naar je 

opkijken. Die invloed is niet altijd bedoeld, deze kan ook onbewust gebeuren. Invloeden wisselen zich 

dan ook zeer snel uit. Dit heeft dan ook gevolgen als je aan het communiceren bent met iemand.  
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3.3 EEN LINK MET DE PRAKTISCHE UITWERKING VAN ONS PROJECT 

Met het project proberen we jongeren met een licht tot matig mentale beperking aan te sporen tot het 

aanleren van sociale vaardigheden. De jongeren die behoren tot deze doelgroep hebben het moeilijk 

met het leggen van sociale contacten en deze op een gepaste manier naar voor brengen. Omdat dit 

voor hen moeilijk is, gaan ze de verschillende vaardigheden leren. Ze kunnen dit nadien toepassen in 

hun dagelijks leven en in de maatschappij. Als jongeren met een licht tot matig mentale beperking 

signalen op een positieve manier kunnen overbrengen, zien anderen deze jongeren niet als personen 

die helemaal niets kunnen. Het is daarom belangrijk dat we de jongeren leren dat ze dit kunnen. 

Positieve bekrachtiging tijdens een sociale vaardigheidstraining is hierin een groot aspect. Na de 

training krijgen jongeren het gevoel dat ze iets kunnen, waardoor hun zelfbeeld positiever wordt. 

 

Wanneer je begint aan een sociale vaardigheidssessie merk je meteen dat er allerlei emoties heersen in 

de groep. Het is dan ook voor een deel de taak van de sociale vaardigheidstrainer om hiermee om te 

gaan en eventueel rond deze emoties te werken. De groepssfeer beïnvloedt de training op zich. Het is 

dan aan de trainer om voorzorgsmaatregelen te nemen en flexibel te zijn. Wanneer er hevige emoties 

tevoorschijn komen, moet je daar als trainer tijd voor maken. Deze emoties negeren helpt niet. Dan 

gaat de communicatie tussen bepaalde personen alleen maar verwateren. Zo draait dit dan steeds uit op 

misverstanden.  

Emoties opmerken en hier rond werken is de boodschap voor een sociale vaardigheidstrainer. Het 

opmerken van emoties en hoe dit aan te pakken vinden we zeer belangrijk bij de sociale 

vaardigheidstrainingen. We gaan dit overbrengen aan de trainers in de bijhorende handleiding. 
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4 Hoofdstuk 4: het principe Goldstein en de theorie van Ringrose  

We kiezen voor de theorie van Goldstein omdat we onze sociale vaardigheidssessies baseren op het 

principe Goldstein. Goldstein heeft goede en duidelijke leerpunten, maar deze zijn te moeilijk voor 

jongeren met een mentale beperking. Daarom vereenvoudigen we deze leerpunten.  

Goldstein heeft ook een goede structuur in zijn sociale vaardigheidstraining en maakt gebruik van 

gedragsoefeningen. Deze vinden wij zeer bruikbaar en hebben wij dan ook verwerkt in onze 

handleiding. We hebben de site van Goldstein geraadpleegd (www.Goldstein.nl), hier hebben we 

informatie verzameld voor onze theorie. 

Eén van de reden waarom we Ringrose hier vermelden is omdat we deze theorie in Nederland gezien 

hebben en deze ook gebaseerd is op het principe Goldstein. De informatie van Ringrose hebben we 

gehaald uit het boek „Leer samen met Tim en Flapoor‟ van H. Gubbels. 

4.1 HET PRINCIPE GOLDSTEIN 

4.1.1 Herkomst  

De „Structured Learning Therapy‟ is ontwikkeld in Amerika door Arnold Goldstein. Deze methode 

werd ontwikkeld voor personen uit lagere sociale klassen. De cliënten bleken nauwelijks baat te 

hebben bij gewone therapieën. Ook gesprekken en het tot stand brengen van inzichten bleken niet 

effectief te zijn voor deze personen. Arnold Goldstein ontdekte dat deze personen meer en meer de 

behoefte hadden aan het aanleren van sociale vaardigheden. 

 

Kenmerkend aan de methode van Goldstein is dat de sociale vaardigheden op een zeer gestructureerde 

wijze worden aangeleerd. Deze methode is in Nederland ontstaan uit de samenwerking tussen de 

jeugdhulpverlening en de Rijksuniversiteit van Groningen. Daar wordt de methode van Goldstein op 

grote schaal gebruikt. Deze methode wordt vooral gebruikt bij personen uit de lagere sociale klassen 

of bij jongeren met een licht mentale beperking. Beide groepen hebben nood aan een praktisch 

gerichte, gestructureerde training waarin actief wordt gewerkt en niet te veel wordt gepraat. Het 

aanleren van sociale vaardigheden staat centraal. 

4.1.2 De methode van Goldstein 

De methode van Arnold Goldstein is gericht op het vergroten van vaardigheden. 

Personen krijgen via de vaardigheden meer autonomie, assertiviteit, interne controle, accuraatheid van 

waarnemen, communiceren en frustratietolerantie. Ze hebben dit nodig om te voldoen aan de eisen van 

het dagelijkse leven en de maatschappij.  

 

De vaardigheden worden aangeleerd in groep afhankelijk van: het niveau van de groep, het aantal 

deelnemers en de complexiteit van de vaardigheden. Deze vaardigheden worden aangeleerd via: 

modeling, gedragsoefeningen, sociale bekrachtiging en transfertraining. 

 

Hieronder geven we verdere uitleg over de vier pijlers van het Golstein principe: 

4.1.2.1 Modeling 

Aan de deelnemers worden een aantal voorbeelden getoond van specifieke gedragingen waaruit de 

vaardigheid bestaat. De sociale vaardigheidstrainer toont deze door middel van rollenspelen of door de 

DVD-beelden.  

http://www.goldstein.nl/
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Het is belangrijk voor de cliënten dat: 

 Het gedrag duidelijk en gedetailleerd is. 

 Het verschillende keren getoond wordt. 

 De volgorde van de voorbeelden van een laag naar een hoger niveau verlopen. 

 Gedragingen die niet van toepassing zijn worden weggelaten. 

 Verschillende oefeningen het gedrag tonen. 

4.1.2.2 Gedragsoefening 

De deelnemers worden gestimuleerd om het gedemonstreerde gedrag zelf uit te voeren binnen de 

voorziening. In het begin streeft men ernaar om het gedemonstreerde gedrag na te bootsen.  

 

Naarmate de deelnemers verder gaan, worden er hogere eisen gesteld. Men verwacht van hen dat ze 

meerdere gedragselementen tegelijkertijd stellen. Ook de rollenspelen worden moeilijker.  

Uiteindelijk gaan de deelnemers een meer persoonlijke versie maken van de vaardigheden en niet 

meer andermans gedrag nabootsen. 

4.1.2.3 Bekrachtiging 

Het is de bedoeling dat de deelnemers voortdurend ervaren dat het uitvoeren van de vaardigheid 

gepaard gaat met positieve en sociale bekrachtiging, instemming en enthousiasme. Vanaf de 

modeling-fase wordt het model beloond. Tijdens de gedragsoefeningen is er voortdurend sprake van 

goedkeuring. Elke stap van de deelnemer die beantwoordt aan de vaardigheid, verdient op een 

positieve manier aandacht zowel van de begeleider als van de groepsleden.  

 

Er kunnen zowel sociale als materiële bekrachtigingen gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Materiële beloningen: autootjes, zeepjes, diploma, enz. (Men kan hierbij ook denken aan 

inwisselbare beloningen: kruisjes of andere figuren die men kan inwisselen voor een grotere 

beloning.) 

 Sociale beloningen: complimentjes, een schouderklopje, een glimlach, enz. 

 Activiteiten: een uitstapje, een leuk spelletje, een populair taakje, enz. 

 Visuele beloningen: stickers, tekeningen, enz.  

 Eetbare beloningen: koekje, snoepje, drankje, enz. 

 

De bekrachtiging is efficiënt indien we met volgende factoren rekening houden: 

 Type bekrachtiging 

Dit slaat terug op de behoeften van de deelnemers. Niet iedereen vindt hetzelfde aangenaam. 

Langs de andere kant kunnen beloningen ook overgedoseerd worden. Men kan zowel een sociale 

als een materiële bekrachtiging gebruiken.  

 

 Moment van bekrachtiging 

Het meest efficiënt is wanneer de bekrachtiging onmiddellijk volgt na het optreden van het 

gewenste gedrag. Wanneer men de bekrachtiging uitstelt, zou het kunnen dat je onbedoeld niet 

relevante- of zelfs ongewenste gedragingen beloont. 

 

 „Respons-contingente‟ bekrachtiging 

Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de bekrachtiging moet evenwaardig zijn aan de prestatie 

van de cliënt. 

 

 Dosering van bekrachtiging 

Wanneer je naar een groter leereffect verlangt, dient de bekrachtiging ook sterker te zijn. 

Tegelijkertijd geldt dat de toename van bekrachtiging in afnemende mate de prestaties verhoogt. 

  

 Gelegenheid tot bekrachtiging 
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De deelnemer moet voldoende de kans krijgen zich te bewijzen. Enkel dan kan hij/zij zijn 

„beloning‟ verdienen. De deelnemer dient dus voldoende kansen te krijgen tijdens de oefeningen.  

 Onderbreking van bekrachtiging 

Indien men merkt dat nieuw verworven gedrag vermindert of weg blijft, moet de bekrachtiging 

tijdelijk worden stopgezet. Indien het nieuw verworven gedrag terug zichtbaar is, kan men terug 

starten met de bekrachtiging.  

4.1.2.4 Transfertraining 

Voor het bereiken van het uiteindelijke doel is transfertraining een onmisbaar onderdeel van de sociale 

vaardigheidstraining. De modeling, gedragsoefening en bekrachtiging moeten zo worden toegepast dat 

de deelnemer het nieuw verworven gedrag ook in zijn dagelijks leven buiten de sociale 

vaardigheidssessies kan gebruiken. Bij modeling worden de te leren vaardigheden in bepaalde situaties 

gedemonstreerd aan de deelnemer. Bij gedragsoefeningen wordt er van de deelnemer zelf inbreng 

gevraagd. Op het einde van de sessie worden er werkblaadjes meegegeven. Er wordt verwacht dat de 

deelnemer de geleerde vaardigheid toepast in zijn eigen leven. Voor het slagen van de training 

verwacht men dat de dagelijkse omgeving een actieve rol speelt.  

 

Het Goldstein programma richt zich op het aanleren van acht sociale basisvaardigheden: 

 Luisteren 

 Iets vragen 

 Nee zeggen 

 Praatje beginnen 

 Iets bespreken 

 Kritiek krijgen 

 Kritiek geven 

 Omgaan met gevoelens 

4.2 RINGROSE  

 Ringrose en Nijenhuis schreven in 1986 samen een boek: “Bang zijn voor andere kinderen”. Hierin 

presenteerden zij sociale vaardigheden voor kinderen van acht tot twaalf jaar. Deze sociale 

vaardigheden verwierven ze in eenentwintig bijeenkomsten.  

 

In het boek besteden Ringrose en Nijenhuis veel aandacht aan de rol van angst. Angst ontstaat door 

een tekort aan vaardigheden. Zij zeggen tevens dat jongeren die sociaal minder vaardig zijn over het 

algemeen een negatief zelfbeeld hebben. Dit namen de auteurs over van de „self-efficacy-theorie‟ van 

Bandura. Deze theorie vertelt dat de jongere verwacht dat het onvoldoende in staat zal zijn te 

beantwoorden aan de eisen van een sociale situatie. Daaruit ontstaat angst en een gebrek aan 

zelfvertrouwen. Vanuit dit negatieve zelfbeeld verwacht de jongere dat het sociaal en intellectueel 

slecht zal presteren en dat anderen negatief over hem zullen denken.  

 

Door deze negatieve verwachtingen zal de angst in sociale situaties toenemen en uiteindelijk zal dit 

zichzelf versterken. De jongere zal in sociale situaties met angst op probleemsituaties reageren en 

daardoor niet efficiënt kunnen handelen. Na verschillende mislukkingen zullen de jongeren, uit sociale 

angst, zich terughoudend opstellen en vluchten van verschillende situaties. Andere jongeren zullen 

zich agressief gedragen. Zulke gedragingen zullen leiden tot meer sociale isolatie, agressie en 

frustratie. Er ontstaat een vicieuze cirkel.  

 

Ringrose heeft daarom een sociale vaardigheidssessie opgesteld. Deze is ook deels gebaseerd op de 

methode van Goldstein. Zijn sociale vaardigheidssessie noemt: “Bang zijn voor andere kinderen”. 

4.2.1 Sessies “Bang zijn voor andere kinderen”  

Hieronder leggen we uit hoe de sessies “Bang zijn voor andere kinderen” eruit zien. 
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4.2.1.1 Duur van de sessie 

Eén sessie duurt anderhalf uur. Tijdens een sessie zijn er deeltjes van tien minuten tot een half uur. De 

opbouw van de sessies zijn niet elke keer hetzelfde, ze veranderen vaak. De totale sociale 

vaardigheidstraining bestaat uit eenentwintig sessies. Per sessie komen meerdere thema‟s aan bod.  

4.2.1.2 Waaruit bestaat de sessie 

De activiteiten van een sessie bestaan voornamelijk uit zit-, praat-, en luisteractiviteiten. Op vaste 

momenten tijdens de sessie wordt er een reflectie gevraagd van de jongeren zelf. Hierbij moeten ze 

praten over hun eigen gewoonten, gevoelens en gedragingen. Tijdens de sessie bestaat er veel ruimte 

voor verdieping van de thema‟s.  

 

Tijdens de training wordt het sociale gedrag voorgedaan door twee modellen nl. door de trainer en een 

jongere van de groep.  

Iedere vaardigheid wordt op een groot blad papier getoond dat aan een muur hangt. De leerpunten 

worden hierop geschreven.  

 

Na iedere sessie wordt er huiswerk mee naar huis gegeven. Dit bestaat uit gedragsoefeningen. De 

jongere schrijft op hoe hij de oefeningen heeft uitgevoerd. De verantwoordelijkheid van het huiswerk 

ligt vooral bij de jongere zelf en niet bij de ouders.  

 

“Bang voor andere kinderen” is opgebouwd uit vier hoofdthema‟s: 

 Afstemmen op elkaar 

 Onderhandelen in spel 

 Opkomen voor jezelf 

 Reageren op afwijzing 

4.2.1.3 Wie kan hieraan deelnemen 

In principe kunnen kinderen van acht tot twaalf jaar deelnemen aan de sessies. De kinderen moeten 

kunnen lezen en schrijven. Ook moeten ze over een goed concentratievermogen beschikken en over 

zichzelf kunnen reflecteren. 

4.3 EEN LINK MET DE PRAKTISCHE UITWERKING VAN ONS PROJECT 

4.3.1 Theorie van Goldstein  

We hebben de theorie van Goldstein en Ringrose gekozen omdat veel trainers zich op deze theorie 

baseren. Dit hebben we gemerkt toen we in Nederland waren. In iedere instelling waar we geweest 

zijn, hadden ze zich gebaseerd op het principe Goldstein. Ook Anja, sociale vaardigheidstrainer van 

St.-Elisabeth in Wijchmaal, baseert zich op het principe Goldstein. Verder hebben we hiervoor 

gekozen omdat dit relevante theorie is voor sociale vaardigheidstrainingen. In de DVD gebruiken wij 

ook het hele opzet van het principe Goldstein. Dit principe komt vaak terug in de DVD. Een voorbeeld 

hiervan is het foute en het goede rollenspel dat we tonen.  

 

We hebben ons gebaseerd op de leerpunten van Goldstein. Deze hebben we echter vereenvoudigd. We 

deden dit omdat de leerpunten te uitgebreid en te moeilijk waren voor personen met een licht tot matig 

mentale beperking.  

 

Goldstein hanteert een bepaalde structuur die we deels ook overgenomen hebben. Jongeren hebben 

nood aan een bepaalde structuur en Goldstein geeft hen deze ook. Wij willen hen ook structuur geven 

zodat ze weten waar ze aan toe zijn.  
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De gedragsoefeningen uit Goldstein hebben we veel gebruikt in ons werk. De jongeren die deelnemen 

aan de sessie worden gestimuleerd om de rollenspelen na te spelen. Op deze manier gaan ze op een 

actieve wijze leren. Ook zullen de jongeren veel herhalen tijdens de sessie. De leerpunten worden vaak 

herhaald zodat de jongeren deze zeker niet zullen vergeten. Herhaling is heel belangrijk voor onze 

jongeren zodat ze de geleerde leerpunten eigen maken.  

 

Goldstein geeft aan dat bekrachtiging ook heel belangrijk is tijdens een sociale vaardigheidstraining. 

Ook dit hebben wij overgenomen. We vinden het heel belangrijk dat er op een juiste manier positief 

bekrachtigd wordt.  

 

Op het einde van de training wordt er ook aan transfer gedacht. Het is hierbij de bedoeling dat de 

jongeren het geleerde in het dagdagelijkse leven gaan omzetten. Een werkblaadje wordt dan ook 

meegegeven om in andere situaties de sociale vaardigheden te blijven oefenen en hanteren. 

4.3.2 Theorie van Ringrose 

Hierin wordt gezegd dat jongeren die geen sociale vaardigheden bezitten, een heel negatief zelfbeeld 

hebben. Ook wij zijn hiervan overtuigd en gaan proberen het negatieve zelfbeeld weg te werken. Door 

de jongeren veel te laten oefenen in de vaardigheidssessies en door hun sociaal vaardig te maken gaan 

ze ook een beter en positiever zelfbeeld ontwikkelen. Ook het bekrachtigen is heel belangrijk zodat de 

jongeren weten dat ze goed bezig zijn. Na verloop van tijd zullen ze hierdoor een positiever zelfbeeld 

ontwikkelen. Ringrose gebruikt in zijn sessies ook een groot blad papier dat hij tegen de muur hangt 

en waar hij de leerpunten op schrijft. Wij gebruiken in onze sessies een bord waar de leerpunten op 

zullen geplakt worden met velcro. Eén van de redenen waarom we Ringrose als theorie bijvoegen is 

dat we deze in Nederland hebben gezien en omdat deze ook gebaseerd is op de theorie van Goldstein. 
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5 Hoofdstuk 5: Communicatieve vormen 

We gaan in dit hoofdstuk eerst het non-verbale gedrag nader bekijken. We bekijken dit omdat het non-

verbale gedrag toch heel belangrijk is tijdens een gesprek met iemand. Ook in de leerpunten van onze 

handleiding en DVD komt het non-verbale gedrag regelmatig terug. Vooral het oogcontact en de 

rechte houding zijn zeer belangrijk in ons project en worden hier dan ook nog eens benadrukt. Voor de 

theorie van non-verbaal gedrag hebben we ons vooral gebaseerd op het boek van van Meer en van 

Neijenhof (1996). 

Daarna gaan we de IK-boodschap bespreken. We gaan het nut ervan aanhalen en we gaan uitleggen 

hoe je een IK-boodschap op een juiste manier moet gebruiken. Deze informatie hebben we vooral 

gehaald uit de cursus van Pex, Verbeeck, Schepens, Schepers en Weustenraed (2006-2007). 

Als laatste halen we de houding van de begeleider aan. De houding van de begeleider zal voor een 

groot deel bepalen of de sessie een succes wordt of niet. Daarom vinden wij het belangrijk om ook 

hier even bij stil te staan.  

5.1 NON-VERBAAL GEDRAG 

In de omgang tussen mensen speelt het non-verbale gedrag een grote rol. Meer dan de meeste mensen 

denken. Je kunt tijdens een gesprek je houding, je mimiek, je gevoelens en je emoties niet zomaar 

uitschakelen. In je woorden kan je gevoelens wel uitschakelen, maar non-verbaal zullen deze altijd 

zichtbaar blijven. Je kunt ze met je lichaamstaal moeilijk onder controle houden. Daarom zegt het non-

verbale gedrag vaak meer dan het verbale, het is eerlijker.  

Wat het non-verbale gedrag precies inhoudt, is moeilijk weer te geven in een paar woorden. Meestal 

beperkt men zich tot een opsomming van een aantal elementen of non-verbale gedragingen:  

 gelaatsuitdrukkingen (grimassen, glimlachen, enz.)  

 blik van de ogen (wegkijken, enz.) 

 gebaren en andere lichaamsbewegingen 

 lichaamshouding (rechte houding, in elkaar gezakt, voorovergebogen, enz.) 

 aanraking of contact (hand op schouder bij troosten, enz.) 

 afstand 

 uiterlijk (kledij, haar, juwelen, enz.) 

 

Een voorbeeld: als je met iemand aan het praten bent die je niet aankijkt, lui onderuitgezakt zit, 

regelmatig eens geeuwt, enz. Deze persoon is niet aan het luisteren, dat valt uit zijn non-verbaal 

gedrag af te lezen. Je had liever gehad dat hij jou aankeek, geïnteresseerd voorover ging zitten, niet 

geeuwt of naar buiten kijkt, dat hij af en toe eens knikt en zo laat merken dat hij luistert.  

 

Maar jij kunt niet alleen het non-verbale gedrag aflezen van de anderen. Zij kunnen dat ook van jou. 

Het is dus zeer belangrijk dat je rekening houdt met je non-verbale gedrag. Ook al kun je je 

lichaamstaal moeilijk controleren. Je kunt wel rekening houden met de aspecten van non-verbaal 

gedrag. Je kunt ervoor zorgen dat je schouders tijdens een gesprek naar je gesprekpartner gericht zijn, 

dat je hem aankijkt, dat je af en toe eens knikt. Door rekening te houden met deze aspecten en door ze 

toe te passen, laat je al merken dat je luistert.  

5.1.1 Belang van het non-verbale gedrag 

Mensen willen heel veel duidelijk maken via verbale communicatie, toch kan niet alles op deze 

communicatieve manier tot uitdrukking gebracht worden. Bijvoorbeeld gevoelens, zij zijn vaak heel 

moeilijk te verwoorden, maar non-verbaal kan je ze wel duidelijk maken. Verdriet, blijdschap, 

teleurstelling, onzekerheid, enz. deze gevoelens zijn via lichaamstaal heel duidelijk, maar in woorden 

niet. 

 

Zoals hierboven al eens vermeld, kun je uit het non-verbale gedrag opmaken of iemand wel of niet 

naar je luistert.  
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5.1.2 Aspecten van het non-verbale gedrag 

Veel aspecten van non-verbaal gedrag komen terug in de leerpunten die weergegeven worden in de 

handleiding. Ook hierboven hebben we er al een aantal vernoemd. Er zijn natuurlijk heel veel aspecten 

van het non-verbale gedrag. Wij gaan enkel diegene verwoorden die wij belangrijk achten voor ons 

project, m.a.w. die terugkomen in de DVD.  

5.1.2.1 Lichaamshouding en motoriek 

Iedere persoon heeft een andere lichaamshouding of motoriek. De één heeft stevige wandelpassen, de 

andere eerder rustige. De één loopt recht, de andere licht gebogen, de één zit heel erg recht, de andere 

kan niet stoppen met wiebelen. Zo zijn er nog veel verschillende lichaamshoudingen.  

Uit de lichaamshouding valt vaak op hoe een persoon zich voelt en of die persoon een goed of slecht 

zelfbeeld heeft. Iemand met een slecht zelfbeeld zal heel anders zitten of staan dan iemand met een 

goed zelfbeeld. Als je kwaad bent zal je heel anders lopen dan wanneer je heel blij bent.  

 

Je houding is dus heel belangrijk. Met een rechte houding laat je merken dat je luistert en dat je 

geïnteresseerd bent in wat de andere persoon te vertellen heeft.  

Wij willen vooral de nadruk leggen op de schouders. Als je naar onze basis leerpunten kijkt, zie je dat 

er instaat dat men een rechte houding moet aannemen. Onder een rechte houding verstaan wij een 

rechte rug en dat je schouders naar de persoon die aan het woord is, gericht zijn. Als men zijn 

schouders niet naar de gesprekspartner richt, heeft men geen goede communicatieve houding.  

5.1.2.2 Mimiek en oogcontact 

Het gezicht is een belangrijke informatiebron tijdens een gesprek. Het bevat zoveel 

expressiemogelijkheden dat er vaak meer op het gezicht af te lezen valt dan uit woorden is te halen.  

Hoe iemand zich voelt kan je vaak nauwkeurig aflezen van zijn gezicht. Voelt iemand zich verdrietig, 

dan zullen de mondhoeken van deze persoon vaak naar beneden gericht zijn. Zo heeft elk gevoel wel 

een typische gelaatsuitdrukking.  

 

Maar het allerbelangrijkste zijn de ogen. Met je ogen geef je aan of je goed luistert en of het je 

interesseert. Je maakt duidelijk dat je op de verteller gericht bent en dat je aandacht voor hem hebt.  

Oogcontact maakt ook duidelijk wie aan het woord is en wie luistert. Als men aan het luisteren is, kijkt 

men de ander vaker aan dan wie aan het woord is. Degene die aan het woord is, zal de ander vooral 

aankijken wanneer hij behoefte heeft aan een reactie van de ander. Zo gaat hij na of de ander hem 

begrepen heeft, of het hem nog interesseert en of de aandacht er nog is.  

Af en toe oogcontact tussen de gesprekspartners is dus onontbeerlijk. Het is niet zo fijn om een 

gesprek te voeren met iemand die voortdurend een andere kant opkijkt, die naar buiten aan het staren 

is of die ondertussen ergens anders mee bezig is (bijvoorbeeld met de GSM). 

5.2 IK-BOODSCHAP 

Wij willen hier het belang van een IK-boodschap verder benaderen.  

5.2.1 Negatieve of confronterende IK-boodschappen 

Als je iemand wil aanspreken over zijn gedrag dan kan je beter werken met IK-boodschappen dan met 

JIJ-boodschappen. Ze zullen veel beter werken.  

Zeg je nu „jij praat te hard‟ of je zegt „ik kan mij niet concentreren als ik je hard hoor praten, ik vind 

dat heel vervelend‟, dan zal het eerste een fellere reactie tot gevolg hebben dan het tweede.  

Met een JIJ-boodschap zeg je dat de ander iets fout doet: jij doet iets fout. Met een IK-boodschap zeg 

je dat je het graag anders zou zien, je geeft je eigen gevoel. Dit nodigt de ander uit om begrip op te 

brengen voor jouw kant van de zaak.  
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Een IK-boodschap wordt vooral gebruikt in een situatie waar men iemand wil confronteren met gedrag 

dat men onacceptabel vindt. Maar het kan ook in andere situaties gebruikt worden. Als we de theorie 

even koppelen aan het project, kan men zeggen dat er een aantal thema‟s zijn waar een IK-boodschap 

toch van groot belang is. Deze thema‟s zijn namelijk, kritiek geven en kritiek krijgen, assertief zijn, 

boosheid uiten, uiten van teleurstelling en „neen‟ zeggen (hoe zeg je „neen‟ en durven „neen‟ zeggen). 

Maar ook bij de andere theorieën moet er een IK-boodschap gebruikt worden.  

 

Een IK-boodschap bestaat uit drie delen. Je benoemt het gedrag dat je stoort, je geeft je gevoel daar bij 

en de gevolgen die het gedrag voor jou heeft.  

We maken het even duidelijk met een voorbeeld dat gebruikt wordt in de DVD: Lies vindt het 

vervelend dat haar opvoeder haar heel de dag commandeert. Ze zegt hier iets over tegen haar opvoeder 

en gebruikt hiervoor een IK-boodschap. 

 „Bert, ik vind het niet fijn (gevoel) dat je mij de hele dag loopt te commanderen (storend 

gedrag), ik krijg daardoor nooit mijn verjaardagskaart af die ik aan het maken ben (gevolg).‟  

De opvoeder zal hier heel anders op reageren dan dat Lies zou zeggen „je commandeert me echt altijd, 

stop daar eens mee!‟. Hij krijgt bij de IK-boodschap de ruimte om ook op een rustige manier te 

reageren.  

 

Een ander voorbeeld dat we ook even willen aanhalen is het voorbeeld van Marlies en Stijn. Marlies is 

op haar kamer aan het telefoneren maar hoort niets van wat haar vriendin zegt omdat Stijn (haar broer) 

de muziek op zijn kamer veel te hard heeft staan. Ze gaat naar zijn kamer en gebruikt een IK-

boodschap om hier iets van te zeggen tegen Stijn. 

 „Stijn, ik ben aan het bellen met een vriendin maar ik hoor niets van wat zij zegt (gevolg) 

doordat jouw muziek zo hard staat (storende gedrag). Ik vind dit heel vervelend (gevoel), zou 

jij de muziek wat stiller willen zetten?‟ 

Marlies geeft Stijn de ruimte om hier rustig op te reageren.  

 

Wij willen niet zeggen dat een IK-boodschap het gedrag van de ander altijd zal veranderen. Het kan 

soms nog zijn dat de ander opstandig gaat reageren. Daarom is het belangrijk om te letten op de 

signalen die erop kunnen wijzen dat de ander zich tegen je IK-boodschap verzet. Je schakelt dan best 

over naar luisteren. Hiermee bedoelen we dat je dan in plaats van jouw gevoelens weer te geven, je 

best naar de gevoelens van de ander luistert. 

5.2.2 Positieve IK-boodschappen 

IK-boodschappen moeten niet altijd negatief zijn. Ze kunnen ook volgen op positief gedrag. Je kunt 

het vergelijken met complimentjes. We hebben in dit project al vaker vermeld dat complimentjes 

geven zeer belangrijk is. We willen het hier nog eens aanhalen en ook uitleggen hoe je het beste een 

positieve IK-boodschap of een complimentje geeft.  

We gaan even verder met het voorbeeld van Lies en haar opvoeder Bert. Lies heeft eerlijk haar mening 

gegeven ten opzichte van haar opvoeder. Bert vindt dit zeer positief gedrag en wil het belonen met een 

positieve IK-boodschap. Hij kan dan zeggen: 

 „Ik vind het fijn dat je mij dat verteld hebt, nu weet ik welk gevoel ik je geef.‟ 

 „Ik vind het super dat je zo eerlijk bent tegen mij.‟ 

 

Positieve IK-boodschappen zullen tot gevolg hebben dat het positieve gedrag vaker gesteld zal 

worden. Ook bevordert dit het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de jongere.  

Nu dat Bert het gedrag van Lies positief gecomplimenteerd heeft, zal ze vaker eerlijk zijn tegen hem 

en tegen anderen. 
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5.3 HOUDINGEN VAN DE BEGELEIDER  

We willen ook even de houdingen van de begeleider aanhalen. Deze komen ook terug in de 

handleiding, maar het lijkt ons belangrijk om deze hier nog eens weer te geven. Zo willen we nog eens 

benadrukken dat de communicatievormen hierboven beschreven ook belangrijk zijn voor de trainer. 

De trainer moet het voorbeeld geven. Als de begeleider in zijn lichaamstaal geen enthousiasme 

uitstraalt, zullen de jongeren ook geen enthousiasme tonen.  

5.3.1 Sfeer in de groep 

De sfeer is één van de belangrijkste elementen die nodig is om een sessie tot een goed einde te 

brengen. Wanneer het heel druk is in de leefgroep gaan de jongeren niet mee willen werken en gaat 

een sessie niet lukken. Het is belangrijk dat het eerst rustig is in de groep voordat je kunt beginnen met 

de DVD.  

 

In elke groep is er altijd wel iemand die een mindere dag heeft. Voor jongeren met een licht mentale 

beperking is het moeilijker om dat van hun af te zetten. Zij hebben er dan ook vaak behoefte aan om 

dit even te vermelden. De begeleider moet hier zeker rekening mee houden. Eventueel kan de 

begeleider eventjes vragen of de jongeren willen reflecteren over de voorbije dag. Wanneer de rust 

teruggekeerd is in de groep, kan de begeleider aan de sessie beginnen.  

5.3.2 Directiviteit 

Als begeleider moet je een leidinggevende rol aannemen om een vaste structuur van het programma te 

kunnen volgen. De jongeren mogen ook hun eigen inbreng doen maar de begeleider bepaalt in 

hoeverre zij deze kunnen doordrijven. 

5.3.3 Acceptatie 

Als jongere is het heel belangrijk dat je je als persoon geaccepteerd voelt in de groep en door je 

begeleider. Acceptatie betekent niet dat je alle gedrag van de jongeren moet aanvaarden. Je moet de 

jongeren in zijn eigenheid accepteren en hem niet veroordelen op zijn eigenheid maar wel op zijn 

gedrag. 

5.3.4 Bekrachtiging 

Belonen is heel belangrijk voor iedereen. Zeker bij jongeren met een licht tot matig mentale beperking 

is het nodig om veel te bekrachtigen. Wanneer je bekrachtigt is dit zeer aangenaam voor de jongeren 

en helpt dit hun meer zelfvertrouwen te krijgen. Ook stimuleert het de jongeren meer. Bekrachtigingen 

hebben het meeste effect wanneer deze persoonlijk gericht is.  

 

Op het einde van de sessie kan de begeleider de jongeren belonen door iets kleins. Bij de jongere 

kinderen kan dit eventueel een mannetje zijn uit „kindersurprise‟ en bij de jongeren kan dit eventueel 

een klein zeepje zijn. 

  

Ook een complimentje kan belangrijk zijn. Een goed getimed en gemeend compliment heeft veel meer 

effect dan een compliment dat zomaar gegeven wordt om een compliment te geven.  

 

Bij volgende momenten kan de begeleider bekrachtigen: 

 Wanneer de jongere een goed antwoord geeft 

 Wanneer de jongen het rollenspel goed doet 

 Wanneer de jongere durft te vragen en feedback durft te geven. 

 Wanneer de jongere een goede houding aanneemt tijdens de sessie 
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5.3.5 Structuur 

Jongeren hebben nood aan structuur. Je moet er dan ook voor zorgen dat er een vaste structuur is 

doorheen de verschillende sessies. Voor hen is het ook belangrijk dat er een vaste begeleider is die hen 

begeleid tijdens de sessies. Door deze structuur hebben ze een houvast en weten ze wat er van hen 

verwacht wordt.  

Enkele voorbeelden hiervan kunnen zijn: 

 Door voorspelbaar te zijn in zijn handelen tijdens de sessies 

 Door duidelijke afspraken te maken 

 Door de doelen goed voor ogen te houden 

5.3.6 Flexibiliteit  

Naast structuur wordt er toch wel een zekere flexibiliteit van de opvoeder verwacht. Dit moet zo zijn 

op verschillende vlakken. Het is belangrijk om flexibel te zijn op vlak van structuur. Bijvoorbeeld: als 

jouw structuur verandert omdat de structuur van de gast op de voorgrond treedt  

Je moet ook flexibel zijn in verband met de sessie zelf. Bijvoorbeeld: als er in een groep waar jij een 

sessie hebt gepland ruzie is, moet je hier ook even tijd voor maken en dus even je sessie aan de kant 

schuiven.  

5.3.7 Duidelijkheid 

Het is heel belangrijk dat de jongeren weten wat ze moeten doen en dat ze weten wat er van hen 

verwacht wordt. De taal van de begeleider moet eenvoudig zijn en aangepast aan de jongeren hun 

niveau. Het verbale en het non-verbale gedrag van de begeleider moeten overeenstemmen.  

De rollenspelen die de jongeren spelen moeten eenvoudig en zo concreet mogelijk zijn. 

5.3.8 Eigenwaarde en zelfvertrouwen 

Er is een onderscheid tussen eigenwaarde en zelfvertrouwen. Met eigenwaarde bedoelen we: het 

vertrouwen er onvoorwaardelijk te mogen zijn. Dit betekent dat je in de training de cliënt eerst moet 

laten voelen dat hij welkom is.  

De tweede stap hierin is dat je, ook al heb je een geschiedenis met elkaar, min of meer onbevangen 

naar hem moeten kunnen kijken. Maar om dit te kunnen moet je als trainer ook eerst naar je eigen 

houding kijken. Als de jongere zich welkom voelt bij jou, groeit bij hem of haar het gevoel van 

eigenwaarde. Nadat deze fase gedaan is, kan de jongere groeien in zijn zelfvertrouwen. Dit krijgt men 

als hij of zij het besef krijgt dat hijzelf ook van alles kan leren en zelf kan bedenken.  

5.3.9 Dialoog 

Het is belangrijk dat je voor het stimuleren en ondersteunen van de emotionele groei bij de jongere een 

dialoog gaat aangaan. Je moet goed beseffen dat het antwoord wat de jongere je geeft niet altijd gaat 

zijn zoals je had gehoopt, maar dan moet je dit niet zien als een fout antwoord.  

Het is dan ook zeer belangrijk dat je je openstelt voor wat dit met je doet.  

5.3.10 Trainingsvaardigheden  

De volgende trainingsvaardigheden zijn belangrijk om een goede vaardigheidssessie op te starten. 

5.3.10.1 Jezelf leeg maken 

Als de trainer onder druk staat of zich niet goed voelt, dan merkt de jongere dit aan de houding van de 

trainer omdat de trainer dan met andere dingen bezig is, of omdat hij zich ergert aan de jongere. 

Daardoor voelt de jongere zich al gauw minder welkom. De trainer zal zichzelf moeten leegmaken en 

voordat de training begint zichzelf afvragen of hij klaar is om jongeren te ontvangen. 
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5.3.10.2 De cliënten volgen 

Dit heeft vooral te maken met dat je aanvaardt hoe een jongere op dat moment is, als het deze training 

niet is dan komt het wel een andere training. Geduld is hier ook wel belangrijk.  

5.3.10.3 De cliënten bevestigen 

Hier komt het op neer dat je zowel de positieve als de negatieve gevoelens mag benoemen. Ze mogen 

beiden aanwezig zijn.  

5.3.10.4 Actief luisteren 

Dit betekent vooral dat je een actieve houding gaat aannemen. Je bent geïnteresseerd in de jongere 

maar zonder te pushen. Het is geen passieve daad, hier moet je ook duidelijk laten merken dat je 

luistert, door vb. eens te knikken of door oogcontact te houden.  

 

Nog een manier om actief te luisteren is samenvattingen geven. Je kunt een gevoelssamenvatting 

geven of een feitelijke samenvatting. Een gevoelssamenvatting is dat je gaat benoemen hoe iemand 

zich voelt op dat moment, of over hoe hij de situatie heeft beleefd. Bij een feitelijke samenvatting ga je 

zo goed mogelijk samenvatten wat de ander heeft gezegd. 

5.3.10.5  Oefenen van vaardigheden 

Vaardigheden worden het best aangeleerd door te oefenen in de vorm van een rollenspel.  

Hier is het de taak van de trainer om een situatie te herkennen en te weten wat er nodig is om te doen. 

Hier moet de trainer een coachende houding op zich nemen, waarbij hij vragen stelt om de cliënt te 

helpen denken.  

5.4 EEN LINK MET DE PRAKTISCHE UITWERKING VAN ONS PROJECT 

Zowel in de DVD als in de handleiding komen een aantal basis leerpunten terug. Namelijk: 

 Let op je houding (zet je recht of sta recht) 

 Maak oogcontact en draai je schouders naar de ander 

 Praat in de IK-vorm 

 Let op de reactie van de ander en luister aandachtig 

We hebben het belang van deze leerpunten hierboven verder uitgediept. We hebben voor deze basis 

leerpunten gekozen omdat ze bij elk thema terug komen. Voor verdere uitleg hiervan verwijzen we 

naar de handleiding.  

De jongeren moeten deze vier basis leerpunten goed onder de knie hebben om sociaal vaardig te 

kunnen zijn.  

In de DVD hebben we hier veel rekening mee gehouden. We hebben er voor gezorgd dat in elk goed 

rollenspel de vier basis leerpunten duidelijk zichtbaar zijn. De jongeren zitten recht als ze aan het 

praten zijn, hun schouders zijn naar elkaar gericht, ze hebben oogcontact en ze praten in de IK-vorm. 

Het laatste basis leerpunt is moeilijk in beeld te brengen, maar het komt zeker ook aanbod.  

 

De houding van de begeleider is heel belangrijk voor elke sessie. De uitleg hierboven komt ook terug 

in de handleiding. We vinden het heel belangrijk dat de begeleider een positieve houding aanneemt. 

Enkel zo kan volgens ons een sessie echt slagen. Het is niet de bedoeling dat de jongeren sociale 

vaardigheden leren door enkel naar de DVD te kijken. De begeleider speelt een belangrijke rol in het 

leerproces. We willen de begeleider er interactief bij betrekken. De begeleider evalueert samen met de 

jongeren de rollenspelen uit de DVD. Hier hebben we bewust voor gekozen. Daarom dat het van groot 

belang is dat de begeleider enthousiast is. De jongeren worden automatisch enthousiaster en leren 

meer in een sessie.  
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6 Hoofdstuk 6: Pictogrammen 

In dit theoretisch deel van de pictogrammen willen we verduidelijken waarom pictogrammen nodig 

zijn als visuele ondersteuning voor onze doelgroep. Het is belangrijk om pictogrammen zowel te 

gebruiken in de sessies als bij het didactische materiaal. Jongeren met leesmoeilijkheden of jongeren 

die niet kunnen lezen, krijgen een ondersteunend gevoel door de pictogrammen. Ook leren ze op deze 

manier de leerpunten begrijpen. De informatie die in dit hoofdstuk verwerkt is afkomstig uit een 

cursus van Gybels, Leesen en Rooyakkers (2006-2007). 

6.1 PICTOGRAMMEN  

Een deel van de openbare communicatie gebeurt door het gebruik van pictogrammen. In de 

maatschappij die gedeeltelijk bestaat uit personen met leesmoeilijkheden, zijn pictogrammen een 

noodzaak. Deze personen moeten getraind worden om de officiële pictogrammen te leren kennen.  

In BETA zijn 396 pictogrammen opgenomen. Deze zijn per thema gerangschikt.  

Volgende thema‟s komen aan bod: verbodstekens, gebodstekens, waarschuwingstekens, 

reddingstekens, sport, openbare diensten, bedrijf en industrie, onderwijs en geneeskunde, 

verkeersborden, enz. 

 

Personen met autisme en personen met een licht tot matig mentale beperking hebben behoefte aan 

duidelijkheid en overzicht. Het doel van pictogrammen is het verduidelijken van bepaalde zaken. Het 

geeft personen met autisme meer zekerheid en minder spanning. Telkens wanneer personen met 

autisme het niet meer weten, kunnen ze zien wat er nog staat te gebeuren door middel van de 

pictogrammen. Zo krijgen ze grip op hun dagbestedingen. Ze kunnen de pictogrammen zoveel 

bekijken als nodig en zo kunnen ze verdere autonomie uitbouwen. De personen moeten de 

pictogrammen wel goed kunnen begrijpen en kunnen koppelen aan de te volgen activiteit. Sommige 

personen werken beter met foto‟s, andere juist weer niet omdat elk detail gekoppeld moet worden. Dit 

is voor iedereen anders. 

Bij het gebruik van pictogrammen gaat het om het overzicht en om wat er wanneer gaat gebeuren. Een 

voorbeeld waarin pictogrammen gebruikt worden is een dagkalender. Deze geven aan welke activiteit 

in welke volgorde gaat gebeuren. Het aantal details dat best op de pictogrammen staat, verschilt van 

persoon tot persoon. Ook bestaan er week- en maandkalenders. Hierop worden grotere gebeurtenissen 

vermeld.  

Pictogrammen worden tevens gebruikt voor en door personen die niet of weinig praten. Bijvoorbeeld: 

een pictogram met een glas betekent dat de jongere iets wil drinken. Zo kan de jongere toch nog 

communiceren. 

6.2 BETA  

Dit betekent het spreken met prenten. De grafische symbolen als middel ter ondersteuning van de 

communicatie of meer algemeen als prenten- en tekstverwerker, blijken steeds toe te nemen. Het Beta-

systeem is niet ontwikkeld als middel voor communicatie zelf, maar als instrument om 

communicatiemiddelen te ontwikkelen. Het systeem streeft ernaar om begrippen via meer realistische 

tekeningen weer te geven zodat ze ook voor minder begaafde jongeren en volwassenen hanteerbaar 

zijn.  

 

De hoofddoelstelling van het prentensysteem is het gemakkelijk herkennen van de prenten. Daarnaast 

zit tevens systematiek in dit „prentenwoordenboek‟, waardoor het wel een symbolen- systeem wordt 

genoemd. Elk systeem heeft zijn eigen regels. In het Beta-systeem worden de regels grotendeels 

bepaald door kleur, vorm en positie. Binnen het systeem komen een aantal basisfiguren voor die 

terugkeren doorheen het hele systeem. Bij het inkleuren van de tekeningen wordt er gezorgd voor een 

consequente aanpak. Soms worden slechts enkele onderdelen ingekleurd om het contrast sterker te 

laten uitkomen. Ook wordt er in het systeem gewerkt met pijlen. Een volle zwarte lijn duidt een 

bepaalde handeling aan op de afbeelding.  
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Een lege, witte pijl duidt een verandering aan in ruimte of in tijd. Bij het gebruik van werkwoorden in 

de pictogrammen worden er kleine streepjes geplaatst zoals dat ook gebeurd in stripverhalen en 

cartoons.  

 

Het voordeel van het gebruik van het Beta-systeem is een regelmatige confrontatie met bepaalde 

tekeningen. Dit is in het leerproces een belangrijke hulp om tot herkenning te komen. Ook geldt voor 

de Beta-prenten dat de systematiek geen hinder mag zijn voor degenen die niet de mentale 

mogelijkheden hebben om deze structuur te begrijpen.  

De uitvinders zijn er zich van bewust dat ze hiertegen soms moeten zondigen omdat concrete 

voorstellingen zo sterk onderhevig zijn aan subjectiviteit. Daarom is het systeem ook „open‟ 

gehouden. Hierdoor kunnen gebruikers flexibel aanpassingen maken aan de individuele noden van de 

gebruiker. 

6.3 VISUELE ONDERSTEUNING  

Visuele ondersteuning voor het aanleren van sociaal gedrag. Taal is een middel om het gedrag van 

jongeren met autisme of een verwante stoornis bij te sturen of te veranderen. Een verbod lijkt bij de 

persoon niet aan te komen of zorgt maar voor een korte tijd voor verbetering. Een gebod lukt soms iets 

beter, maar is meestal ook snel vergeten. Onze woorden zijn te vluchtig en blijven bij de personen niet 

hangen. Als personen de prentjes begrijpen en verbanden kunnen leggen tussen opeenvolgend 

beeldmateriaal, kun je met een aangepast beeldverhaal als hulpmiddel, bestaand gedrag proberen te 

veranderen of nieuw gedrag aanleren. Je geeft de persoon op die manier een handleiding voor zijn 

gedrag in bepaalde situaties. Hierbij maak je gebruik van een sterke kant van die persoon, namelijk de 

concrete visuele waarneming. De visuele handleiding kan op verschillende manieren vorm krijgen. 

Vooraleer je kan beginnen met het beeldmateriaal moet er belangrijk werk gebeuren, namelijk het 

nodige observatie- en denkwerk:  

 Hoe vaak en wanneer komt de moeilijke situatie voor bij de persoon? 

 Wat gaat er aan de moeilijkheden vooraf? Wat loopt er juist verkeerd? Wat doet de persoon en 

hoe reageer jij en de anderen hierop? 

 Wat denk je dat de persoon in deze situatie (nog) niet kan of niet aankan? Hoe kun je dat 

vertalen in concrete en eenvoudige instructies voor die persoon? 

 

Wanneer je deze vragen beantwoord hebt, zal meestal blijken dat er nog andere zaken een rol spelen in 

dat gemis aan bepaalde vaardigheden die je met visuele ondersteuning zou kunnen aanleren.  

Het beeldverhaal is gebaseerd op de methode Cognitieve Picture Rehearsal (vertaald: cognitief 

inoefenen van gedrag met behulp van prenten), een soort in-prenting. 

Een beeldverhaal is opgebouwd uit drie delen: 

 Een omschrijving van de situatie: kort, bondig en met visuele elementen die herkenbaar zijn 

voor de jongere. 

 Een duidelijke en concrete omschrijving van het gedrag dat je wilt aanleren aan de persoon. 

 Een omschrijving van de prettige gevolgen van het gedrag. Dit zorgt voor een extra stimulans 

voor de persoon om de instructies van het beeldverhaal te volgen. 

 

Als je weet welke beelden je gaat gebruiken, is het de beurt om je tekentalent te laten zien. De voor de 

jongere essentiële elementen mogen niet ontbreken en te veel details gebruiken is niet van toepassing. 

Doorlopende lijnen genieten de voorkeur, een ruwe schets vraagt namelijk van de persoon om tussen 

de lijnen de essentie te vinden, wat voor vele personen moeilijk is. Ook eigen foto‟s of foto‟s uit een 

tijdschrift zijn bruikbaar. 
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Dan volgt er het stappenplan en dit is opgebouwd uit drie stappen: 

 Een situatieomschrijving die helder en duidelijk is, liefst gevat in één beeld. 

 Een verbod (dat wat niet mag in een bepaalde situatie). Zo een prentje is vergezeld van een 

verbodsteken. Bijvoorbeeld een verbodsbord of een kruis door het prentje. 

 Een duidelijke richtlijn. Als je denkt dat de persoon dit aankan, kun je meer dan één alternatief 

geven. 

 

Het stappenplan is geschikt voor het vergroten van de zelfcontrole. Ook is het denkbaar dat je stap 

voor stap te werk gaat en dat je toewerkt naar veralgemening of dat je begint met een stappenplan dat 

veel algemener is. Bijvoorbeeld: „Wat te doen als ik kwaad word?‟ 

 

Het beeldverhaal en het stappenplan zijn getest bij jongeren met een normale begaafdheid of een 

geringe ontwikkelingsachterstand.  

Voor de jongeren was de bedoeling snel duidelijk en er kon eventueel ook eerst worden geoefend door 

middel van een rollenspel. Hierdoor werd er op een korte termijn resultaat geboekt. In de omschrijving 

van „Cognitieve Picture Rehearsel‟ worden voorbeelden beschreven van jongeren met een duidelijke 

mentale handicap en een ernstige mate van autisme.  

De schrijfster maakt hierin duidelijk dat er veel geoefend moet worden met de jongeren, voordat de 

jongeren zich de vaardigheid eigen maken. Ze waarschuwt ook voor het in de hand werken van 

rigiditeit wanneer er onvoldoende variatie wordt gebracht in de elementen die de situatie uitbeelden. 

Het scenario moet exact verlopen zoals op de prentjes staat afgebeeld.  

 

Hieruit mag duidelijk zijn dat het beeldverhaal of een stappenplan een hulpmiddel is voor de persoon 

om zijn of haar gedrag aan de situatie aan te passen. Het is zeker geen wondermiddel en het moet 

voldoende verduidelijkt worden. Dit moet gebeuren met de nodige aandacht voor andere gebieden die 

met de sociale vaardigheid te maken hebben.  

6.4 EEN LINK MET DE PRAKTISCHE UITWERKING VAN ONS PROJECT 

Bij de DVD en de bijhorende handleiding hebben we ook nog gezorgd voor didactische materialen. 

Als didactische materiaal hebben we gekozen voor pictogrammen. Dit was op vraag van onze 

projectbegeleidster Anja Volders. Ze werkte voorheen ook al met pictogrammen en dit met een goed 

resultaat. De pictogrammen hebben een lerende en ondersteunende functie. Sommige jongeren hebben 

leesmoeilijkheden of kunnen niet lezen. Voor deze jongeren zijn de pictogrammen dus zeer belangrijk. 

Door de pictogrammen te laten zien aan de jongeren, kunnen zij zich de leerpunten visueel 

voorstellen. Ze kunnen de leerpunten koppelen aan de pictogrammen en zo kunnen zij de leerpunten 

onthouden en ook toepassen. Bij de jongeren zonder leesmoeilijkheden of jongeren die wel kunnen 

lezen, hebben de pictogrammen een ondersteunende functie. Ze kunnen de leerpunten zelf lezen, maar 

kunnen daarbij ook nog een visuele voorstelling krijgen door middel van de pictogrammen. Iets 

visueels zorgt ervoor dat de jongeren er altijd op kunnen terugvallen. Het is een soort ruggensteuntje 

om de leerpunten goed te kunnen onthouden en toe te passen. We maken pictogrammen om tijdens de 

sessies, de sociale vaardigheden en de bijhorende leerpunten te verduidelijken. Voor elk leerpunt 

maken we één pictogram. Ook willen we in de leefgroepen pictogrammen in posterformaat laten 

ophangen zodat de kinderen in de leefgroep altijd terug kunnen kijken naar de leerpunten die ze 

geleerd hebben.  

 

Bij het tekenen van de pictogrammen hebben we rekening gehouden met het feit dat sommige 

jongeren een autisme spectrumstoornis hebben. Jongeren met autisme hebben nood aan een goede 

structuur en visuele ondersteuning. Daarom dat we ook het gebruik van pictogrammen hierbij zeer 

belangrijk vinden. Ook het simpel houden van de pictogrammen is een aandachtspunt voor ons. Het 

mag een mooi pictogram zijn, maar te veel prikkels op het pictogram is niet de bedoeling.  
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De pictogrammen die we gaan gebruiken als didactisch materiaal hebben we zelf ontworpen. Hierdoor 

hebben we de vrijheid om abstracte tekeningen te maken voor elk leerpunt. Als we bestaande 

pictogrammen zouden gebruiken was het niet mogelijk om voor ieder leerpunt een pictogram te 

vinden. Bestaande pictogrammen worden gebruikt voor dingen in het dagelijkse leven. De leerpunten 

die we gebruiken zijn moeilijk uit te beelden door bestaande pictogrammen. Doordat we zelf de 

pictogrammen maken, kunnen we bij elk leerpunt een pictogram maken. Dit is dan duidelijk een 

visuele ondersteuning voor de kinderen en jongeren. 

 

We halen in dit hoofdstuk de BETA-prenten even aan. We hebben aandacht geschonken aan deze 

BETA-prenten en deze bekeken. Ze hebben ons wel geïnspireerd maar we hebben geen BETA-prenten 

overgenomen. We zijn tot het besluit gekomen om de pictogrammen zelf te tekenen. Zo kunnen we er 

zelf onze eigen inbreng aan geven en zo de eigenheid bewaren.  

 

Bij de vier basis leerpunten en alle leerpunten van de twaalf sociale vaardigheden plaatsen we een 

pictogram. Dit is bedoeld als visuele ondersteuning voor de jongeren. 

Zij die leesmoeilijkheden hebben of niet kunnen lezen, kunnen zich ondersteund voelen door de 

pictogrammen. De pictogrammen zijn duidelijk zichtbaar en abstract.  

Ook wordt er bijvoorbeeld in de sociale vaardigheid „luisteren‟, het oortje van het mannetje dat op het 

pictogram staat, rood gemaakt. Zo is het voor de jongeren duidelijk dat het over de sociale vaardigheid 

„luisteren‟ gaat.  
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7 Hoofdstuk 7: De theorie rond het maken van een DVD  

7.1 HET FILMEN VAN DE ROLLENSPELEN 

De rollenspelen die voorkomen in onze DVD werden gefilmd door onze cameraman Frits Bruch en 

enkele van onze projectgroep. Van Frits hebben we veel geleerd. Hij heeft ons tips gegeven over hoe 

we een goede opname van een rollenspel konden maken. Hij heeft enkele van ons geleerd om te 

filmen. De informatie die in dit hoofdstuk verwerkt is hebben we verkregen van Bruch (2008).  

 

Er zijn aandachtspunten waarmee we rekening moesten houden tijdens het filmen van de rollenspelen: 

 

 Er mag geen galm in de ruimte aanwezig zijn, anders komt de klank niet goed over op de 

camera. 

 Er moet voldoende licht aanwezig zijn in de ruimte, anders is de opname te donker en zie je de 

spelers niet. 

 Er mag niet tegen het licht in gefilmd worden. 

 Als er iets fout loopt dan moet je even iets anders filmen (bijvoorbeeld de grond), zodat men 

weet dat er een fout is gebeurd en dat de volgende opname een goede opname is. 

 Voordat we een filmpje opnemen moet er een blad papier gefilmd worden. Hier staat op welk 

rollenspel er gespeeld wordt. Dit is duidelijk voor Frits om te zien wanneer welk filmpje 

begint. Bijvoorbeeld: „Een kort gesprek voeren, 10-14 jaar FOUT‟. 

 Ook het inzoomen is belangrijk. De spelers moeten wel duidelijk in beeld blijven. 

 Tijdens het opnemen van het rollenspel mag er niet met een stoel of ander voorwerp 

geschoven worden. Dit zorgt voor enorm veel lawaai. 

 Er moet luid en duidelijk gepraat worden. Dit wil zeggen dat er harder moet gepraat worden 

dan in een normaal gesprek. 

 Tijdens het opnemen van de rollenspelen moet er gelet worden op het toepassen van de basis 

leerpunten en de leerpunten per thema. Deze staan in de handleiding en moeten ook in de 

DVD voorkomen. 

 Tijdens het rollenspel mag men ook niet met een hand voor de mond praten. Dit is zeer 

storend. 

 Men mag niet weggaan uit een scène wanneer men nog aan het spreken is. Dit is storend en is 

niet duidelijk voor de kijker. 

 Geluid op de achtergrond is een storende factor. 

 Voordat men met een opname begint moet men eerst „21, 22, 23, 24‟ tellen. Dan mag men met 

de dialoog beginnen. Dit is gemakkelijker bij het knippen, plakken en monteren van de 

filmpjes.  

7.2 HET MONTEREN VAN DE FILMPJES 

Voor het monteren van de filmpjes werken we met het programma: Pinnacle Studio Ultimatie 12- My 

Movie 2, Version 12.1. Met dit programma kunnen we filmpjes monteren en er teksten en animatie 

bijplaatsen. Frits de cameraman heeft ons met dit programma leren werken. 

 

In het programma komen de volgende stappen aan bod: 

 

Stap 1: Capture 

In deze fase kun je beslissen wat je wilt maken. In ons geval is dat een video. 

 

Stap 2: Edit 

In deze fase ga je naar je menubalk en klik je op „Toolbox‟ en „Create Title‟. 

Daarna klik je onderaan op een grote „T‟ zodat je tekst kan invoeren. Je kunt allerlei kleuren en 

vormen kiezen voor de opmaak. Als je opmaak goed is, klik je onderaan op „oké‟. 
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Stap 3: Make Movie 

In deze stap kun je beslissen hoelang een filmpje op het scherm verschijnt.  

Daarna sla je het filmpje op in een map met een naam naar keuze.  

 

Als dit allemaal vlot verlopen is kun je met je filmpjes naar het ‘Story Board’ gaan. Dit is de plaats 

waar je filmpjes achter elkaar kan plaatsen. Hier kan je ook animatie invoeren tussen de filmpjes. (De 

animatie staat links in een tabel).Daar kies je voor „Hollywood Fx forstudio‟. Je kan de vorm, kleur en 

tijdspanne kiezen van de animaties tussen de filmpjes. 

 

Vanuit het „Story Board‟ gaan we verder naar de ‘Time-line’. 

 

Voor de eindgeneriek werken we met het programma ‘Coffee Cup’. Hiermee kunnen we een lopend 

beeld maken. 

7.3 HET BRANDEN VAN DE DVD 

Frits heeft ons aangeraden om voor het branden van de DVD, de Dvd‟s RW+ te gebruiken en niet de 

Dvd‟s RW-. Het is belangrijk om DVD RW+ te gebruiken. Dit zijn Dvd‟s die iedereen kan lezen op 

zijn computer en op zijn DVD-speler. De Dvd‟s RW- kunnen alleen als je een DVD RW- geïnstalleerd 

hebt.  
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Besluit  

Onze projectbegeleidster Anja Volders heeft ons aangetoond hoe zij te werk gaat als sociale 

vaardigheidstrainster. Ze gebruikte de video „Sociaal Vaardig‟ van SOVaCo. Deze vond Anja 

verouderd en niet toepasbaar voor haar doelgroep. Ze zei ook dat de leerpunten en de werkwijze 

gebaseerd waren op het principe van Goldstein. Na de theorie grondig bestudeerd te hebben vonden 

wij deze theorie zeer nuttig en onmisbaar in onze implementatie. Het geeft een goede structuur weer 

en is praktisch om mee te werken. De handleiding hebben we aangepast zodat deze gemakkelijk 

hanteerbaar is voor de trainers. De werkblaadjes hebben we aangepast aan het niveau van de 

verschillende leeftijden.  

Met de uitwerking van de handleiding, de DVD en de didactisch materialen willen we de jongeren met 

een licht tot matig mentale beperking bereiken en hen proberen iets bij te leren. We geven St.-

Elisabeth hiermee een vernieuwde ondersteuning naar het aanleren van sociale vaardigheden aan 

jongeren van 10 tot 18 jaar met een licht tot matig mentale beperking.  

 

Doordat we ons grondig verdiept hebben in de theorieën hebben we nu een betere kijk op de 

implementatie. We weten nu waar we rekening mee moeten houden bij het maken van de handleiding, 

de DVD en het didactische materiaal.  

De rollenspelen moeten door jongeren worden gespeeld zodat het voor de jongeren met een licht tot 

matig mentale beperking realistisch overkomt. Ook worden de rollenspelen eenvoudig gehouden en 

zonder al te veel prikkels op de achtergrond, dit voor de jongeren met autisme. In de rollenspelen 

wordt ook rekening gehouden dat de IK-vorm gebruikt wordt. Daarnaast wordt de handleiding op 

niveau van de begeleider geschreven, maar wordt er ook een deel vertaald naar de jongeren toe. De 

werkblaadjes worden duidelijk en gestructureerd geschreven.  

Er wordt rekening mee gehouden dat iedere jongere anders is en anders functioneert. Dit hebben we 

uitgewerkt in verschillende werkblaadjes die de jongeren doen aanzetten om de sociale vaardigheden 

te oefenen. Dit waren enkele voorbeelden om aan te tonen dat we de theorie meenemen naar de 

implementatie.  
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D e e l  Ι Ι :  I m p l e m e n t a t i e   

1 Voorstelling BC St.-Elisabeth 

1.1 DE DOELGROEP EN DE OPVANGMOGENLIJKHEDEN 

Het Begeleidingscentrum St.-Elisabeth is een voorziening voor opvang, behandeling en begeleiding 

van personen met een beperking. St.-Elisabeth richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen.  

 

Ook vormt het BC samen met het Buitengewoon Onderwijs St.-Elisabethschool en Buitengewoon 

Secundair Onderwijs Instituut St.-Elisabeth de koepel „St.-Elisabeth‟. 

 

Het BC St.-Elisabeth is erkend door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap: 

 

 Als internaat voor het opnemen van kinderen van 2 jaar tot 21 jaar met mentale stoornissen 

en/of met gedrags- of emotionele stoornissen.  

 Als semi-internaat voor het opnemen van kinderen van 2 jaar tot 21 jaar met mentale 

stoornissen en/of met gedrags- of emotionele stoornissen. Er is één plaats voorbehouden voor 

het aanbieden van ambulante begeleidingen. 

 Als tehuis voor kortverblijf voor schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot 21 jaar met mentale 

stoornissen en/of met gedrags- of emotionele stoornissen. 

 Als begeleid wonen voor meerderjarige personen met een beperking. 

 Als tehuis voor werkende voor het opnemen van personen met een licht tot matig mentale 

beperking, bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken. 

 Als beschermd wonen voor meerderjarige personen met een beperking. 

 Als tehuis voor niet-werkenden voor het opnemen van matig tot zwaar mentaal volwassenen 

met een beperking, niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te 

bezoeken. 

 Als dagcentrum voor het opnemen van volwassenen personen met een beperking, niet 

bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken. 

 Als logeerfunctie-kortverblijf voor volwassenen met een licht, matig of ernstige mentale 

beperking. 

 

Er is ook nog sprake van ambulante begeleiding. Het is voor schoolgaande kinderen en jongeren van 

tweeënhalf jaar tot eenentwintig jaar met een verstandelijke beperking en/of met gedrags- of 

emotionele stoornissen (inclusief autisme- spectrumstoornissen). Tijdens begeleidingen aan huis wordt 

samen met het gezin een zo duidelijk mogelijk beeld gevormd omtrent de problemen van het kind of 

de jongere. Vervolgens zal dan de meest aangewezen vorm van ondersteuning worden aangeboden. 

Het kind of de jongere staat centraal, maar er kan ook gewerkt worden met de andere leden van het 

gezin. 

1.2 DE WERKWIJZE  

Per opvangmogelijkheid wordt er ook een andere werkwijze toegepast.  

 

Het internaat is een 24-uursopvang binnen een leefgroepsverband. Het kind of de jongere verblijft in 

een huiselijke woonomgeving. Dit gebeurt in een structuurverlenend en therapeutisch klimaat.  

De aangeboden aanpak is individueel gericht, maar de activiteiten kunnen ook in groepsverband 

uitgevoerd worden. De leefgroepen hebben zes tot twaalf kinderen of jongeren. Er is regelmatig 

overleg voorzien tussen de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger en het begeleidend team omtrent 

de aangeboden hulp- en dienstverlening. Weekend-, vakantie- en deeltijdse opvang zijn mogelijk 

zover de werking dit toelaat.  
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Het semi-internaat zorgt voor een buitenschoolse dagopvang tussen 8u00 en 18u00 binnen 

leefgroepsverband. Het kind of de jongere verblijft in een huiselijke woonomgeving. Dit gebeurt 

structuurverlenend en in een therapeutisch klimaat. Deze aangeboden aanpak is individueel gericht, 

maar de activiteiten kunnen ook in groepsverband uitgevoerd worden. 

De leefgroep bestaat uit zes tot vijftien kinderen of jongeren. Er is regelmatig overleg voorzien tussen 

de ouders of wettelijke vertegenwoordiger en het begeleidend team omtrent de aangeboden hulp- en 

dienstverlening. Vakantie- en deeltijdse opvang zijn mogelijk voor zover de werking dit toelaat.  

 

Het tehuis voor kortverblijf is een 24-uursopvang binnen het leefgroepverband. Het kind of de 

jongere verblijft in een huiselijke woonomgeving. Dit gebeurt in een structuurverlenend klimaat. De 

leefgroepen bestaan uit zes tot twaalf kinderen of jongeren. Er is regelmatig overleg tussen ouders en 

wettelijke vertegenwoordiger en het begeleidende team betreffende de aangeboden hulp- en 

dienstverlening.  

 

Bij het begeleid wonen wordt er in het begin van de begeleiding samen gekeken op welke domeinen 

er begeleiding nodig is. Er worden dan werkpunten afgesproken die vastgelegd worden in een 

begeleidingsovereenkomst. De werkpunten kunnen in de loop van de begeleiding steeds aangepast 

worden. De vaste begeleider doet wekelijks een huisbezoek. 

 

In een tehuis voor werkende bestaat er een 24-uursopvang. De volwassene verblijft in een huiselijke 

woonomgeving. Dit gebeurt met een structuurverlenend en therapeutisch klimaat. De aangeboden 

aanpak is individueel gericht, maar activiteiten kunnen ook in groepsverband uitgevoerd worden. Een 

leefgroep bestaat uit vijf tot tien volwassenen of binnen kleinere wooneenheden (één- tot 

tweepersoonsstudio‟s of vier persoonswoningen). 

Er is regelmatig overleg voorzien tussen de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers en het 

begeleidend team omtrent de aangeboden hulp- en dienstverlening.  

 

Bij het beschermd wonen wordt er in het begin van de begeleiding samen gekeken op welke 

domeinen er begeleiding nodig is. Er worden dan werkpunten afgesproken die vastgelegd worden in 

een begeleidingsovereenkomst. De werkpunten kunnen in de loop van de begeleiding aangepast 

worden. De begeleider komt elke dag langs aan huis. Het Begeleidingscentrum voorziet een 

permanentie waarop steeds beroep kan gedaan worden. De volwassene draagt zelf 

verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen levensonderhoud. De volwassene kan bepaalde diensten 

inkopen in het Begeleidingscentrum. De volwassene kan zelf een huis bezitten of huren. Ook is het 

mogelijk dat het Begeleidingscentrum een woning ter beschikking stelt. Als de volwassene niet gaat 

werken, kan er dagbesteding aangeboden worden. 

 

In het tehuis voor niet-werkenden is er een 24-uursopvang. De volwassene verblijft in een huiselijke 

woonomgeving. Dit alles gebeurt in een structuurverlenend en therapeutisch klimaat.  

De aangeboden aanpak is individueel gericht, maar activiteiten kunnen ook in groepsverband 

uitgevoerd worden. Een leefgroep met volwassen personen bestaat uit vijf tot tien personen of binnen 

kleinere wooneenheden ( één- tot tweepersoonsstudio‟s of vier persoons woningen). Tijdens 

weekdagen worden dagactiviteiten in aparte atelierwerkingen aangeboden. Er is regelmatig overleg 

voorzien tussen de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers en het begeleidend team omtrent de 

aangeboden hulp- en dienstverlening.  

 

Het dagcentrum zorgt voor een opvang tussen 8u00 en 17u00. De activiteiten bieden een afwisseling 

met aandacht voor arbeid, beweging, zelfredzaamheid, creativiteit, sociale vaardigheden en socio-

culturele activiteiten. De aangeboden aanpak is individueel gericht, maar de activiteiten kunnen ook 

in groepsverband plaatsvinden.  

Afhankelijk van de noden en capaciteiten van de volwassen persoon nemen ze deel aan: 

 De leefgroepgerichte werking: deze werking is bedoeld voor personen die meer nood hebben 

aan afwisseling en rust. De personen krijgen een individueel programma met de nodige 

variatie. Ze verblijven in een huiselijke omgeving binnen een structuurverlenend en 

therapeutisch klimaat. 
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 De arbeidsgerichte werking: deze werking is bedoeld voor personen die een dagdeel aan 

eenzelfde activiteit kunnen werken. Op basis van eigen interesses en mogelijkheden, krijgen 

ze een individueel werkschema. Ze verblijven in één of meerdere ateliers met een 

structuurverlenend en therapeutisch klimaat. De mogelijke ateliers zijn: klei, gips, papier, crea, 

hout, semi-industrieel, werk, bakken, winkelen en groen.  

 Vorming, beweging en muziek: hierbij krijgt iedere deelnemer een bewegingsaanbod. Muziek 

en vorming kan men kiezen. Deze werking wordt ondersteund door een team van 

deskundigen. Indien noodzakelijk kan medische en paramedische hulp worden aangeboden ter 

ondersteuning van de algemene gezondheidszorg.  

 

Ook is er de mogelijkheid tot georganiseerd busvervoer. Er is overleg voorzien tussen de ouders en de 

wettelijke vertegenwoordigers en het begeleidend team omtrent de aangeboden hulp- en 

dienstverlening.  

 

Bij de logeerfunctie-kortverblijf is er een 24-uursopvang. De volwassene verblijft in een huiselijke 

woonomgeving. Dit alles gebeurt in een structuurverlenend klimaat. De aangeboden aanpak is 

individueel gericht, maar de activiteiten kunnen ook in groepsverband uitgevoerd worden. De 

leefgroepen bestaan uit vijf tot tien volwassenen of binnen kleinere wooneenheden (één- tot 

tweepersoonsstudio‟s of vier persoonswoningen).Er is regelmatig overleg voorzien tussen de ouders 

of de wettelijke vertegenwoordigers en het begeleidend team omtrent de aangeboden hulp- en 

dienstverlening.  

 

Bij de ambulante begeleiding gebeuren regelmatig begeleidingen aan huis en wordt er samen met het 

gezin een zo duidelijk mogelijk beeld gevormd omtrent de problemen van het kind of de jongere. 

Daarna zal de meest aangewezen vorm van ondersteuning worden aangeboden. Het kind of de jongere 

staat centraal. Er kan eveneens gewerkt worden met de andere leden van het gezin.  

1.3 MISSIE  

De missie van het Begeleidingscentrum St.-Elisabeth is de uitbouw van een residentieel, semi-

residentieel en ambulant dienstenaanbod dat kan beantwoorden aan de noden van de kinderen en 

volwassenen voor de doelgroepen van het BC.  

Hierbij wordt rekening gehouden met de evolutie, beschikbaarheid en haalbaarheid van de 

pedagogische, psychische en sociale hulpmiddelen.  

1.4 VISIE  

Het BC wil een permanent werkend centrum zijn. Dit betekent dat het altijd open is en doorlopend 

functioneert tijdens de weekends en vakanties. Er is voltijdse en deeltijdse opvang, weekend- en 

vakantieopvang; logeerfunctie en/of kortverblijf mogelijk voor zover de beschikbare middelen en 

werking dit toelaten en na voorafgaand overleg omtrent de modaliteiten. 

 

Het BC wil een ‘open’ centrum zijn. De gebouwen en het terrein zijn zodanig beveiligd dat de 

gebruiker het toch kan verlaten. 

 

Het BC wil gezinsondersteunend werken, liever dan gezinsvervangend. De samenwerking met de 

ouders en het thuismilieu is prioritair. De kinderen gaan naar school en de volwassenen nemen deel 

aan een arbeidssituatie, dagbesteding en/of een therapie. Ze bieden hen aangepaste 

begeleidingsvormen aan. De eigenheid en de autonomie van de volwassene wordt gerespecteerd. Ook 

wordt het netwerk rondom de gebruikers zoveel mogelijk gerespecteerd. De wettelijke 

vertegenwoordiger of bewindvoerder wordt erkend in zijn verantwoordelijkheid. 
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Het begeleidingscentrum St.-Elisabeth wil jongens en meisjes, vrouwen en mannen niet-gescheiden 

opvoeden en begeleiden. Het streeft naar een zo hoog mogelijke sociale integratie, er vanuit gaande 

dat de cliënten zich zo veel mogelijk moeten aanpassen aan de geldende sociale normen. Voor 

sommige cliënten is dit echter niet mogelijk. Hier kiest men bewust om de omgeving aan te passen aan 

hun noden. 

1.5  DOELSTELLINGEN 

Per opvangmogelijkheid in het Begeleidingscentrum St.-Elisabeth worden er andere doelen 

nagestreefd. 

In het internaat vindt men het belangrijk om opvoedingsondersteuning aan te bieden binnen 

internaatsverband. Men streeft ook naar een optimale ontwikkeling en ontplooiing van het kind of de 

jongere. 

Het semi-internaat heeft als doel opvoedingsondersteuning aan te bieden binnen de dagopvang van 

het kind of de jongere. Ook streven ze naar een optimale ontwikkeling en ontplooiing van het kind of 

de jongere. 

Bij tehuis voor kortverblijf biedt men tijdelijke opvang binnen internaatsverband als een gezin voor 

een korte periode niet kan zorgen voor hun kind met een handicap. De mogelijke redenen kunnen 

hiervan zijn: de familie op adem laten komen, een noodsituatie, een vakantieperiode of tijdelijke 

ontlasting van het gezin, ziekte of hospitalisatie van andere familieleden, … . 

Het begeleid wonen heeft als doel het begeleiden en ondersteunen van volwassenen met een 

beperking bij de uitbouw van het zelfstandige leven. 

In het tehuis voor werkende streeft men ernaar om volwassenen met een beperking, binnen een 

woonvorm waar bewoners zich goed en gelukkig voelen, te begeleiden en te ondersteunen. Ook kiest 

men voor het onderhouden van de verworven vaardigheden en eventuele verdere ontwikkeling als dit 

de persoon ten goede komt. 

Bij het beschermd wonen begeleidt en ondersteund men volwassenen met een beperking bij de 

uitbouw van hun zelfstandig leven, vertrekkende vanuit de mogelijkheden en de hulpvragen van de 

volwassene. 

In het tehuis voor niet-werkenden begeleidt en ondersteund men volwassenen met een beperking 

binnen een woonvorm waar de bewoners zich goed en gelukkig voelen.  

Men vindt het ook belangrijk om de verworven vaardigheden te onderhouden en eventuele verdere 

ontwikkeling te ondersteunen als dit ten goede komt aan de persoon. Men biedt ook zinvolle 

dagactiviteiten aan waarbinnen de deelnemers zich goed voelen en een gevoel van eigenwaarde 

verwerven. 

Als dagcentrum begeleidt en ondersteund men volwassenen met een beperking. Ze bieden zinvolle 

dagactiviteiten aan waarbinnen de deelnemers zich goed voelen en een gevoel van eigenwaarde 

verwerven.  

De logeerfunctie-kortverblijf biedt een tijdelijke dag- en nachtopvang aan als een gezin voor een 

korte periode niet kan zorgen voor de volwassene met een beperking. Mogelijke redenen kunnen 

hiervoor zijn: een noodsituatie, een vakantieperiode of tijdelijke ontlasting van het gezin, de familie op 

adem laten komen, ziekte of hospitalisatie van andere familieleden, … . 
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Bij de ambulante begeleiding biedt men een ambulant dienstenaanbod aan zodat het kind of de 

jongere zich zoveel mogelijk kan handhaven in de gewone samenlevingsverbanden. De ambulante 

begeleiding vindt hoofdzakelijk plaats in de leefomgeving van het kind of de jongere.  

2 Projectvraag BC St.-Elisabeth 

Aan ons als projectgroep werd er gevraagd om sociale vaardigheidssessies uit te werken voor jongeren 

tussen 10 en 18 jaar met een licht en matig mentale beperking. Deze vraag werd ons gesteld door onze 

projectbegeleidster Anja Volders.  

Concreet betekent dit dat we een DVD met voorbeelden in de vorm van rollenspelen maken. De 

voorbeelden moeten aantrekkelijk en aansluitend zijn op de leefwereld van de cliënten. Daarnaast 

schrijven we een bijpassende handleiding bij de DVD en zorgen we voor de bijhorende didactische 

materialen, die nodig zijn voor de sessies. We kunnen ons baseren op de video en handleiding „Sociaal 

vaardig‟.  

3 Procesbeschrijving  

3.1 FASE 1: HET VERZAMELEN EN BRAINSTORMEN OVER DE THEORIEËN EN DE 

DOELGROEP  

Bij de eerste bijeenkomst werd er afgesproken dat we zoveel mogelijk informatie gingen zoeken over 

de doelgroep en over sociale vaardigheden. We hebben er voor gekozen om dit zo snel mogelijk te 

doen, zodat we een duidelijk beeld over de doelgroep hadden en wat sociale vaardigheden in houden. 

Nadien konden we starten aan de handleiding en het draaiboek.  

3.2 FASE 2: DE VERDELING VAN DE SUBGROEPEN 

Tijdens de opstart van ons project hebben we vooral in grote groep gewerkt. Hierna zijn we ons gaan 

opsplitsen in kleinere subgroepjes. Dit hebben we gedaan omdat er drie grote delen in ons project zijn, 

nl. de handleiding, de DVD en de internationale studieweek. Onze groep zou dus in drie verdeeld 

moeten worden. Iedereen heeft zijn voorkeur duidelijk kunnen maken en op basis hiervan zijn onze 

groepen verdeeld. We kwamen op een verdeling waar iedereen achter stond. Iedereen werkte in zijn 

subgroepje, maar we besproken achteraf wel alles in grote groep. Hier werd er overlegd en zo behield 

iedereen een goed zicht op het project. Door deze verdeling kregen we ook meer gedaan en vlotte het 

project beter. Daarom hebben we gekozen voor deze aanpak . 

3.3 FASE 3: HET BEGIN VAN DE UITWERKING VAN DE HANDLEIDING, DE DVD EN 

DE PLANNING VAN DE INTERNATIONALE STUDIEWEEK  

3.3.1 De handleiding 

De handleiding werd uitgewerkt door Winde Ramaekers en Samira Colemont, het is een soort van 

instructie die men kan gebruiken bij het geven van een sociale vaardigheidssessie. We hebben ervoor 

gezorgd dat deze handleiding gekoppeld kan worden aan de DVD. We hebben nagedacht hoe deze 

handleiding er uit kan zien en wat we er zeker in willen hebben. We hebben het meeste nadruk gelegd 

op welke manier een sociale vaardigheidssessie gegeven kan worden in combinatie met de DVD. Dit 

wordt weergegeven in onze handleiding. 
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3.3.2 De DVD 

Voor we van start gingen zijn we de vroegere video „Sociaal vaardig‟ gaan analyseren. Hierdoor 

kregen we een beter zicht op hoe de video is opgebouwd en welke delen we eventueel nog zouden 

behouden in onze DVD. Bij het bekijken van de video hebben we ons voornamelijk op de rollenspelen 

gefocust. Deze zijn verouderd en liggen niet in de leefwereld van de bewoners van St.-Elisabeth. Na 

het analyseren van de video zijn we begonnen met het zoeken van rollenspelen. Deze voorbeelden 

zochten we zelf.  

Om voorbeelden uit de leefwereld van de bewoners te halen, zijn we een namiddag gaan meedraaien 

in verschillende leefgroepen van St.-Elisabeth. Door een namiddag mee te draaien hebben we meer 

zicht gekregen op de doelgroep en waar zij zoal mee bezig zijn.  

 

We verdeelden bij alle vaardigheden de verschillende rollenspelen zodat we bij elke vaardigheid 

verschillende voorbeelden hadden staan. Wanneer deze lijst klaar was zijn we nogmaals beginnen te 

selecteren tot we één voorbeeld per vaardigheid over hadden. Deze zijn we gaan uitschrijven in ons 

draaiboek. Hierin staat de inleiding van het rollenspel, het rollenspel helemaal uitgeschreven in zowel 

een fout als een goed rollenspel, de benodigdheden en welke spelers we nodig zouden hebben. 

Wanneer dit klaar was, konden we beginnen met het filmen van de rollenspelen. Hanne Spelters, 

Katrijn Ceustermans en Fleur Knoops hebben de rollenspelen en het draaiboek uitgewerkt. 

3.3.3 De planning van de Internationale studieweek 

Op aanraden van onze projectbegeleidster, Anja Volders zijn we opzoek gegaan naar instellingen in 

Nederland. Ze vertelde ons dat ze in Nederland voorstaan op ons met betrekking tot het geven van 

sociale vaardigheden. Laura Marsili en Tine Pairoux hebben de opzoekingen gedaan en de 

internationale studieweek gepland.  

 

Voor het organiseren van de internationale studieweek zijn we eerst begonnen met instellingen te 

zoeken op het internet. Dit vonden we heel moeilijk omdat er op het internet niet veel te vinden waren. 

Ook omdat we naderhand te weten zijn gekomen dat ze een andere benaming hanteren in Nederland. 

Nadat het zoeken op internet niet zo vlotte, zijn we een rondvraag gestart in onze familie- en 

vriendenkring. Zo hebben we dan een paar namen van instellingen gekregen. Ook van onze 

projectbegeleidster hebben we enkele internetadressen gekregen die zij had gevonden. 

Dan hebben we deze instellingen gecontacteerd. Na heel veel negatieve antwoorden hebben we er dan 

uiteindelijk toch vier gevonden. 

 

Dan zijn we op zoek gegaan naar een verblijfplaats in de buurt van deze instellingen. Onze voorkeur 

ging naar Centerparks omdat de faciliteiten daar goed zijn. We hebben via internet Centerparks 

geraadpleegd en dan hebben we De Kempervennen gevonden. Dan hebben we telefonisch een cottage 

gereserveerd.  

 

Voordat we op internationale studieweek vertrokken hebben we de praktische kant besproken zoals 

vervoer, eten, enz. Welke menu‟s er werden gemaakt. En ook werd er besproken wie wat ging 

meebrengen.  

Ook was het belangrijk dat we nadachten over het vervoer. Katrijn en Winde konden beschikken over 

een auto dus dit was wel praktisch om naar de instellingen te gaan. 
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3.4 FASE 4: DE INTERNATIONALE STUDIEWEEK  

Op maandag 3 november om 13.00 uur, zijn we vertrokken bij Laura thuis richting Centerparks, De 

Kempervennen in Nederland. De eerste dag hebben we ons ontspannen en aan ons project gewerkt. Op 

dag twee zijn we naar Op De Bies geweest, waar Jos ons uitleg gaf over hoe zij sociale 

vaardigheidsessies geeft. Verder zijn we die dag nog eens gaan zwemmen, hebben we een verslag 

gemaakt over het bezoek en aan het project gewerkt. De derde dag brak aan en zijn we op bezoek 

gegaan bij Sonja Koster. Zij ontving ons met open armen en gaf antwoord op al onze vragen. Sonja is 

ook diegene die ons het meest is bijgebleven. Verder deze dag hebben we nog verder gewerkt aan ons 

project. Om de groepssfeer nog te verbeteren hebben we ‟s avonds een spelletjesavond gehouden. Op 

de voorlaatste dag hadden we twee bezoeken gepland. Als eerste zijn we ontvangen door Joyce bij 

Gastenhof. Dit bezoek heeft ons het minst bijgebracht. Een van de redenen is dat zij niet zo gevorderd 

waren op het gebied van sociale vaardigheidstrainingen. We hebben wel geleerd hoe we sommige 

dingen zeker niet moeten doen. Het laatste bezoek was bij Tanja Dreesen. Ook zij heeft ons weer veel 

verteld over hoe ze werkt. Als laatste avond hebben we weer een spelletjesavond georganiseerd nadat 

we weer druk aan ons project en de verslagen hadden gewerkt.  

 

De hele week hebben we zelf voor ons eten gezorgd. We zijn gaan winkelen en hebben gekookt. We 

hadden een planning opgemaakt en hebben ons daar goed aan gehouden. Op donderdagavond zijn we 

met zijn allen uit eten geweest. 

 

De laatste dag hebben we alles opgeruimd en zijn we rond 10u00 uur naar huis vertrokken, 

terugkijkend op een leuke en vooral leerrijke week.  

 

Meer informatie per instelling staat bij de integratie vanuit verschillende invalshoeken, internationale 

studieweek. De verslagen van de bezoeken staan in de bijlage. 

3.5 FASE 5: HET FILMEN VAN DE ROLLENSPELEN  

Voor het filmen deden we beroep op de jongeren van Villa Basta. Deze jongeren volgen daar 

toneelles. De rollenspelen van het draaiboek stuurden we op voorhand naar de spelers via e-mail zodat 

ze hun tekst thuis konden inoefenen. Hierdoor kwamen ze voorbereidt naar de draaidag en konden we 

met een gerust gevoel starten. We splitsten ons op in drie groepen zodat het filmen op korte tijd 

gedaan was. Dit was ook mogelijk aangezien we beschikten over drie camera‟s. Op voorhand zijn we 

de locatie gaan bekijken. Hierdoor hadden we een idee van de locatie en in welke ruimte we een 

bepaald rollenspel konden spelen. Het filmen ging door op woensdag 12, 19 en 26 november 2008 

telkens van 13u30 tot 18u30. 

Naast de cameraman was er telkens een neutrale persoon aanwezig die de rollenspelen kritisch in het 

oog hield. Dit was iemand van de projectgroep die zorgde dat de leerpunten ook effectief voorkwamen 

in de rollenspelen. Nadat alle rollenspelen gespeeld waren, kregen de jongeren van ons een presentje 

als bedankje. Het filmen van de rollenspelen werd uitgevoerd door Frits Bruch en door onze 

projectleden Katrijn Ceustermans en Hanne Spelters.  

3.6 FASE 6: HET UITWERKEN VAN DEEL Ι EN DEEL ΙΙ VAN HET PROJECTBOEK  

In deel één zijn we begonnen door o.a. de reeds gevonden informatie uit fase één samen te brengen en 

te kijken welke theorie we graag in ons projectboek zouden willen. Uiteindelijk hebben we gekozen 

voor zeven hoofdstukken. Gaande van „wat zijn sociale vaardigheden‟ tot „de doelgroep‟ en „het 

maken van de DVD zelf‟. We hebben deze hoofdstukken gekozen omdat we vonden dat we zeker 

moesten zeggen waar ons project nu eigenlijk over gaat, namelijk sociale vaardigheden. Daarnaast 

bespreken we welke theorieën het meest gebruikt worden bij trainingen rond sociale vaardigheden en 

welke doelgroep wij beogen met ons project.  
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Ook wordt er nog een korte schets gegeven over pictogrammen omdat deze bij onze sessies zeker 

belangrijk zijn gezien de doelgroep. Nadien worden de communicatieve vormen besproken en er 

wordt geëindigd met hoe wij nu juist de DVD gemonteerd hebben. 

In deel twee bespreken we het Begeleidingscentrum St.-Elisabeth en wat hun projectvraag juist is. 

Hierna gaan we in op onze procesbeschrijving en de concrete uitwerking van de drie pijlers. We 

sluiten af met de integratie uit verschillende invalshoeken. Deze stappen hebben we gekozen omdat dit 

ons het duidelijkste leek. Hierin heeft ieder subgroepje zijn deel uitgewerkt.  

3.7 FASE 7: HET MONTEREN VAN DE DVD  

Nadat alle rollenspelen opgenomen zijn zitten we in de fase van het monteren. Frits, de cameraman, 

heeft al de filmpjes op zijn computer gezet.  

Hij heeft alle filmpjes bekeken, geknipt en geplakt zodat we over de juiste filmpjes beschikken. De 

titels van de sociale vaardigheden en de leerpunten worden door ons in filmpjes (dia‟s) gezet. De 

kleur, vorm en grootte wordt door ons bepaald. Nu wordt de volgorde van de filmpjes bepaald en de 

leerpunten erbij gezet. Dit alles komt op een Story Board te staan in een programma om een DVD te 

maken en zo krijgt de DVD vorm. We gaan stap voor stap na hoelang de titel, de leerpunten en de 

filmpjes op het scherm moeten verschijnen. Bij iedere sociale vaardigheid proberen we ons aan het 

zelfde aantal seconden te houden. Daarna wordt alles door ons achter elkaar geplaatst in het 

programma en maakt Frits het menu voor op de DVD. Dit wordt zo voor de twee DVD‟s gedaan. 

Daarna worden de twee DVD‟s gebrand. Katrijn Ceustermans, Hanne Spelters en Fleur Knoops 

hebben samen met Frits Bruch de filmpjes gemonteerd.  

3.8 FASE 8: DE DIDACTISCHE MATERIALEN UITWERKEN 

We hadden op het internet gezocht naar pictogrammen. Daar hadden we Beta- prenten gevonden, 

maar we vonden deze niet relevant voor ons project. Het was moeilijk om prenten te vinden die 

duidelijk genoeg waren om de leerpunten te kunnen visualiseren en zo duidelijk te maken aan de 

doelgroep. 

Op de internationale studieweek hebben we dan het idee gekregen om zelf de pictogrammen te 

tekenen. Marlies deed dit voor ons. Wij hebben per vaardigheid een pictogram geschetst zodat zij wist 

wat wij wilden.  

Alle leerpunten van elke sociale vaardigheid en de sociale vaardigheden zelf, worden visueel 

ondersteund door een pictogram. Dit gebeurt ook zo bij de basis leerpunten. 

Naast de pictogrammen als didactisch materiaal hebben we gekozen voor posters. Deze worden 

opgehangen in de leefgroep zodat de jongeren eraan herinnerd worden. Hier worden ook de 

pictogrammen geïntegreerd. Zo hebben ze in de leefgroep ook een visueel beeld van de sociale 

vaardigheid die ze hebben geleerd in de sessie.  

 

Tijdens de sessie maken we ook gebruik van een bord. Dit is een deel van ons didactisch materiaal. 

Hier worden de pictogrammen en de leerpunten opgehangen. Zodat de jongeren altijd de leerpunten 

duidelijk kunnen zien en voor jongeren die problemen hebben met lezen, zijn de leerpunten visueel 

ondersteund. 

 

Het didactische materiaal, de leerpunten en de pictogrammen worden geplastificeerd zodat ze lang 

meegaan. Omdat het maken van de DVD, de handleiding en bijhorende didactische materialen relatief 

veel geld kosten, hebben we hiervoor financiële ondersteuning gekregen van het BC St.-Elisabeth. Wij 

danken hen hier dan ook voor.  
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3.9 FASE 9: DE AFWERKING VAN HET PROJECT 

Zoals je zelf kan zien is onze projectbundel goed gevuld. Enerzijds de theoretische invalshoek die we 

gebruikt hebben bij het verwerven van ons project. Anderzijds kan je zien hoe de praktische kant van 

ons project tot zijn einde is gekomen.  

 

We hebben ervoor gekozen om onze projectbundel door externe personen te laten nalezen. Omdat wij 

er met ons zeven al veel tijd hebben ingestoken, lezen we gewoon over de fouten. Door dit aan externe 

personen te laten nalezen, zijn we zeker dat er bijna geen schrijffouten meer in staan.  

 

De handleiding die hoort bij de DVD is gemaakt als een boek met een stevig kaft er rond. We hebben 

hiervoor gekozen omdat we vinden dat de handleiding „het boek‟ is waarmee de trainers zullen moeten 

werken. Dit boek gaat meerdere keren gelezen worden. Het is dan ook belangrijk dat dit boek stevig is 

zodat het lang kan mee gaan. De kwaliteit van ons product vinden wij dan ook zeer belangrijk.  

 

De twee Dvd‟s zitten samen in één hoes. We kiezen ook hier weer voor kwaliteit zodat de Dvd‟s lang 

kunnen mee gaan en beschermd zitten in een stevige hoes. 

 

De didactische materialen zijn afgewerkt en geplastificeerd zodat ze lang kunnen mee gaan bij de 

sessies. 

4 De concrete uitwerking van de drie pijlers in ons project 

4.1 DE DVD  

Eén van onze opdrachten was om een nieuwe video of DVD te maken met rollenspelen die 

aantrekkelijk en aansluitend zijn op de leefwereld van de jongeren. Ook de sociale vaardigheden die in 

de vorige video aanwezig waren, komen in de nieuwe video of DVD aan bod.  

We hebben er voor gekozen om de DVD op te splitsen. Er is één DVD voor de leeftijd 10 tot 14 jaar. 

Bij deze DVD zie je alles wat afgestemd is voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar.  

De rollenspelen worden gespeeld door jongeren van 10 tot 14 jaar. Dan hebben we de tweede DVD 

die bestemd is voor jongeren van de leeftijd van 15 tot 18 jaar. De rollenspelen worden gespeeld door 

jongeren van 15 tot 18 jaar. We hebben deze keuze gemaakt omdat de twee leeftijdscategorieën andere 

interesses hebben en dit dan ook verschilt in de sessies. Dit leek ons praktisch voor de sociale 

vaardigheidstrainer. De trainer kan duidelijk zien over welke leeftijd het gaat en kan deze DVD laten 

zien. Door de menuknop kan de trainer zelf kiezen welk thema hij wil laten zien. 

 

Bij het maken van de DVD baseren we ons op de video „Sociaal vaardig‟ van SOVaCo. We hebben de 

video geanalyseerd. Hieruit concluderen we dat de opbouw van de video duidelijk en gestructureerd is, 

maar dat de videofragmenten verouderd zijn. De dingen die gebruikt worden in de video zijn niet meer 

van deze tijd.  

We geven kort de verschillen weer van de structuur van de verouderde video en de structuur die wij in 

de DVD hanteren. 
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Structuur van de 

video „Sociaal vaardig‟ 

Structuur van de DVD 

„Hoe moet het nu al weer?!‟ 

 Intro waarvoor de video dient wordt in 

een fragment getoond. 

 Intro over de sociale vaardigheden 

 Eerst komen de thema‟s voor de tieners 

aan bod en nadien de adolescenten  

 Het thema wordt getoond op het scherm. 

 Leerpunten worden visueel in beeld 

gebracht en tegelijkertijd verteld door 

een persoon 

 Inleiding van het rollenspel wordt verteld 

door een persoon.  

 Het foute rollenspel wordt getoond.  

 (Fout ondergezet) 

 Er wordt uitgelegd door een persoon 

waarom het rollenspel fout is („het kan 

ook anders‟) 

 Het goede rollenspel wordt getoond. 

(Goed ondergezet) 

 Er wordt uitgelegd waarom het rollenspel 

goed is. De leerpunten worden gebruikt. 

 De leerpunten worden door een persoon 

overlopen en visueel in beeld gebracht 

door de leerpunten onder elkaar op te 

sommen met het goede rollenspel op de 

achtergrond. 

 Dan worden de leerpunten door een 

persoon nogmaals overlopen 

 De eindgeneriek wordt getoond 

 Er zijn twee Dvd‟s beschikbaar.  

      Leeftijd 10-14 jaar 

      Leeftijd 15-18 jaar 

 Aangezien we met een DVD werken, 

maken we gebruik van een menu met 

daarop de verschillende knoppen. De 

verschillende knoppen worden hieronder 

verduidelijkt. 

1. Intro van de DVD: de intro 

wordt niet gesproken en wordt 

op het volledige scherm 

getoond. 

2. De basis leerpunten worden op 

het scherm getoond. Nadien 

worden de basis leerpunten in 

rollenspelen getoond op het 

scherm. 

3. De thema‟s:  

- Het thema 

- De leerpunten 

- Inleiding van het rollenspel 

- Het tonen van het foute 

rollenspel 

- Het tonen van het goede 

rollenspel 

4. De eindgeneriek wordt getoond 

 

 

De intro voor de trainer is een geschreven tekst. Deze intro wordt enkel door de trainers gebruikt, 

daarom wordt deze niet mondeling ondersteund. Het is ook niet de bedoeling dat de trainers dit iedere 

keer gaan bekijken. Het is enkel ter informatie van de DVD.  

 

We hebben gekozen voor een aparte knop van de basis leerpunten, zodat de gebruiker op eender welk 

moment deze terug kan bekijken. Deze komen niet aan bod in de video „Sociaal vaardig‟. De basis 

leerpunten hebben we zelf geschreven omdat deze bij ieder thema aan bod komen. De basis leerpunten 

worden ook visueel weergegeven omdat dit voor de doelgroep duidelijker is.  

Elk basis leerpunt wordt door twee spelers voorgedaan en er wordt telkens bij vermeld om welk basis 

leerpunt het gaat. De twee spelers spreken zelf niet als ze op het scherm verschijnen, de basis 

leerpunten worden door iemand anders ingesproken. De basis leerpunten worden door twee jongeren 

gespeeld. Dit doen we omdat dit realistisch overkomt bij de jongeren die de DVD zullen bekijken. 

Al de sociale vaardigheden die aan bod zullen komen in de DVD, worden door middel van menu- 

knoppen getoond op het scherm. Zo kan de trainer beslissen welke vaardigheid hij of zij wil laten zien 

aan de jongeren.  

 

Voor elk thema hanteren we dezelfde structuur zodat dit duidelijk is voor de jongeren. In de video 

„Sociaal vaardig‟ doen ze dit ook op deze manier. Omdat het duidelijk en gestructureerd is, hebben we 

besloten om dit zo te houden.  
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Als men dan een sociale vaardigheid aanklikt in het menu verschijnt deze op het scherm. De titel 

verschijnt een vijftal seconden. Dan verdwijnt de titel en verschijnen de leerpunten. Deze worden niet 

ingesproken omdat we de trainers er actief bij willen betrekken. We rekenen erop dat ze deze punten 

zelf mondeling verwoorden naar de jongeren toe. De leerpunten blijven een vijftiental seconden staan. 

 

De leerpunten zijn ook anders dan in de video en bijhorende handleiding van „Sociaal vaardig‟. Zij 

maakten gebruik van zes leerpunten. Omdat deze te moeilijk zijn voor onze doelgroep, hebben we 

ervoor gekozen om de leerpunten tot maximum vier te beperken. Dit is eenvoudiger voor de jongeren 

om ze te onthouden.  

 

De inleiding van het rollenspel is een filmfragment. Dit is hetzelfde als in de video „Sociaal vaardig‟. 

We doen dit om het komende rollenspel duidelijk te maken en om een schets te geven van de situatie. 

Wij geloven dat dit veel duidelijker is voor de doelgroep. De inleiding wordt op een duidelijke manier 

ingesproken door een persoon. Deze persoon komt dan ook in beeld.  

 

Het foute en het goede rollenspel komen direct achter elkaar, zonder evaluatie. Dit is anders dan in de 

video. De evaluatie hebben we weggelaten omdat we dit aan de trainers willen overlaten. Er wordt in 

de handleiding een evaluatie van elk fout rollenspel voorzien. De trainer kan de evaluatie op een 

interactieve manier met de jongeren bespreken. We vinden het belangrijk dat er interactie is tussen de 

trainer en de groep jongeren. De trainers leren de vaardigheden aan met behulp van de DVD. Het is 

niet zo dat ze de vaardigheden vanuit de DVD moeten leren. De DVD is enkel een hulpmiddel om de 

vaardigheden aan te leren.  

 

Na het goede rollenspel is het de bedoeling dat de trainer samen met de jongeren de leerpunten 

nogmaals gaat overlopen. Zo krijgen de jongeren de kans om deze informatie op te slaan in hun 

geheugen. Wanneer ze het goede voorbeeld nog eens willen bekijken kunnen ze dit nog altijd doen. 

 

De eindgeneriek wordt helemaal op het laatste gemaakt. Hierin vermelden we o.a. de cameraman, de 

acteurs, de bron enz.  

4.1.1 Hoe zijn we nu tot deze DVD gekomen? 

Als eerste zijn we de video „Sociaal vaardig‟ gaan analyseren. Wat is er goed in de video en welke 

aspecten moeten we veranderen? Vanuit deze verouderde video zijn we vertrokken. We concludeerden 

dat de filmfragmenten heel oud waren en niet meer relevant waren voor onze doelgroep. We zijn op 

zoek gegaan naar allerlei rollenspelen en onderwerpen om eventueel zelf een rollenspel te maken. Als 

we een groot deel rollenspelen hadden, zijn we die gaan plaatsen bij de juiste vaardigheden. Wanneer 

dit gebeurt was, zijn we gaan elimineren. Dit hebben we gedaan tot we bij elke vaardigheid één gepast 

rollenspel hadden gevonden. Dit hebben we per vaardigheid helemaal uitschreven tot echte 

rollenspelen. We hebben een draaiboek gemaakt waar al deze rollenspelen in staan uitgewerkt. 

4.1.1.1 Contact opnemen met de tieners van Villa Basta 

Om de rollenspelen te spelen zijn we op zoek gegaan naar jongeren die hier voor open stonden. We 

zijn terecht gekomen bij Villa Basta in Houthalen. Het zijn jongeren die hier toneellessen volgen en 

die er wel voor open stonden om de rollen te vertolken. Ze waren zeer enthousiast toen we gingen 

vragen of ze wilden meewerken aan de DVD.  

We hebben een aantal datums voorgesteld wanneer de draaidagen zouden doorgaan. We hebben 

gekozen om het filmen telkens op woensdagnamiddag te laten doorgaan omdat de jongeren van 10 tot 

18 jaar dan geen school hebben. De datums van de draaidagen zijn: woensdag 12 november 2008, 

woensdag 19 november 2008 en woensdag 26 november 2008 telkens van 13u30 tot 18u30. Eventueel 

hadden we woensdag 03 december 2008 nog als reserve draaidag. We hebben aan iedereen zijn of 

haar e-mail adres en gsm nummer gevraagd zodat we hen konden bereiken. We hebben iedereen zijn 

of haar rol via e-mail doorgestuurd en elke dinsdagavond hebben we de jongeren verwittigd dat het de 

volgende dag een draaidag was. We hebben de toestemming van de ouders gevraagd via een brief. Een 

voorbeeld van deze brief staat in de bijlage. 
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4.1.1.2 Draaiboek voor Villa Basta 

De rollenspelen voor de twaalf sociale vaardigheden hebben we uitgewerkt in een draaiboek. Hierin 

staat per vaardigheid de belangrijkste informatie die we nodig hebben tijdens het filmen. Ook voor de 

jongeren van Villa Basta was dit een praktisch boek. Zo wist iedereen welke rol men moest vertolken. 

Dan konden ze dit thuis al eens inoefenen. Aangezien we met twee verschillende leeftijdscategorieën 

werken, hebben we ook twee draaiboeken gemaakt. Eén voor de leeftijd van 10 tot 14 jaar en één voor 

de jongeren met leeftijd 15 tot 18 jaar. In totaal zijn er achtenveertig rollenspelen gefilmd. De ideeën 

voor de rollenspelen hebben we gehaald uit onze ervaringen tijdens een meedraaidag in de leefgroepen 

van St.-Elisabeth.  

 

Hier volgt een voorbeeld van één sociale vaardigheid uitgewerkt in de vorm van een draaiboek: 

 

Leeftijd 10 tot 14 jaar 

IETS VRAGEN 

Leerpunten 

 Denk na over wat je wilt vragen. 

 Stel je vraag. 

 Luister goed naar het antwoord. 

Rollenspelen 

Marlies was aan het bellen met haar vriendin maar wordt gestoord door de luide muziek van haar 

broer Stijn. Ze gaat naar zijn kamer en vraagt of de muziek stiller mag. Kijk maar eens hoe Marlies 

dat doet. 

Fout 

M: Zeg, zet die muziek eens wat stiller! (schreeuwend)  

S: Stijn doet alsof hij Marlies niet hoort, hij leest gewoon verder in zijn boekje 

M: Stijn, zet die muziek stiller! 

S: Wat zeg je? (Stijn zet de muziek wat stiller) 

M: Ik vroeg of je de muziek stiller kon zetten. 

S: Waarom? Dit is toch mijn kamer? 

M: Ik ben hier aan het bellen met mijn vriendin en ik kan haar helemaal niet verstaan. 

S: Dan bel je straks maar terug!!!   

M: Marlies verlaat Stijn zijn kamer en gooit met de deur. 

Goed 

Zoemer: „Ik wil dat Stijn de muziek stiller zet zodat ik kan bellen met mijn vriendin. Ik ga hem dat 

vragen‟ 

 

M: Stijn, ik vroeg me af of ik je iets kon vragen. 

S: Stijn ziet Marlies niet en kijkt verder in zijn boekje. 

M: Marlies tikt Stijn op zijn schouder. 

S: Stijn draait zich om en zet de muziek stiller. “Wat zei je?” vraagt Stijn. 

M: Ik vroeg of ik je iets mocht vragen. 

S: Ja, vraag maar…. 

M: Zou je de muziek wat stiller willen zetten, want ik ben aan het bellen met een vriendin en ik kan 

haar niet goed verstaan.  

S: Ja, ik zal het dadelijk stiller zetten, want dit is juist zo een goed liedje. 

M: Oké, dat is goed. (Marlies verlaat de kamer) Dank u wel!  
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Locatie  

Een kamer 

Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (Marlies & Stijn)  

Materiaal: een bed, een muziekinstallatie, een gsm, deur 

 

Dit is een voorbeeld van een sociale vaardigheid uitgewerkt in de vorm van een draaiboek. Eerst staat 

er de titel van de sociale vaardigheid gevolgd door de leerpunten die in het rollenspel moeten 

voorkomen. Daarna volgt een korte inleiding van de rollenspelen. De rollen zijn uitgeschreven voor 

zowel het foute als het goede rollenspel. We hebben er ook al namen bijgeplaatst zodat het 

gemakkelijk is voor de tieners om te zien welke rol ze moeten spelen. Na de rollenspelen volgt er nog 

de locatie en de benodigdheden. We hebben op voorhand al bepaald waar de rollenspelen zullen 

doorgaan en welke benodigdheden ervoor nodig zijn. Het volledige draaiboek is terug te vinden in de 

bijlage. 

4.1.1.3 De cameraman 

We zijn samen gaan zitten in groep en hebben gebrainstormd over mogelijke personen die ervaring 

hebben in de camerawereld. Eerst hebben we contact opgenomen met twee vrienden van Hanne. 

Omdat zij zelf nog naar school gaan, was het moeilijk voor hen om ons te helpen. Dit wegens 

tijdsgebrek.  

Tegelijkertijd hebben we ook de MDA van de KHLim te Genk gecontacteerd met de vraag of ze ons 

konden helpen met ons project. Via e-mail en de telefoon hebben we contact gezocht met MDA die 

ons pas na twee weken een negatief antwoord bezorgde. Zij stonden niet open om ons te helpen.  

Het takenpakket van alle studenten was al zo groot dat de docenten in hun plaats besloten om niet aan 

ons project mee te werken. Winde kwam met het voorstel om eventueel zelf te filmen en dit te doen 

via het boek „Windows Premier‟. In dit boek stond uitgelegd hoe je kon filmen en hoe je deze filmpjes 

nadien kon monteren. Ze had ook een kennis die ons voor één dag wel wou helpen met het filmen. 

Hierop zijn we niet ingegaan omdat we de hoop legden op Syntra te Genk. We hebben telefonisch een 

afspraak gemaakt bij Syntra om ons project uit te leggen aan de studenten. Deze afspraak vond plaats 

op 16 oktober 2008. De studenten waren niet enthousiast en vonden het niet haalbaar om een DVD te 

maken op zo‟n korte tijd. Ze hebben ons dan ook letterlijk uitgelachen. Hierna lieten we de moed een 

beetje zakken. We waren bereid om zelf te filmen en dit te laten monteren door de schoonbroer van 

Katrijn. Ook Davy gaf ons goede moed om het programma „Windows Movie Maker‟ eens uit te 

proberen. Dit hebben we gedaan met een positief resultaat. We zagen het terug volledig zitten en 

waren al bezig met het programma te testen totdat Tine een cameraman had gevonden. In de nabije 

familie van Tine, kende ze een gepensioneerde cameraman die ons uit de nood zou willen helpen. 

Hiermee heeft zij contact opgenomen en deze persoon op de hoogte gebracht van ons project. Frits 

Bruch zag het volledig zitten om zich te engageren voor ons project.  

4.1.1.4 Het filmen van de rollenspelen 

Voor we konden beginnen met de rollenspelen te filmen, gingen we eerst op zoek naar toneelspelers. 

We kwamen uit bij de toneelschool Villa Basta in Houthalen, dit via Laura Marsili. De jongeren die 

daar les volgen hebben de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Omdat onze doelgroep jongeren zijn tussen de 10 

en 18 jaar, kozen we voor de rollenspelen ook voor deze leeftijdscategorie. Jongeren met een 

verstandelijke beperking, nemen sneller iets aan van leeftijdsgenoten dan van een volwassen persoon. 

Daarom kozen wij voor deze doelgroep om de rollenspelen mee te filmen. We hebben de jongeren hun 

rollen door gestuurd via e-mail zodat ze voorbereid naar de filmdagen konden komen.  
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Bij de eerste filmdag is er van alles misgelopen. Er was iets misgelopen met de communicatie tussen 

de leerkracht van de toneelgroep en ons waardoor de spelers niet wisten dat die woensdag de eerste 

filmdag was. Hierdoor kwam geen enkele speler opdagen die eerste filmdag. We zijn dan beginnen 

bellen naar alle spelers en met veel geluk hebben we vier jongeren kunnen overtuigen om toch te 

komen diezelfde namiddag nog. We hebben met de spelers die we hadden de mogelijke rollenspelen al 

gefilmd. Omdat we vreesden dat er de volgende weken geen spelers gingen komen, zijn we ‟s avonds 

zelf naar de toneelgroep gegaan. We hebben zoveel mogelijk spelers proberen te overtuigen om met 

ons mee te doen. Dit was een groot succes aangezien alle vijftien spelers zich wilden engageren. De 

filmdagen nadien verliepen beter. Iedereen was er en we konden ons opsplitsen in twee à drie groepen, 

aangezien we ook drie camera‟s hadden.  

 

Bij het filmen van de rollenspelen moesten we rekening houden met een aantal zaken. Cameraman 

Frits hielp ons hierbij. Je mag nooit tegen het licht in filmen. Wanneer je buiten gaat filmen moet dit 

op een rustige locatie, aangezien het geluid van het verkeer luid op beeld staat. Het schuiven met 

stoelen of het toe slaan van een deur zouden we best vermijden, dit zorgt namelijk voor een enorme 

knal. Wanneer we de filmpjes van de eerste filmdag gingen bekijken, kwamen we tot deze conclusies. 

Bij nader inzien was het toch niet zo erg. Hierbij ontdekten we belangrijke zaken waar we de volgende 

keren rekening mee konden houden. We hebben de rollenspelen terug opnieuw moeten filmen. Dit 

was even een tegenslag omdat we relatief weinig tijd hadden voor het filmen zelf.  

 

We hebben ervoor gekozen om in Villa Basta te filmen. Omdat daar niet alle mogelijkheden zijn voor 

het filmen van een woonkamer, slaapkamer of keuken, zijn we ook op verplaatsing gaan filmen met 

een aantal spelers. 

Deze locaties waren bij iemand van onze projectgroep thuis. We kozen ook om externe spelers uit te 

nodigen. Omdat in onze projectgroep enkel vrouwen zitten, zijn we op zoek gegaan naar een 

mannelijke opvoeder in de school. Zo komen niet enkel vrouwelijke opvoeders in beeld op de DVD, 

maar ook mannelijke. Ook voor „ouders‟ zijn we op zoek gegaan naar docenten van school die zich 

hiervoor wilden inzetten. 

Wanneer alle rollenspelen gefilmd zijn, is het de beurt aan de cameraman om alles te monteren.  

4.1.1.5 De montage van de gefilmde rollenspelen  

Frits zag ons project als een uitdaging en heeft er meteen zijn schouders onder gezet. Hij downloadde 

legale programma‟s die hij eventueel kon gebruiken om onze DVD te monteren. Hij was zelfs zo 

enthousiast dat hij er tot twee uur ‟s nachts aan werkte. Dit gaf bij ons een super goed gevoel na onze 

lange zoektocht naar een cameraman. Na elke filmdag nam Frits de filmpjes mee naar huis en begon 

hij die filmpjes te monteren. Dit neemt veel tijd in beslag. Frits vindt het belangrijk dat wij leren hoe 

we een DVD maken. Hij gaf ons uitleg over het programma zodat wij de montage konden doen. 

Hierdoor konden we zelf beslissen welke uitstraling onze DVD zou hebben. De uitleg over de 

montage vind je terug in deel één de theoretische onderbouw van ons project. In hoofdstuk zeven 

wordt er uitgelegd hoe we de montage van de DVD hebben gedaan.  

4.2 DE HANDLEIDING  

Deze handleiding is een hulpmiddel die de begeleider kan gebruiken in een sociale vaardigheidssessie.  

Er staat duidelijk in beschreven hoe een sociale vaardigheidssessie verloopt en hoe je deze moet 

geven. De handleiding is gekoppeld aan een DVD; het is de bedoeling dat men deze samen gebruikt. 

De handleiding is volledig afgestemd op de DVD, hierdoor kan de begeleider gemakkelijk volgen. Er 

zijn rollenspelen gezocht per vaardigheid en bijpassende werkblaadjes die de kinderen kunnen maken. 
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4.2.1 Concrete uitwerking 

Vooreerst hebben we de handleiding van de vorige video “Sociaal vaardig” kritisch bekeken en 

geanalyseerd. We hebben hier de goede punten en de minder goede punten uitgehaald. Nadien hebben 

we verder gebouwd op de positieve punten. In de handleiding „Sociaal vaardig‟ stonden leerpunten 

van sociale vaardigheden volgens het principe Goldstein. We hebben deze leerpunten vereenvoudigd 

op maat van de doelgroep. De originele stappen van de leerpunten van Goldstein waren erg lang. Voor 

jongeren met een licht tot matig mentale beperking en/of autisme is het moeilijk om veel stappen te 

onthouden. Zij interpreteren dingen vaak letterlijk. Daarom hebben we geprobeerd om de leerpunten 

eenvoudiger en korter te formuleren. We hebben er ook op gelet dat we niets formuleren dat voor 

interpretatie vatbaar is. Zo hebben we in onze formulering „zeg‟ verandert in „vertel‟, met de 

bedoeling dat ze niet letterlijk zouden overnemen wat er achter „zeg‟ staat. Ook hebben we enkele 

basis leerpunten gemaakt omdat men deze bij elke vaardigheid in acht moet nemen. Deze vernoemen 

we dan niet meer bij elke vaardigheid apart.  

 

Vervolgens zijn we beginnen zoeken hoe een sessie er uit kon zien zodat we een goede bijpassende 

handleiding konden maken. We hebben gekozen om elke sessie eenzelfde structuur te geven. Dit 

schept duidelijkheid voor de persoon met een verstandelijke beperking en zo weet hij ook wat er 

komen zal. Zo blijft de opbouw van elke sessie erg voorspelbaar. We hebben ervoor gezorgd dat er 

aan elke sessie een creatieve toets gegeven is. Zo wordt het niet saai en is er altijd wel iets om naar uit 

te kijken. We hebben dus gezorgd voor een vaste structuur in de opbouw, maar telkens met andere 

kleine creatieve ideeën.  

We hebben in de handleiding telkens volgende opbouw gebruikt: 

 Thema 

 Wat houdt dit thema in? 

o Beschrijving voor de hulpverlener 

o Beschrijving voor de jongeren 

 Fout videofragment tonen en bespreken 

 Goed videofragment tonen en bespreken 

 Overlopen van de leerpunten 

o Basis leerpunten  

o Specifieke leerpunten van de vaardigheid 

 Zelf inoefenen aan de hand van rollenspelen 

o De cirkels 

o De driehoeken 

o De vierkanten 

 Werkblaadjes 

o De cirkels 

o De driehoeken 

o De vierkanten 

 

Aangezien niet elke jongere hetzelfde is en dezelfde mogelijkheden heeft, hebben we de sessies 

aangepast aan verschillende niveaus. We hebben ons proberen te verplaatsen in de jongeren en hebben 

geprobeerd om via hun invalshoek eens te kijken naar deze sessie.  

 

Omdat we merkten dat er verschillen zijn tussen en binnen de leefgroepen, hebben we ervoor gezorgd 

dat de handleiding bruikbaar is in alle leefgroepen.  
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We hebben alles opgedeeld in drie niveaus. We keken kritisch naar hoe we deze niveaus zouden 

benoemen. We vonden het belangrijk dat de jongeren niet het gevoel hadden om in categorieën 

opgedeeld te worden en dat we de jongeren een stempel gaan geven met „de zwakste‟, „de betere‟, enz. 

Oorspronkelijk hadden we de rollenspelen en de werkblaadjes verdeeld op basis van leeftijden, maar 

dit zou in sommige gevallen te confronterend zijn. Er zijn immers achttienjarige die een matige 

mentale beperking hebben en dus geen werkblaadje aankunnen die we op het niveau van achttienjarige 

hebben gemaakt. Een werkblaadje van een lagere leeftijd zou toepasselijker zijn voor deze persoon 

met een matig mentale beperking. Toch zou dit confronterend zijn als deze persoon zou zien dat hij 

een werkblaadje voor vijftienjarige moet maken. Om deze redenen hebben we gekozen om figuren te 

gebruiken. Dit is neutraler en zegt niets over de beperkingen van een cliënt. Het niveau van de cirkels 

is bestemd voor de minst sociaal vaardigen, eerder de personen met een matig mentale beperking. Het 

niveau van de driehoeken is bestemd voor diegenen die iets sociaal vaardiger zijn dan de cirkels en al 

een moeilijker rollenspel of opdracht aankunnen. Het niveau van de vierkanten is bestemd voor de 

meest sociaal vaardigen en voor diegenen die al wat dieper kunnen ingaan op een vaardigheid.  

 

We vonden het aangewezen dat we bij het maken van de rollenspelen en de werkblaadjes rekening 

zouden houden met de interesses en de leefwereld van de jongeren. We hebben geprobeerd rond 

vaardigheden te werken die zoveel mogelijk afgestemd zijn op de belevingswereld van de jongere. 

Omdat we mochten meedraaien in enkele leefgroepen hebben we kunnen zien welke vaardigheden en 

interesses er onder de jongeren gelden. Ze kunnen de rollenspelen en de werkblaadjes dan ook beter 

plaatsen omdat het voor hen realistisch overkomt als deze zijn afgestemd op hen. 

 

We hebben in deze handleiding ook iets vermeld over de houding die een begeleider moet bezitten of 

moet aannemen tijdens een sessie. Dit vonden we zeer belangrijk omdat een sessie pas optimaal kan 

verlopen als de begeleider de juiste houding heeft. Een houding waarin je acceptatie toont, actief 

luistert, enz. zijn aangewezen. Ook is het belangrijk dat de begeleider een juiste sfeer creëert waarin 

een sessie kan plaatsvinden. Dikwijls is het zo dat de jongeren nog niet al te rustig zijn voor ze naar 

deze sessie komen. Ze hebben nog van alles meegemaakt of er is misschien iets gebeurd in de 

leefgroep, enz. Het is dan noodzakelijk dat de begeleider hier even op ingaat en dat hij opmerkt dat de 

jongeren nog iets kwijt willen. Dit moet niet al te lang duren. De begeleider kan er ook op wijzen dat 

hij er later zal op terugkomen. Een sessie kan pas goed verlopen als er volle aandacht van de jongere 

is. 

Om deze volle aandacht te behouden gedurende alle sessies, willen we werken met beloningen. De 

jongere kan elke sessie een beloning verdienen als hij goed meewerkt. We hebben ervoor gezorgd dat 

de beloningen afgestemd zijn op de groep. 

Er kan een groep zijn die heel vatbaar is voor stickers terwijl een andere groep liever zeepjes krijgt. 

Een beloning werkt pas als de jongeren het ook daadwerkelijk een beloning vinden. Zo blijven de 

jongeren gemotiveerd en gestimuleerd.  

 

Tijdens onze internationale studie hebben we ook vernomen dat een handleiding niet te uitgebreid mag 

zijn, het moet praktisch en gemakkelijk zijn om mee aan de slag te kunnen. Een begeleider moet goed 

kunnen volgen, want het is de bedoeling dat de handleiding afgestemd is op de bijhorende DVD. 

4.2.2 Hoe ziet een sessie eruit?  

De jongeren komen samen op een plaats waar het rustig is. De sociale vaardigheidstrainer laat de 

jongeren eventjes reflecteren over de dag en houdt hierbij rekening met de tijd. Het is de bedoeling dat 

de trainer de tijd goed afbakent. Het reflecteren zorgt ervoor dat de jongeren tot rust komen. Wanneer 

de jongeren tot rust zijn gekomen kan de trainer beginnen met de sociale vaardigheidstraining. De 

sociale vaardigheidstrainer stelt de vaardigheid voor en geeft daar een korte uitleg bij. Wanneer ze de 

vaardigheid al eens gezien hebben, herhaalt de sociale vaardigheidstrainer toch nog eens de 

vaardigheid.  
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Eerst worden de basis leerpunten overlopen met de jongeren. Deze worden op het bord gehangen en 

blijven gedurende de sessie zichtbaar. De leerpunten van de vaardigheid samen overlopen met de 

jongeren. Na de uitleg van de leerpunten laat de sociale vaardigheidstrainer het foute rollenspel, dat op 

DVD staat, aan de jongeren zien. Hierna bekijken de jongeren samen met de sociale 

vaardigheidstrainer wat er fout was aan het rollenspel. Daarna komt het juiste rollenspel en de 

leerpunten op een groot bord aan bod. De leerpunten kunnen opgehangen worden op het bord. Ook 

hierbij zorgt de sociale vaardigheidstrainer voor een goede interactie tussen de jongeren en hem. Hij 

vraagt de jongeren wat er goed is aan het rollenspel. Daarna wordt het goede rollenspel nog eens 

getoond. 

 

Wanneer de jongeren de rollenspelen goed hebben bekeken en ze de leerpunten hebben begrepen, 

wordt er overgegaan naar het inoefenen. Dit doen ze aan de hand van rollenspelen (deze staan 

beschreven in de handleiding). Het is hierbij de bedoeling dat iedere jongere de kans krijgt om een 

rollenspel te spelen en om te oefenen. Iedereen moet evenveel aan de beurt zijn gekomen.  

 

Op het einde van de sessie krijgen de jongeren nog een werkblaadje dat ze tegen de volgende keer 

kunnen maken. Dit wordt eerst goed uitgelegd door de sociale vaardigheidstrainer. Indien de jongeren 

nog vragen hebben, kunnen deze gesteld worden aan de trainer. Het werkblaadje hebben we opgedeeld 

in drie niveaus. Om geen stempel te drukken door bv. niveau 1, niveau 2 of niveau 3 te schrijven, 

hebben wij ervoor gekozen om de werkblaadjes op te delen in cirkels, driehoeken en vierkanten. 

 

Na de sessie is het de bedoeling dat de sociale vaardigheidstrainer nog eventjes met de begeleiders van 

de leefgroep of met de ouders van de jongeren de sessie en het werkblaadje overloopt. De bespreking 

met de begeleiders of ouders is heel belangrijk omdat ze de vaardigheden die ze leren in de les ook 

moeten toepassen in het dagdagelijkse leven. Indien dit niet gebeurd wordt het vaak vlug vergeten en 

zijn de sociale vaardigheidssessies niet voldoende efficiënt. 

 

Wat wij heel belangrijk vinden tijdens de sociale vaardigheidssessies is dat de trainer voortdurend 

positief bekrachtigd. Deze positieve bekrachtigingen moeten doorheen alle sessies worden gegeven. 

Positieve bekrachtiging kan aan de hand van materiële beloningen of niet materiële beloningen. Wij 

opteren ervoor om tijdens de sessie vaak complimentjes en schouderklopjes te geven. De jongeren zijn 

meer gedreven en worden meer gestimuleerd door positieve bekrachtigingen. Ook op het einde van de 

sessie krijgen de jongeren een materiële beloning indien ze goed hebben meegewerkt. Welke beloning 

deze kan zijn, moet de sociale vaardigheidstrainer aanvoelen. De trainer kan het best aanvoelen 

waarmee hij de jongeren kan belonen. Bij de ene groep zullen dit stickertjes zijn en bij een andere 

groep zullen ze meer van zeepjes houden. Naast deze bekrachtigingen is het ook zeer belangrijk dat de 

sociale vaardigheidstrainer enthousiast is over hetgeen hij doet en brengt. Jongeren zijn hier ook zeker 

gevoelig voor.  

 

Hieromtrent meer informatie in de handleiding en de DVD. 

4.2.2.1 Hoe zijn we hiertoe gekomen? 

We hebben ons als eerste gebaseerd op het principe Goldstein. Dit hebben we van Anja, de sociale 

vaardigheidstrainer van Begeleidingstehuis St.-Elisabeth. Omdat zij deze methode goed vonden, maar 

niet altijd even geschikt voor de doelgroep, hebben we zelf verschillende aanpassingen gedaan. 

Hierdoor hebben we zelf onze inbreng kunnen doen. We hebben ook een paar elementen uit de 

workshops gebruikt die ons aanspraken.  

 

Om tot een goede sociale vaardigheidssessie te komen hebben we verschillende invalshoeken 

bekeken. We hebben het bekeken vanuit de workshops die we hebben gevolgd en vanuit de 

internationale studieweek 
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Vanuit de workshops bij Anja hebben we geleerd dat positief bekrachtigen heel belangrijk is. Ook is 

het belangrijk dat de jongeren een vaste structuur hebben die iedere sessie terugkomt. Anja zorgt er 

voor dat iedereen aan de beurt komt en dat niemand vergeten wordt. Ze had leuke creatieve ideeën. 

Anja baseert zich op het principe Goldstein. 

 

Vanuit de internationale studieweek hebben we veel nuttige informatie kunnen halen. Als eerste zijn 

we naar Op De Bies gegaan, waar Jos Lemmens ons veel uitleg gegeven heeft. Wat we van haar 

vooral hebben onthouden is dat je de begeleiders goed moet betrekken als je sociale vaardigheidsessies 

geeft. Ook haar enthousiasme viel enorm op, ze is heel enthousiast in alles wat ze doet. Het doeboek 

dat ze ons heeft laten zien vonden we heel interessant. Dat is een soort boek waarin alle opdrachten 

staan. Ze heeft pictogrammen laten zien die ontworpen waren door Philadelphia. Op enkele van de 

pictogrammen stond een gevoelsthermometer. We vonden dit heel interessant maar uiteindelijk gaan 

we deze toch niet gebruiken. 

 

Als tweede zijn we op bezoek gegaan bij Sonja Coster. Wat ons onmiddellijk opviel was haar 

enthousiasme terwijl ze vertelde over haar sessies. We voelden ons bij haar helemaal thuis. Het 

belangrijkste bij haar was dat de ouders erbij betrokken werden. Ze zei dat, indien de ouders niet actief 

deel wilden nemen, ze het afraadde aan de ouders om hun jongeren sociale vaardigheidssessies te laten 

volgen omdat dit verder niet veel nut had. Voor de jongste kinderen had ze ook een aparte training 

ontwikkeld. Sonja had de bedenking dat de nieuwe DVD van Goldstein niet afgestemd was op de 

jongeren zelf. Ze heeft ons erop gewezen dat we hier veel rekening mee moeten houden.  

 

We hebben het minste kunnen gebruiken van wat we in Gastenhof gehoord en gezien hebben. Hier 

was Joyce Schrijen onze contactpersoon. Joyce was iemand die minder enthousiast was en dit viel 

enorm op. Ze had ook de training gekregen van een andere instelling en wist niet eens waarop deze 

training gebaseerd was. We zijn er dan zelf achter gekomen dat deze ook gebaseerd was op het 

principe Goldstein. Een ander minpunt vonden we dat zij de ouders of begeleiders er niet bij 

betrokken. Bij Joyce waren de werkblaadjes helemaal niet aantrekkelijk en zagen er heel saai uit. De 

rollenspelen waren wel aangepast aan de leefwereld van de jongeren.  

 

Als laatste zijn we bij Tanja Dreesen op bezoek geweest. Het eerste wat ons opviel was dat de ruimte 

heel kindvriendelijk was ingericht. Zij stimuleert en bekrachtigt de jongeren ook veel. Ze zet vooral 

haar eigen inbreng in de sessies.  

Ze heeft zelf pictogrammen getekend en ontworpen, deze waren heel leuk. Ze had een aangepast 

beloningsschema. Weer viel hier op dat ze heel enthousiast was en dat ze goed wist waar ze mee bezig 

is.  

 

Overal waar we zijn geweest, hebben we gemerkt dat ze vaak aan de hand van het principe Goldstein 

werken en dat ze veel met rollenspelen werken. Dit zou de makkelijkste leerweg zijn voor de jongeren.  

 

Meer informatie over de workshops en de internationale studieweek vind je terug in hoofdstuk vijf van 

deel II.  
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4.3 HET DIDACTISCHE MATERIAAL  

4.3.1 Belang didactisch materiaal 

Het didactische materiaal is van zeer groot belang in ons project. De jongeren kunnen via de 

leerpunten de sociale vaardigheden aanleren of verbeteren. Daarom dat we de leerpunten visueel 

voorstellen met het didactische materiaal. Dit doen we zodat de jongeren die niet goed kunnen lezen, 

de sessie kunnen mee volgen. Het didactische materiaal helpt de jongeren ook de leerpunten beter te 

blijven onthouden. Door dit blijven te onthouden gaan we het didactische materiaal of pictogrammen 

in de leefgroep of bij hun thuis ophangen zodat ze deze regelmatig zien en er dan aan denken.  

 

Het is wel van belang dat het didactische materiaal ook geïntegreerd wordt in de sessie zelf. Hiermee 

wordt bedoeld dat het didactische materiaal of pictogrammen in de sessie zelf moeten worden 

gebruikt. 

Wanneer dit in de leefgroep hangt gaan de jongeren het associëren met de sessie. 

Ook is het hierbij belangrijk dat de ouders of de opvoeders hier in worden betrokken. De sociale 

vaardigheidstrainer kan de opvoeders of de ouders op de hoogte houden van de sessie. De ouders of 

opvoeders gaan het belang van het didactische materiaal begrijpen en gaan dit thuis of in de leefgroep 

gebruiken. Dit vinden we heel belangrijk omdat het leerproces voor de jongeren dan gemakkelijker 

kan verlopen. 

 

Als didactisch materiaal gebruiken we pictogrammen, posters en een bord met de leerpunten. 

We hebben ervoor gekozen om Katrijn haar zus pictogrammen te laten tekenen. Bij elke sociale 

vaardigheid hoort één pictogram. Voor elk basis leerpunt hebben we ook een pictogram. De 

pictogrammen zijn allemaal in dezelfde stijl getekend. We konden ook gewoon Beta pictogrammen 

nemen, maar we hebben gekozen om dit niet te doen. Doordat we in Nederland pictogrammen hebben 

gezien die ingekleurd en levendig waren. Daarom dat we ervoor hebben gekozen om onze 

pictogrammen te laten tekenen omdat we geen „gewone‟ pictogrammen wilden. We wilden echter 

pictogrammen die de jongeren motiveren om er naar te kijken. 

 

De posters zullen in de leefruimtes opgehangen worden .Op deze posters zal de sociale vaardigheid en 

de leerpunten vermeld staan. Daarnaast vind je ook het pictogram op de poster. We hebben gekozen 

voor een poster omdat deze groot is. Als deze dan ophangt, gaan ze er niet zo snel overkijken. Het is 

vooral belangrijk dat de jongeren en de opvoeders bezig zijn met de aangeleerde sociale vaardigheden 

in het dagdagelijkse leven.  

 

Dan hebben we nog een bord met de leerpunten. Het bord bevat kleefband waar de sociale vaardigheid 

en de leerpunten opgehangen kunnen worden. Er zijn twee borden. Één bord voor de basis leerpunten 

die altijd zichtbaar moeten zijn tijdens de sessie. En één bord waar dat per sessie de sociale 

vaardigheid en de leerpunten hiervan opgehangen kunnen worden. De leerpunten en de sociale 

vaardigheden zijn vergroot zodat ze duidelijk leesbaar zijn. Naast het leerpunt staat ook nog een 

pictogram om het leerpunt visueel te ondersteunen. Ze zijn ook geplastificeerd zodat ze langdurig mee 

kunnen gaan. Het is de bedoeling dat de trainer na het bekijken van het goede rollenspel de leerpunten 

nogmaals met de jongeren overloopt en dan de leerpunten op het bord ophangt. Het bord moet 

gedurende de hele sessie zichtbaar blijven.  

 

Het didactisch materiaal is bijgevoegd in de bijlage.  
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5 Integratie bekeken vanuit verschillende invalshoeken 

We zijn allemaal workshops gaan volgen om ons nog meer te verdiepen in het project. Omdat het niet 

mogelijk was om allemaal naar elke workshop te gaan, hebben we ons opgesplitst zodat iedereen wel 

eens een keer is geweest. 

5.1 DE GEVOLGDE SESSIES IN DE LEEFGROEPEN VAN ST.-ELISABETH  

Om een beter beeld te krijgen over de sociale vaardigheidssessies die Anja geeft, zijn er vier 

groepsleden een sessie mee gaan volgen bij haar. Er was een sessie op dinsdag 14 oktober 2008 en een 

sessie die doorging op dinsdag 21 oktober 2008. Bij beide sessies kwam er zowel een jongere als 

oudere groep deze sessie volgen.  

5.1.1 Sessie gevolgd op 14 oktober 2008 

Als eerste heeft Anja ons voorgesteld aan het eerste groepje. Dit waren kinderen van 8 tot 12 jaar. 

Anja heeft met hen gewerkt aan het thema luisteren. Tijdens haar sessies gebruikt ze rollenspelen. 

Hierop is de hele sessie gebaseerd. Ieder kind mocht een kaartje nemen en lezen wat erop stond. 

Hierna werd het juiste en het foute rollenspel voorgedaan.  

De kinderen vonden het moeilijk om zelf eerst te beginnen, ze hadden een voorbeeld nodig. Daarom 

dat Anja het foute voorbeeld voor deed. Ze vermeldde wel duidelijk aan de kinderen dat dit het foute 

voorbeeld was en dat ze dit zeker niet mochten doen. De kinderen besproken hierna wat er allemaal 

fout was en hoe het eventueel beter kon. Na het foute voorbeeld kwam het goede voorbeeld dat door 

de kinderen zelf gespeeld werd. De goede en eventueel ook minder goede elementen, die aan bod 

kwamen tijdens het rollenspel, werden daarna ook weer besproken. Op het einde van de sessie heeft 

Anja de kinderen nog meegegeven dat ze op de leerpunten moesten letten tijdens de komende week; 

dit was hun huiswerkje. Na de sessie werd er heel eventjes met de opvoedster overlegd waarover Anja 

het had gehad tijdens de sessie. 

 

Tijdens de tweede sessie, een buitenhuis op de Hasseltsebaan, ging het er anders aan toe. Hier wonen 

jongeren van 15 tot 20 jaar. Elke bewoner in het huis deed mee aan de sociale vaardigheidssessies. De 

vraag hiervan is uit de groep gekomen. De sfeer in het huisje is niet zo goed en er zijn veel 

onderhuidse spanningen. Anja is eerst begonnen om de basis leerpunten aan te halen. Deze hebben ze 

met elkaar geoefend. Daarna heeft Anja een rondje van de tafel gedaan. Hierbij moeten de jongeren 

om de beurt zeggen wat ze moeilijk vinden en wat er niet zo goed loopt. De jongeren vertelden dan 

wat er niet zo goed liep in de groep en waaraan ze wilden werken. In het begin was het nogal stroef en 

niet iedereen durfde iets te vertellen. Naar het einde toe heeft iedereen wel iets kunnen vernoemen. 

Tijdens deze sessie is de opvoedster erbij komen zitten en heeft ze de sessie goed kunnen volgen. Aan 

haar werd ook de huiswerkopdracht uitgelegd, die Anja aan de jongeren gegeven heeft.  

 

Vooral uit de eerste sessie hebben we veel kunnen halen. In het buitenhuis hadden ze andere 

prioriteiten dan de sociale vaardigheden te overlopen. Bij hen was het de eerste bedoeling dat de sfeer 

terug in orde kwam.  

 

Elementen die goed waren aan de sessie: 

 Anja stimuleerde de jongeren goed om mee te doen 

 Iedereen kwam aan de beurt 

 De jongeren kwamen graag naar de sessie en zagen het niet als een opgave 

 Anja gaf veel complimentjes aan de kinderen 

 Op het einde van de sessie werden de jongeren die goed hadden meegedaan beloond met een 

zeepje of een figuurtje van kindersurprise 

 



 64 

Elementen van de sessie waar eventueel nog aan gewerkt kan worden: 

 Juiste rollenspelen nemen die aansluiten bij de sociale vaardigheid 

 De opvoeders meer betrekken 

5.1.2 Sessie gevolgd op 21 oktober 2008 

Het eerste groepje waar wij een sessie mochten bijwonen bestond uit vier meisjes van 8 tot 12 jaar. 

Anja werkte rond de sociale vaardigheid: luisteren. 

Dit was hetzelfde groepje als we hierboven beschreven hebben. De werkvorm (rollenspelen, enz.) was 

hetzelfde, maar onze ervaring was uiteraard anders.  

 

De meisjes mochten om de beurt een kaartje trekken. Op die kaartjes stond ofwel een rollenspel, ofwel 

een vraag/opdracht (bijvoorbeeld: stel op de juiste manier een vraag aan de andere meisjes, de andere 

moeten dan op de juiste manier antwoorden). Anja las het kaartje voor. Bij een rollenspel mocht het 

meisje meestal zelf een tegenspeler kiezen. Er werd dan, zoals hierboven al vermeld, zowel een fout 

als een goed rollenspel gespeeld. Deze twee werden naderhand besproken. Bij een vraag of opdracht 

werd er heel sterk gelet op de leerpunten: kijk elkaar aan, onderbreek niemand, enz.  

 

De meisjes deden heel enthousiast mee. Ze deden ook heel goed hun best. Sommigen hoopten op veel 

complimentjes. Deze werden telkens als er iets goed gedaan werd gegeven. 

 

Voor de tweede sessie zijn we naar een buitenhuis geweest in Peer, hier zaten pubermeisjes van 10 tot 

18 jaar. Alle meisjes deden mee aan de sessie maar er was één meisje dat net een conflict had gehad 

dus zij deed wat minder actief mee.  

 

De sessie ging over boosheid. Anja stelde vragen aan de meisjes, zoals: „Wanneer zijn jullie wel eens 

boos?‟, „Hoe uiten jullie je boosheid?‟, „Werk je dit soms uit op andere personen?‟, enz. 

De meisjes mochten dit dan op een groot stuk behangpapier schrijven. Ze mochten hun antwoord ook 

delen aan de groep, maar dit moest niet. Het ging er vooral om dat ze er over nadachten en konden 

bedenken hoe ze de volgende keer hun boosheid konden uiten. Op het einde van de sessie kregen ze 

een kaartje waar ze leerpunten konden opschrijven waar ze aan moesten werken. Sommige meisjes 

deden beter mee dan andere.  

Het was ons ook opgevallen dat ze, ondanks de „spanningen‟, elkaar heel goed hielpen.  

 

Positieve elementen: 

 Anja kan zich goed inleven in de jongeren 

 Anja motiveert de jongeren goed 

 Creatief idee met het behangpapier 

 Anja gaf de jongeren complimenten 

 De jongeren kregen een beloning aangepast aan hun leefwereld. Bij de jongeren waren dat 

figuurtjes van kindersurprise en bij de oudste groep waren dat zeepjes. 

 

Elementen van de sessie waar eventueel nog aan gewerkt kan worden: 

 Bij de oudste groep bemoeiden de opvoeders zich van op afstand met de sessie; ze konden 

zich beter integreren op een positieve manier 

 De kaartjes door de meisjes zelf laten lezen 
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5.2 SESSIE VAN DE CHRISTELIJKE MUTUALITEIT: „OPKOMEN VOOR JEZELF KAN JE 

LEREN‟ 

5.2.1 Opkomen voor jezelf  

Deze sessies werden georganiseerd door CM Limburg en gingen op 18 en 25 november 2008 door in 

‟t Kasteeltje in Houthalen-Helchteren. 

 

De spreker van deze twee avonden was Sigrid Claes, zij is een psychologe van opleiding. 

5.2.2 Eerste sessie 

Sigrid begon met een inleiding waarin veel vragen stonden i.v.m. communicatie en sociaal vaardig 

zijn. Hierbij wees ze ook op het belang van een assertiviteitstraining. Volgens haar zijn er drie grote 

redenen: de veranderde maatschappelijke cultuur, assertiviteit wordt tegenwoordig overal verwacht en 

subassertiviteit is vaak een oorzaak van stress en psychologische problemen. 

 

Hierna werden de drie soorten types van gedrag uitgelegd: 

 Agressief 

Hierbij kom je op voor jezelf en je durft je gevoelens en gedachten uiten, maar dit alles zonder 

rekening te houden met de ander. De gevolgen voor de relatie hierbij zijn het geen respect 

hebben voor elkaar, een onevenwichtige relatie en tot slot lokt agressie alleen nog meer agressie 

uit. 

 Assertief 

Assertief zijn houdt in dat je durft opkomen voor jezelf, dat je grenzen stelt en je gevoelens uit. 

Dit alles zonder de ander te kwetsen en dus vanuit respect voor je eigen belangen en die van de 

ander. Assertief gedrag zorgt voor een relatie waarin men tot compromissen komt, waar men 

respect heeft voor elkaar en waarin de personen weten wat ze aan elkaar hebben. 

Dit gedrag zorgt ervoor dat je meer zelfvertrouwen en minder stress hebt op lange termijn. 

 Subassertief 

Het niet opkomen voor jezelf, niet uiten van gevoelens en teveel rekening houden met de 

andere. Veel voorkomende oorzaken hierbij zijn een laag zelfbeeld, conflictvermijdend zijn, 

schuldgevoelens en teveel piekeren over hoe anderen over je denken. Dit gedrag zorgt niet voor 

een goede relatie tussen twee of meerdere personen, het geeft een onevenwichtige relatie met 

weinig respect. Uiteindelijk mondt subassertief gedrag ook vaak uit in agressie. Dit gebeurt 

wanneer de spreekwoordelijke emmer overloopt. 

Ook voor jezelf heeft dit vaak gevolgen. Het zorgt er voor dat je zelfvertrouwen en zelfrespect 

daalt, je gaat piekeren, moeilijk slapen en je kan depressief worden. Vaak ontstaat er ook 

vermijdingsgedrag, op korte termijn werkt dit spanningsverlagend, maar op lange termijn zorgt 

het voor nog meer spanning.  

 

Welk gedrag je hanteert hangt vaak ook af van de situatie, maar assertiviteit kan je zeker leren! Het is 

gedrag, geen persoonlijkheid. Hierbij wees Sigrid wel op het feit dat van subassertief naar assertief 

gaan soms een lange weg is met veel hindernissen. Het is belangrijk dat je consequent bent: „neen‟ 

blijft „neen‟. Je moet het vermijdingsgedrag omzetten in durfgedrag. Nadat je enkele succeservaringen 

meemaakt, stijgt je zelfvertrouwen.  

 

Hierna werd er ingegaan op het belang van communicatie, zowel de verbale als de non-verbale 

communicatie: 

 Non-verbale communicatie 

Je moet oogcontact maken, een open lichaamshouding hebben en gericht zijn naar de ander. Je 

moet helder en zeker spreken en liefst op gelijke hoogte staan. Het is belangrijk dat je non-

verbale communicatie past bij je boodschap 
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 Verbale communicatie 

Je kunt best spreken met IK-boodschappen, het moet concreet zijn en je spreekt over het hier en 

nu. Tijdens je gesprek moet je rekening houden met de ander, daarom moet de communicatie 

een tweerichtingsverkeer zijn, je moet luisteren naar de andere. 

 

Als besluit had Sigrid volgende punten geformuleerd: 

 Assertief gedrag kan de relatie met de ander veranderen; positief gedrag bevestigen, negatief 

gedrag corrigeren. 

 Assertief gedrag leidt niet altijd tot wat jij voor ogen had, zelfs dan is het goed om assertief te 

zijn. 

 Aanvaard dat sommige situaties nooit zullen veranderen! 

Om de sessie af te sluiten werden en nog enkele oefeningen geprojecteerd. We moesten zeggen hoe 

we in die situaties het best assertief zouden kunnen handelen.  

Bij het buiten gaan mochten we ook nog vragen of situaties opschrijven die dan de volgende sessie aan 

bod zouden komen. 

5.2.3 Tweede sessie 

In deze sessie kwamen assertieve vaardigheden aan bod. Hieronder verstonden ze het opkomen voor je 

mening, iets vragen, iets weigeren, je gevoelens uiten en omgaan met feedback. In al deze thema‟s 

kwamen voorbeelden aan bod die de vorige sessie genoteerd werden. 

5.2.4 Opkomen voor jezelf 

Dit houdt in: zeggen wat je vindt en het vormen van je eigen mening. Het is jouw beslissing of je je 

mening zegt of niet, maar als je ze zegt, zijn er enkele dingen waar je moet op letten: 

 Zeg het klaar en duidelijk 

 Gebruik een IK-boodschap 

 Let op je lichaamstaal 

 Luister naar de reactie van de ander 

 Verdedig je mening als dat nodig is  

 

Moeilijkheden hierbij kunnen komen wanneer de ander je niet laat uitspreken of wanneer de ander 

geen tegenspraak duldt. 

5.2.5 Iets vragen 

Dit is vaak moeilijk omdat we bang zijn voor afwijzing. Ook het feit dat we in een samenleving leven 

waarin iedereen voor zichzelf zorgt, zorgt ervoor dat we niets meer durven vragen aan een ander. 

 

Als je iets vraagt, moet je op een paar dingen letten, dit zijn de aandachtspunten: 

 Bedenk vooraf wat je wilt vragen 

 Kies een goed moment 

 Zeg dat je iets wil vragen 

 Stel je vraag duidelijk en direct en let op je lichaamstaal 

 Luister naar het antwoord 

 Zeg wat je van het antwoord vindt 
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5.2.6 Iets weigeren 

Dit houdt in „neen‟ zeggen. 

 

Aandachtspunten: 

 Luister goed naar wat de ander vraagt 

 Denk na over je antwoord en vraag eventueel bedenktijd 

 Zeg duidelijk dat je niet wil 

 Vertel waarom je „neen‟ zegt 

 Herhaal duidelijk „neen‟ als dat nodig is 

 Wees consequent 

5.2.7 Je gevoelens uiten 

Dit is zeggen wat je voelt, maar vaak vinden we dit heel moeilijk. Mogelijke redenen kunnen zijn: de 

angst om iemand te kwetsen, angst voor de reactie van de ander, angst om onszelf kwetsbaar op te 

stellen, enz. 

Aandachtspunten: 

 IK-boodschap 

 Geef informatie over de gebeurtenis waaraan het gevoel gekoppeld is 

 Stem je verbaal en non-verbaal gedrag op elkaar af 

 Kies het juiste tijdstip 

 Let op de reactie van de ander 

5.2.8 Omgaan met feedback 

Feedback is iedere communicatie waarin iemand informatie ontvangt over een aspect van zijn gedrag 

en het effect ervan.  

5.2.8.1 Feedback geven 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve feedback: 

 Negatieve feedback 

Dit doe je best met een IK-boodschap en tegenover de persoon zelf, anders ga je roddelen. Je 

kiest de juiste omstandigheden, geeft kritiek op tijd en houdt het kort. 

Het is belangrijk dat je kritiek geeft op gedrag en niet op een persoonlijkheid. Ook moet je er 

voor zorgen dat je kritiek gebaseerd is op feiten en niet op veronderstellingen. 

Je maakt best gebruik van de vier G‟s: 

o Gedrag: beschrijf duidelijk en concreet het gedrag dat je onaanvaardbaar vindt. 

o Gevoel: zeg welke gevoelens dit gedrag bij je oproept. 

o Gevolg: beschrijf welke gevolgen dit gedrag heeft. 

o Gewenst gedrag: beschrijf duidelijk het gedrag dat je in de plaats zou willen zien. 

 Positieve feedback 

Deze feedback zorgt ervoor dat het gedrag in de toekomst herhaald wordt. Ook bij positieve 

feedback is het belangrijk dat deze gaat over het gedrag en niet over de persoonlijkheid, ze moet 

oprecht zijn en zeker geen routine.  

Je benoemt: 

o Gedrag: benoem het positieve gedrag 

o Effect: omschrijf het gevolg van dit gedrag 

o Bedank: bedank de ander voor dit gedrag 
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5.2.8.2 Feedback krijgen 

Hierbij is het belangrijk dat je luistert naar de ander en open staat voor feedback. Je mag niet direct in 

de verdediging gaan, maar je kunt best herhalen voor jezelf wat er gezegd is geweest. Indien je iets 

niet goed begrijpt vraag je meer uitleg of duidelijkheid. Hierna is het belangrijk dat je nadenkt over 

wat jij van de feedback vindt. Dit formuleer je in een IK-boodschap die je mening en gevoel uitdrukt. 

Door feedback te ontvangen krijg je de kans om te leren en te veranderen. 

5.2.9 Kritische reflectie 

Wat wij vooral onthouden hebben voor ons project is dat ook Sigrid gebruikt maakt van 

aandachtspunten die overeen komen met de leerpunten van Goldstein. Aan de hand van voorbeelden 

probeerde ze iedereen te betrekken en naar moeilijkheden te vragen die er in de groep waren. De 

voorbeelden in de tweede sessie die van ons zelf kwamen, zorgden voor herkenning en het gevoel dat 

je toch iets aan de sessie gehad had, want ook jouw specifieke vragen werden beantwoord. 

Tijdens de sessie werd er wel geen gebruik gemaakt van andere interactievormen zoals rollenspelen, 

spelletjes, filmpjes, enz. Dit zorgde er soms voor dat de theorie wel saai werd als je voortdurend enkel 

moest luisteren. 

Voor de eerste sessie kreeg iedereen een bundeltje met papier om op te schrijven en een huiswerkje 

tegen de tweede sessie. Dit huiswerkje komt ook terug bij Goldstein en heeft tijdens de tweede sessie 

zijn nut bewezen doordat iedereen thuis al eens nagedacht had over situaties en concrete voorbeelden. 

5.3 DE INTRODUCTIE SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAINING VOLGENS HET PRINCIPE 

GOLDSTEIN 

5.3.1 Inleiding 

De vorming rond sociale vaardigheidstraining werd gegeven door twee Goldsteintrainers van VIBEG. 

Zij hebben de Goldsteintraining gevolgd en hebben deze training herwerkt tot een cursus sociale 

vaardigheden volgens het principe Goldstein. Dit specifiek voor volwassen personen met een licht tot 

matig mentale beperking. De vorming vond plaats op donderdag 27 november 2008 van 13u30 tot 

17u00. We zijn hier naartoe geweest om ervaringen rond de Golstein-methode op te doen. Zo kunnen 

wij onze ideeën afwegen met de sociale vaardigheidssessies die VIBEG geeft. Deze workshop werd 

ons aangeraden door onze projectbegeleidster Anja Volders. Deze workshop heeft €80 gekost voor 

twee personen. 

5.3.2 Korte beschrijving van de vorming 

 Kennismaking met alle deelnemers 

 Situering van de Goldsteinmethode 

 Doelstellingen van Goldsteintraining/ sociale vaardigheidstraining 

 Methodiek sociale vaardigheidstraining van VIBEG 

 Bouwstenen van de cursus 

 Waarom kiezen voor de sociale vaardigheidstraining volgens het principe Goldstein? 

 Wat heeft VIBEG aangepast, weggelaten of toegevoegd? 

 

Om de uitleg van de vorming in het geheel te zien verwijzen we naar de bijlage. 

5.3.3 Hoe ziet een sessie er uit? 

Als we kijken naar de sessie van Hilde en Marij, kunnen we stellen dat onze sessie gelijkaardig is. Dit 

is natuurlijk zo omdat we allebei werken rond Goldstein. Toch zijn er ook een aantal verschillen met 

onze sessies. Hieronder geven we stap voor stap weer hoe de sessie van VIBEG eruit ziet. 
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 Er wordt een korte inleiding gegeven waarom de deelnemers in de training aanwezig zijn. 

 Ze starten met een moment om los te komen. 

o Men zet muziek op; alle deelnemers lopen rond in de ruimte en wanneer je iemand 

tegen komt zeg je „Dag‟. 

o Je houdt een groot fotokader voor je gezicht en je vertelt aan de groep wat je leuk 

vindt. 

 De trainers overlopen wat er tijdens die sessie gaat gebeuren. Dit duiden ze ook aan op de 

pictogrammen die ophangen en de pictogrammen verduidelijken wat er stap voor stap gaat 

gebeuren. 

 De volledige inleiding op het rollenspel wordt gegeven. 

 Men laat de foute video twee keer zien. Twee keer is dit op een andere manier fout. 

 Er worden een aantal vragen aan de deelnemers gesteld omtrent de foute video. Deze vragen 

worden zo gesteld zodat er altijd een positief antwoord op komt.  

 Nadien toont men het goede videofragment. 

 Hierna worden weer een aantal vragen gesteld aan de deelnemers omtrent de goede video. 

 Ze gaan de leerpunten overlopen. 

o Deze worden één voor één overlopen en na elk leerpunt wordt het goede 

videofragment terug getoond. Wanneer ze dit leerpunt zien verschijnen in de video 

roept men tijdens het fragment „Stop‟! 

o Wanneer men „Stop‟ roept mag een deelnemer het leerpunt zeggen en verklaren. Ook 

wordt het leerpunt opgehangen op een groot bord met het bijhorende pictogram 

hierlangs. 

 Er wordt een oefening voorgedaan op het oefenveld door de twee trainers. 

 Dan wordt er aan de hand van de leerpunten overlopen wat er anders zou moeten gebeuren in 

het rollenspelen. 

 Nadien mogen de deelnemers zelf oefenen. 

o De deelnemer wordt voorbereid op de oefening a.d.h.v. de leerpunten. 

o De leerpunten hangen op een groot bord en blijven in het zicht tijdens de oefening. 

o Na de oefening wordt er een evaluatie gegeven. Dit doen ze door vragen te stellen aan 

de andere deelnemers. 

o HERHALING is bij het inoefenen van een oefening ook zeer belangrijk! 

 Ze gaan zelf een voorbeeld zoeken en mogen dit inoefenen met één van de trainers. 

 Het voorbeeld wordt gezocht aan de hand van vier woorden:  

o Wie? 

o Wat?  

o Wanneer? 

o Waar? 

 De deelnemer mag die invullen met een eigen gebeurtenis zodat hij of zij deze thuis kan 

inoefenen. 

 De deelnemer wordt voorbereid op de oefening a.d.h.v. de leerpunten. 

 Ze beginnen met het oefenen van de situatie. 

 Na de oefening wordt er een evaluatie gegeven door vragen te stellen aan de anderen. 

 Als laatste schrijven ze de situatie die ze gespeeld hebben op hun oefenkaart en de trainers 

bespreken dit met de begeleiders.  

o Deze situaties worden in de volgende sessie terug opgehaald en overlopen. 

5.3.4 Wat nemen we mee uit deze vorming? 

Als we kijken naar de opbouw van de Goldstein methode, kunnen we stellen dat we deze methode al 

goed hebben geïntegreerd in ons project. Veel informatie die de trainers ons meedeelden, klonk bij ons 

bekend in de oren. Toch hebben we ook verschillen gezien die onze sessies niet bezitten. 

 

Om de leerpunten duidelijk te maken gebruiken ze een groot bord waar ze één voor één de leerpunten 

samen met de bijhorende pictogram op hangen.  
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Dit bord wordt gebruikt om tijdens een oefening de leerpunten in het zicht van de deelnemer te zetten. 

Zo kan de deelnemer altijd op het bord terugvallen. De trainer duidt dan aan waar de deelnemer zit 

tijdens het oefenen van de situatie. Zo geraakt de deelnemer ook zijn draad niet kwijt. Dit vonden wij 

een heel goed idee. In onze DVD worden de leerpunten nog eens getoond op het scherm bij het 

rollenspel. Nadien komen de leerpunten nergens meer terug. We vinden het dan ook een uitstekend 

idee om een bord aan te maken, waar de deelnemers op kunnen terugvallen. Praktische gezien is dit 

haalbaar. We moeten een groot bord maken met vierkantjes op die kleefbaar zijn zodat de leerpunten 

en de pictogrammen opgehangen kunnen worden. De leerpunten en pictogrammen moeten 

geplastificeerd worden zodat ze langdurig gebruikt kunnen worden.  

 

Emoties worden niet toegelaten in de cursus van VIBEG. Het zijn twee trainers die de deelnemers van 

de voorziening niet kennen. Ze weten niet wat er zich in de voorziening afspeelt en daarom houden ze 

de sessie puur zakelijk. De deelnemers komen immers om een vaardigheid te leren. Hierdoor blokken 

ze alle vormen van emoties ook af. Wanneer ze merken dat de situatie uit de hand loopt, gaan ze 

hierop in via een positieve manier of ze omzeilen de situatie. De trainers zijn er niet om psychische 

hulp te bieden, maar om een training te geven. Dit is een verschil met de sessies die St.-Elisabeth doet. 

Zij laten emoties wel toe en bouwen van hieruit hun sessie op. Zo stel je de te leren vaardigheden wel 

uit, maar dit is wel groepsbevorderend. Beide methodes kunnen werken, afhankelijk van de 

doelstelling die men voor ogen heeft. 

Wat ons ook erg aansprak was het „loskom moment‟. Dat vindt plaats in het begin van de sessie. Op 

muziek wordt er rondgelopen in de ruimte en wordt er van de deelnemers verwacht dat ze de anderen 

op bepaalde manieren „goede dag‟ gaan zeggen.  

Eerst gebeurt dit op een non-verbale manier en daarna op een verbale manier. Zo leer je de andere 

deelnemers kennen en voel je je meer op je gemak in de groep. Er ontstaat en ontspannen sfeer. Er zijn 

natuurlijk ook nog andere mogelijkheden om los te komen in het begin van de sessie. Het in de grote 

fotokader spreken was hier ook een voorbeeld van. Men kan ook op een bord brainstormen over wat je 

leuk vindt.  

 

We vonden het ook zeer belangrijk dat de trainsters bleven staan bij het punt van bekrachtiging. Dit 

was voor hen zeer duidelijk. Er wordt niets negatiefs gezegd tijdens de sessie. Er wordt niet gezegd 

„Dit doe je fout‟. Er wordt gezegd „ Een tip: Dit kan je misschien op die manier doen‟. Dit vonden we 

een zeer goed punt. Als er vragen aan de deelnemers worden gesteld gebeurt dat in de vorm dat er 

altijd een positief antwoord van de deelnemer zal volgen. Dit is goed voor het zelfbeeld van de 

deelnemer. Ook zagen we tijdens de sessie die er gebracht werd dat de twee trainsters de deelnemers 

zeer veel positief bekrachtigden. Dit was fijn om te zien. 

 

Wat ons ook bij gaat blijven is het feit dat het niet gaat om rollenspelen „spelen‟. Dit vonden de 

trainsters geen goed woordgebruik „spelen‟. Zij gebruikten het woord „oefenen‟. De deelnemers 

moeten beseffen dat ze niet zomaar een rollenspel moeten spelen, maar dat ze moeten oefenen voor in 

het dagelijkse leven een bepaalde situatie te kunnen gebruiken. Herhaling is hierbij van groot belang.  

5.3.5 Kritische bemerkingen 

VIBEG maakt gebruik van twee sociale vaardigheidstrainers. Doordat zij met twee eenzelfde sessie 

geven, kunnen zij de rollen ook verdelen. Ze wisselen elkaar af tijdens de sessie. 

Aangezien zij de luxe hebben om met twee de sessie voor te brengen, gaan de deelnemers de 

rollenspelen ook oefenen met één van de trainers. Eén trainer bereidt de deelnemer voor op het 

rollenspel en de andere trainer speelt de persoon tegen wie de deelnemer iets wil zeggen. Zo kan men 

oefenen op wat ze later in het echt gaan zeggen tegen een persoon. Dit is wel een goede manier van 

werken. Zo kunnen alle deelnemers oefenen op een vreemde persoon, voor ze het in het echt moeten 

gaan zeggen. Zo zien de andere deelnemers ook hoe iemand het er vanaf brengt. Ze kunnen oefenen 

terwijl iemand anders aan de beurt is. Dit maakt het voor hen geleidelijk aan al een stuk makkelijker, 

dan wanneer je je eerst moet inleven in de persoon waar iemand iets tegen zegt. Dit is niet altijd 

eenvoudig voor de deelnemers die het al moeilijk hebben met sociale vaardigheden.  
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Ook integreert zich één van de twee trainsters tussen de deelnemers. Zij houdt een oogje in het zeil. 

Als het dreigt een emotionele sessie te worden kan ze ingrijpen.  

Aangezien Anja Volders de enige sociale vaardigheidstrainer is binnen het BC St.-Elisabeth, heeft ze 

de mogelijkheid niet om met twee trainers te werken. Deze luxe bevindt zich hier niet. Men moet deze 

luxe ook niet hebben. St.-Elisabeth heeft een andere visie over het inoefenen van de rollenspelen. Anja 

laat de jongeren zelf met elkaar oefenen. Het is soms leerrijk om de jongeren eens in de schoenen van 

een „stoute, onbeleefde‟ persoon te laten staan. Zo ontdekken ze dat dit geen goede manier is om met 

iemand om te gaan en zo komen sommige jongeren ook tot inzichten. 

 

VIBEG heeft zoals hierboven vernoemd, de leerpunten van Goldstein herwerkt. Hier zijn ze een jaar 

aan bezig geweest. Zij geven twee vaardigheden in zes sessies. Dit is een groot verschil met de sessies 

die wij geven. Maar in die twee vaardigheden van VIBEG zitten er meerdere verwerkt. In de sessie 

„opkomen voor je mening‟ worden ook leerpunten vermeld van luisteren. Door deze leerpunten hierin 

te vermelden leren ze tegelijkertijd de vaardigheid luisteren ook aan. Dit vinden wij wat veel.  

Daarom dat wij ook gekozen hebben voor aparte vaardigheden en zeker geen vaardigheden samen te 

voegen. Het verschil van het aantal leerpunten beperkt zich bij ons ook tot maximum vier leerpunten 

bij elke vaardigheid, tegenover bij VIBEG hebben ze zes leerpunten bij elke vaardigheid. 

De twee sociale vaardigheidstrainers maakten ons tijdens de vorming ook duidelijk dat je de sessies 

best geeft op een andere locatie dan in de leefgroep.  

Dit geeft bij de deelnemers een andere indruk. Als je op een andere locatie de sessie geeft, moeten de 

deelnemers tot daar komen en hebben ze het idee „Ik ga iets leren‟. Wanneer je dit in de leefgroep zou 

geven, komt dit zo niet over bij de deelnemers. Hierdoor komen er ook een aantal emoties vrij die de 

sessie kunnen beïnvloeden. Dit vinden wij ook een heel goede opmerking.  

Of dit mogelijk is in St.-Elisabeth, daar zijn we nog niet uit. Het is moeilijk om de buitenhuizen tot in 

St.-Elisabeth te laten komen voor een sessie. Wel vinden we het een goed idee dat Anja de deelnemers 

meeneemt naar de vergaderzaal om daar een sessie te geven. 

Voor de sessie aanvangt maken de trainers de ruimte klaar door het ophangen van pictogrammen, het 

klaarzetten van de video en tv.  

De pictogrammen hangen op een rij. Deze stellen het verloop van de sessie voor. Deze gaan ze in het 

begin van de sessie overlopen en zo weten de deelnemers wat er gaat gebeuren of wat er nog te 

gebeuren staat voor de sessie op zijn einde loopt. Dit vonden wij ook een goed idee. Zo weten de 

jongeren wat er gaat gebeuren en leren ze de tijd in te schatten. Dit is structuurgericht en dit hebben de 

meeste jongeren nodig. 

5.3.6 Besluit 

De vorming van VIBEG „Introductie Sociale vaardigheidstraining volgens Goldstein‟ was een 

interessante vorming. De informatie die ze gaven rond Goldstein, was bekend door ons omdat we deze 

al geïntegreerd hebben in ons project. Voor de rest was de vorming heel leerrijk. We hebben ook een 

sessie gevolgd, waardoor we kritisch konden kijken naar de sessie van VIBEG en deze afwegen met 

onze sessie.  

Een vorming van €80 is wel duur, maar we zijn toch blij dat we de vorming gevolgd hebben. Hierdoor 

hebben we ook bevestiging gekregen dat we al goed op weg zijn met onze DVD en de sessies uit te 

werken. Dit geeft ons een zeer goed gevoel.  

5.4 INTERNATIONALE STUDIEWEEK  

Voor onze internationale studieweek zijn we naar Nederland geweest. Op voorhand hebben we  

contact genomen met verschillende instellingen. Na lang zoeken kregen we dan bevestiging van vier 

instellingen. Namelijk Gastenhof, Op de Bies, Sonja Koster en Tanja Dreesen. Omdat we deze 

instellingen en personen niet allemaal op één dag konden bezoeken hebben we dan ook een 

verblijfplaats gezocht. Deze hebben we gevonden in Centerparks, De Kempervennen te Westerhoven. 
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5.4.1 Op De Bies 

Op De Bies is één van de stichtingen van de koraalgroep. Ze ondersteunen mensen met een 

verstandelijke beperking in de regio Parkstad en omgeving. 

Hierbij gaat Op de Bies ervan uit dat alle mensen verschillend zijn en dat ieder mens, met zijn 

mogelijkheden en beperkingen, zelf invulling geeft aan zijn leven. 

 

De ontmoeting met Jos Lemmens vond plaats op dinsdag 4 november 2008, van 11u00 tot 13u00. 

We zijn samen met haar naar het dagcentrum Biesonder geweest. Dit is de locatie waar zij de 

individuele sociale vaardigssessies geeft.  

Jos Lemmens is een vaardigheidstrainer en werkt als individueel begeleidster. Vroeger werkte ze rond 

het principe Goldstein, nu gebruikt ze de sociale vaardigheidstraining van de Stichting Philadelphia 

Zorg. 

 

Voor haar sociale vaardigheidstraining gebruikt ze het pakket „Deurtje open, deurtje dicht‟.  

Dit pakket is gemaakt door de stichting Philadelphia Zorg.  

In het pakket zitten twee Dvd‟s met verschillende thema‟s. Bv. privé, vriendschap,enz. 

Dan zit er ook nog een doeboek in. Hier staan verschillende opdrachten in. 

Aan de hand van het doeboek probeert zij ook de opvoeders bij de training te betrekken.  

Ook horen er nog pictogrammen bij. Dit waren getekende en gekleurde pictogrammen. 

5.4.1.1 Kritische redenering 

Jos Lemmens was een heel enthousiast iemand. Ze legde ons alles heel nauwkeurig uit. Wij vonden 

het heel goed dat ze de opvoeders er bij wou betrekken. Wij vinden dit ook heel belangrijk zodat de 

jongeren dit ook in de leefgroep of thuis gaan gebruiken.  

Ook vonden wij het pakket „Deurtje open, deurtje dicht‟ heel leuk. De thema‟s zijn wel niet toepasbaar 

voor onze doelgroep maar het concept was heel goed.  

 

De DVD was eigenlijk bijna hetzelfde zoals ons idee, maar met andere thema‟s.  

Ook hadden zij er soms een clown in of een grappige sketch.  

Het doeboek vonden wij heel interessant. Er stonden leuke opdrachten in en het idee van het bundelen 

van de opdrachten was goed. Dit gaan wij echter niet doen omdat niet alle opdrachten voor iedereen 

uitvoerbaar zijn. Wanneer je het dan gaat bundelen, moeten ze altijd wel eens iets overslaan.  

De pictogrammen vonden we heel leuk. Ze waren ingekleurd en levendig getekend. Ook de 

thermometers om aan te geven hoe boos iemand is of hoe blij iemand is, waren heel goed bedacht.  

 

Dit bezoek was nuttig, we hebben er interessante ideeën opgedaan voor ons project. Wij gaan namelijk 

ook onze pictogrammen laten tekenen omdat we dit bij Op De Bies hadden gezien en omdat we die 

echt leuk vonden. We hebben er ook even over nagedacht om onze opdrachten te bundelen maar we 

zijn dan tot een besluit gekomen dit niet te doen omdat de jongeren dan soms iets moeten overslaan. 

Het was een leerrijk bezoek. 

5.4.2 Praktijk voor counseling: Sonja Koster 

Deze praktijk begeleidt mensen met een burn-out, depressie, persoonlijkheidsstoornis borderline, het 

aspergersyndroom en ADHD. Naast de begeleidingsgesprekken die zij voeren, begeleiden ze ook de 

cliënten met praktische problemen en/of vraagstukken. 

 

Naast deze begeleidingen, biedt zij ook een training voor sociale vaardigheden aan. Deze is gericht 

aan kinderen van 6 tot ca. 14 jaar. Deze sessies zijn gericht op het sociaal vaardiger maken van 

kinderen.  
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5.4.2.1 Het principe Goldstein 

Sonja en haar co-assistenten werken volgens het principe Goldstein, hierin worden de goede en de 

foute voorbeelden van sociaal gedrag getoond. Goldstein is de basis waarvan Sonja vertrekt, toch volgt 

ze deze niet letterlijk. Ze geeft haar eigen creatieve toets aan de sessies. Ze maakt bijvoorbeeld eigen 

boekjes om het voor de kinderen interessanter te maken. 

5.4.2.2 Houding van de counselor  

Sonja let er op dat ze steeds interactief werkt met de kinderen. Zo blijft de aandacht en is het niet saai. 

Ze werkt ook veel met rollenspelen, dit is leuk voor deze kinderen en hieruit leren ze het meest. Sonja 

zorgt er ook voor dat de kinderen alleen maar succeservaringen hebben. Tijdens een rollenspel grijpt 

ze al vlug in zodat het niet verkeerd loopt en ze dus niet moet zeggen “Dat is helemaal fout”. Ze vindt 

dat volgende woorden niet gebruikt mogen worden: fout, niet goed en slecht. Ze gelooft heel erg in het 

bekrachtigen van het goede.  

5.4.2.3 Tim en Flapoortraining 

Het principe Goldstein is niet altijd kindvriendelijk, daarom zijn er de Tim en Flapoortrainingen die 

Sonja geeft. Deze trainingen zijn voor kinderen van 6 tot ca. 8 jaar. 

Ze tellen vijftien bijeenkomsten omdat deze kinderen meer tijd nodig hebben om een vaardigheid goed 

onder de knie te krijgen. Daarom wordt er meer tijd besteed aan de vaardigheden, maar ook aan het 

elkaar beter leren kennen. 

5.4.2.4 Kritische bedenkingen 

We kwamen bij Sonja terecht in haar garage. Hier had zij haar praktijk. Dit vonden we in het begin 

wel wat gek, maar toen ze ons uitlegde dat ze heel klein begonnen was en dat het zo groot is 

geworden, begrepen we het. Binnenkort gaat ze haar praktijk vestigen in een groter gebouw.  

Sonja was een heel enthousiaste persoon. Ze wou ons echt heel graag helpen met alle vragen die we 

hadden. We vonden haar praktijk één van de leukste van de vier bezoeken die we hebben gedaan 

omdat ze het voor de kinderen heel gezellig maakte. Ze betrok ook heel goed de ouders bij haar sessies 

en wou dit zelfs uitbreiden door de ouders tijdens de sessie van hun kinderen een gesprek te laten 

voeren met elkaar, een soort groepsgesprek. Dit omdat zij ook ideeën kunnen uitwisselen of elkaar 

kunnen helpen als er vragen zijn.  

 

We vonden het heel goed dat ze voor de jongste kinderen een aparte training heeft ontwikkeld. Ze 

kijkt ook goed naar de leeftijden. Ze deelt de groepen in naargelang de leeftijd.  

 

Zij had zelf ook de bedenking dat ze in Nederland of elders niet genoeg sociale vaardigheidstrainingen 

geven. Ieder kind heeft hier wel recht op omdat we niet vanzelf sociaal vaardig worden. Dit vonden 

wij een interessante bedenking! Ze vond het goed om de sociale vaardigheden te laten geven op 

school. Hoe vroeger de kinderen er mee starten hoe beter. Zelfs op kleuterleeftijd. Ze vond een sociale 

vaardigheidssessie een basis voor elk kind. Ze heeft hier een artikel over geschreven, dit staat in de 

bijlage. 

 

We vonden dit een heel tof bezoek. Het was heel leerrijk omdat ze ons de DVD heeft laten zien 

gebaseerd op het principe Goldstein. En daar had ze toch wel kritische bedenkingen bij. Bijvoorbeeld 

dat de rollenspelen niet waren afgestemd op de leefwereld van de jongeren en dat de DVD wat 

„oubollig‟ was. Uit dit bezoek hebben we veel informatie gekregen in verband met haar werkwijze en 

haar creatieve toets aan de training. 
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5.4.3 Gastenhof 

Gastenhof is een orthopedagogisch behandelinstituut voor jeugdigen met een licht verstandelijke 

beperking met daarnaast leer-, gedrags-, psychosociale- en/ of psychiatrische problematiek. De 

jongeren zijn tussen de 4 en 21 jaar oud. 

Vanuit de persoonlijke vragen en behoeften van de jongere en zijn systeem zet Gastenhof zich in om 

het unieke in de jongere te ontplooien en het leven van de jongere waardevol te laten zijn. Om dit te 

bereiken bevordert Gastenhof dat de jongere optimale kansen krijgt. De behandeling is erop gericht de 

jongere actief te laten deelnemen aan onze samenleving. Hierbij staan de volgende waarden centraal: 

respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid. 

 

Gastenhof biedt de volgende hulpverleningsvormen: observatie, diagnostiek, behandeling, onderwijs 

en arbeidsopleiding. Deze hulp wordt zoveel mogelijk in ambulante vorm aangeboden. Zo kan de 

jongere thuis blijven wonen, naar zijn eigen school blijven gaan en zijn vrije tijd zoveel mogelijk in 

zijn eigen woonomgeving doorbrengen. Soms is echter tijdelijke opvang in een van de voorzieningen 

nodig. In de hulpverlening staat de jongere altijd centraal! 

5.4.3.1 De werking  

Joyce leert de jongeren de basale vaardigheden, zoals luisteren, vragen stellen, iemand aankijken.  

Ze heeft de methode waarmee ze werkt van een andere instelling overgenomen. Ze weet niet of hier 

het principe van Goldstein in voorkomt. Wel hebben we opgemerkt dat dit het geval was. Er komen 

leerpunten en rollenspelen in voor.  

 

Ze werkt met jongeren met een licht mentale beperking vanaf 14 tot 21 jaar. Deze jongeren komen uit 

hun thuissituatie en worden begeleid door een intensive thuisbegeleider (ITB). De sessie wordt door 

een zorgkas vergoed zodat de ouders hiervoor niet moeten betalen. 

Er is wekelijks een sessie, behalve tijdens de vakanties. Een sessie duurt anderhalf uur en in één blok 

zitten negen sessies. Ze werken altijd met twee trainers. Het kan voorkomen dat een jongere zeer 

emotioneel wordt en zo is er de mogelijkheid om even met deze jongere apart te gaan zitten en een 

gesprek te voeren. Ook kan het zijn dat de jongere gedragsproblemen heeft zodat er een één op één 

situatie moet volgen.  

5.4.3.2 Kritische bedenkingen 

We hebben enkel kritische opmerkingen over deze handleiding. De werkblaadjes zijn niet 

aantrekkelijk voor de jongeren. Deze bevatten vragen onder elkaar zonder ergens een tekening of 

kleuren. De spelen die er in voorkomen vonden we een leuk idee en zeer creatief gevonden. Ook de 

handleiding had een goede structuur en was dus ook zeer duidelijk. Sommige leerpunten waren 

ingekort, maar sommige leerpunten waren te uitgebreid. Ook hebben we een leuk idee ontdekt voor in 

de werkblaadjes. Bijvoorbeeld, het maken van een strip over een sociale vaardigheid vonden we een 

goed en een leuk idee om eventueel te gebruiken.  

 

Als algemene opmerking willen we stellen dat dit bezoek het minst leerrijk was van de vier bezoeken. 

We hadden het gevoel dat de training nog niet op punt stond. Joyce en haar andere collega‟s hadden 

geen opleiding gevolgd om sociale vaardigheidstrainingen te geven. In de toekomst wilden ze dit wel 

gaan doen met twee collega‟s. Joyce had ook geen structuur in haar uitleg ten opzichte van ons.  

Joyce vertelde ons dat de ouders zeer weinig betrokken waren bij de sociale vaardigheden van hun 

kinderen. Dit vond ze wel spijtig. Ze gaf huiswerk mee naar huis, maar dit werd door de jongeren niet 

gemaakt. De ouders hadden hier geen aandacht voor. Ze zei dat het héél moeilijk was om de aandacht 

te trekken van de jongeren. Het was een sessie waar veel in gepraat moest worden en daar stonden de 

jongeren minder voor open. In de toekomst wou ze hier wel iets aan doen door meer actie te brengen 

in de sessies. Toen de vraag kwam of Joyce beloningen gaf aan de jongeren reageerde ze met het feit 

dat hier geen budget voor was. Wel zei ze dat ze de jongeren bekrachtigde tijdens de sessies met 

complimentjes en positieve bekrachtiging. Aan het einde van de blok werd een diploma uitgereikt en 

een zakje snoep gegeven. Na iedere sessie werd er geen materiële beloning gegeven. 
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5.4.4 Sociale vaardigheidstraining: „Kom Maar Op!‟: Tanja Dreesen 

5.4.4.1 Wie is Tanja Dreessen 

Ze heeft haar propedeuse psychologie behaald en aansluitend heeft ze een opleiding tot 

kindercounselor en coach gevolgd aan de ACC te Maastricht. Ze is ook hypnotherapeut, energetisch 

therapeut en speltherapeut.  

 

Ze heeft vijftien jaar werkervaring opgedaan in het speciaal onderwijs. „Carpe Diem‟ is haar praktijk 

aan huis, waar ze sinds 2006 kinderen en volwassenen begeleid met psychische problemen. Ze 

verzorgt workshops voor kinderen en geeft de sociale vaardigheidstraining „kom maar op‟.  

5.4.4.2 Doelgroep 

De training „kom maar op‟ is ontwikkeld voor kinderen van de basisschool tussen de leeftijd van 6 tot 

12 jaar. Verdeeld in twee groepen van 6 tot 8 en van 9 tot 12 jaar. De groepen zijn tot maximaal zes 

kinderen, maar ze werkt het liefst met groepen van vier kinderen. Het kind neemt deel aan de training, 

omdat het kampt met vaardigheidstekorten. Het kind komt daardoor voortdurend in ongewenste 

situaties terecht. Sociale contacten met andere kinderen draaien steeds op een mislukking uit. Andere 

redenen om deel te nemen aan de training zijn: problemen ten gevolge van pesten, psychosomatische 

klachten en niet kunnen functioneren in groep. 

5.4.4.3 Werkwijze bij leeftijd van 6 tot 8 jaar 

Bij deze leeftijd werkt Tanja met het handpopje kikker en zij speelt zelf Suus. Zij speelt dan een 

voorbeeld van een verkeerd rollenspel zodat de kinderen zich beter kunnen inleven. 

Het personage Suus wordt door haar zelf gespeeld, zodat de kinderen het foute voorbeeld aan Suus 

linken en niet aan Tanja als trainster.  

De kikker als handpop wordt ook gebruikt door de kinderen. Zij kunnen dan hun gevoelens vertellen 

via de kikker in plaats van uit hun zelf.  

 

Doorheen de sessie en de opdrachten werd vooral gewerkt met een stripverhaal waarin een voorbeeld 

wordt gegeven van het thema op dat moment.  

 

Tanja werkt met een beloningskaart. Ze stelt voor elke sessie een aantal punten op waar de kinderen 

op moeten letten. Als ze op alle punten letten krijgen ze een sticker. 

5.4.4.4 Werkwijze bij leeftijd van 9 tot 12 jaar 

Bij deze leeftijd werd er niet meer gewerkt met de kikker en Suus, maar hier wordt vooral gewerkt met 

rollenspelen.  

Als beloning mogen ze een extra rollenspel spelen tijdens de sessie. Dit stimuleert deze leeftijd meer 

dan de stickers.  

 

In de plaats van het stripverhaal wordt hier gewerkt met een poster waar de leerpunten opgesomd 

worden en verduidelijkt worden met een pictogram. 

5.4.4.5 Kritische opmerkingen 

De sessies zijn heel kindvriendelijk, het kind staat dan ook centraal. De ruimte is ook heel 

uitnodigend. Dit komt vooral doordat Tanja haar eigen creatieve inbreng er ingestopt heeft.  

Tanja is een sociale vaardigheidstrainer die de ouders nauw betrekt en ook stimuleert. Wij vinden dit 

dan ook zeer belangrijk.  

 

Wij hadden het gevoel dat Tanja wist waar ze mee bezig was. Dit liet ze merken in het uiten van haar 

enthousiasme. 

 



 76 

Dat ze bij de kinderen van 6 tot 8 jaar een handpop gebruikt, vonden wij heel leuk. Dit is ook 

uitnodigend voor te kinderen om op te letten of om mee te doen. Zo kunnen ze het ook het beste leren. 

Ze past de beloningen aan de leeftijd van de kinderen en jongeren aan en dit vinden wij heel goed, 

anders gaan ze zich niet inzetten als hun beloning onaantrekkelijk is.  

 

Bij dit bezoek waren de meningen wat verdeeld. Sommigen vonden het goed omdat ze ook creatief is 

met de handpop en dat ze zich ook baseert op het boek van Tim en Flapoor.  

Anderen vonden dat de sessies maar heel gewoon waren en vonden het niet zo interessant voor ons 

project. Voor ons project zelf hebben we er niet veel uitgehaald omdat ze ook niet met deze doelgroep 

werkte. Wel vonden we het idee van de posters iets voor onze doelgroep. Dit zouden we ook graag 

willen verwezenlijken in ons project 

5.4.5 Besluit 

De internationale studieweek is heel interessant geweest. Het was heel leerrijk om eens te zien hoe het 

er in Nederland aan toe gaat op het vlak van sociale vaardigheden.  

We hebben in deze vier verschillende instellingen elk een andere invalshoek gezien in verband met 

sociale vaardigheden.  

Wat wel nog een bedenking is, is dat ze niet van elkaar wisten dat ze sociale vaardigheidstrainingen 

gaven. Sociale vaardigheidstraining zou meer gepromoot mogen worden zodat de drempel verlaagd 

wordt voor de personen die dit nodig hebben. 

 

De verslagen van de bezoeken staan in de bijlage.   
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ALGEMEEN BESLUIT  

We willen ons hier beperken tot het kort bespreken van ons leerproces. In het begin leek de 

projectvraag ons heel duidelijk en concreet. Eens we bezig waren hebben we wel ondervonden dat er 

heel veel tijd kruipt in het maken van een DVD en handleiding aangepast aan onze doelgroep.  

 

Als eerste zijn we begonnen met het opzoeken van informatie over onze doelgroep waarbij ons veel 

kenmerken zijn opgevallen waarmee we rekening mee moesten houden van ons project. Een voorbeeld 

hiervan zijn dat situaties en gesprekken heel simpel en niet dubbelzinnig mogen zijn.  

 

Daarna zijn we de leerpunten en het draaiboek gaan uitwerken. Hierbij hebben we gelet op de 

kenmerken van onze doelgroep. We hebben de leerpunten verkort en vereenvoudigd. Deze verwerkten 

we in de handleiding en in ons draaiboek bij het uitwerken van de rollenspelen.  

 

De handleiding hebben we gebaseerd op het principe Goldstein. Hierbij hebben we wel onze eigen 

leerpunten verwerkt en getracht een vaste structuur te integreren in de sessies. Vooral bij de 

uitwerking van de werkblaadjes hebben we onze eigen inbreng kunnen doen, we hebben rekening 

gehouden met de doelgroep.  

 

Om ons project meer te funderen zijn we op internationale studieweek gegaan in Nederland. We 

bezochten vier instellingen waar we veel informatie hebben verkregen. Ze hebben hun visie op sociale 

vaardigheidstrainingen en hun aanpak met veel enthousiasme aan ons uitgelegd. Dit alles hebben we 

proberen verwerken in ons project. 

 

Het maken van een DVD hebben we onderschat. Er kruipt veel tijd in het filmen en daarna het 

monteren van de rollenspelen. Hierbij hebben we veel te danken aan de toneelgroep Villa Basta en 

onze cameraman Frits Bruch. 

 

Bij de DVD en de handleiding hoort ook het didactische materiaal. De pictogrammen zijn getekend 

door Marlies Ceustermans. Deze worden gebruikt op de posters die we in de leefgroep willen hangen 

en op het bord. Het maken van dit bord hebben we te danken aan Jos Knoops. 

 

De laatste stap was het uitwerken van onze projectbundel. Hierbij hebben we getracht om heel ons 

leer- en werkproces zo duidelijk mogelijk weer te geven.  
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B i j l a g e n   

Documenten in verband met de Internationale Studieweek 

INTERNATIONALE STUDIEWEEK: VOORBEREIDING EN PROGRAMMA 

Voor ons project, sociale vaardigheidssessies uitwerken voor jongeren tussen tien en zestien jaar met 

een licht en matig mentale beperking, moeten we een internationale studiereis ondernemen. Tijdens 

deze studiereis is het de bedoeling dat we instellingen gaan bekijken. 

 

Wij hebben ervoor gekozen om naar Nederland te gaan. Tot die keuze zijn we gekomen door 

verschillende factoren te gaan bekijken. Ons projectbegeleidster, Anja, had ons aangeraden om naar 

Nederland te gaan. Zij zei dat ze in Nederland enorm voor staan op het vlak van sociale vaardigheden 

en dat we in Nederland veel informatie konden krijgen voor ons project. Een andere reden is het 

financiële aspect, Nederland ligt niet te ver van ons thuis en daardoor kunnen we de kosten beperken.  

1 Werkwijze 

Nadat iedereen zijn goedkeuring heeft gegeven zijn we op zoek gegaan naar instellingen. Dit liep niet 

probleemloos. We waren op zoek naar instellingen voor jongeren tussen de tien en zestien jaar met een 

licht tot matig mentale beperking. We hebben hier lang naar gezocht zonder resultaat, maar toen bleek 

dat ze een andere benaming hanteerden in Nederland. We moesten op zoek gaan naar moeilijk lerende 

jongeren. Eens we dat wisten vonden we meerdere instellingen. We hebben veel gebeld en gemaild en 

hebben uiteindelijk 4 instellingen gevonden waar ze bereid waren ons meer informatie te geven over 

hoe zij hun sociale vaardigheden aanleerden aan de jongeren. 

2 Verblijfplaats 

Nadat we al enkele instellingen gevonden hadden zijn we op zoek gegaan naar een verblijfplaats. We 

hebben enkele opties vergeleken en hebben uiteindelijk gekozen voor Centerparks Kempervennen. 

Hiervoor hebben we gekozen omdat deze plaats het meest centraal gelegen was en ook omdat de prijs 

goed meeviel. We betalen € 455 voor een verblijf van maandag 3 november 2008 tot en met vrijdag 7 

november 2008. We hebben een korting van €150 gekregen. We kregen €100 korting omdat we voor 7 

oktober 2008 geboekt hadden. Nog eens €50 hebben we gehad omdat Fleur en Tine beide een 

kortingsbon van €25 hadden. Op maandag mogen we in ons huisje vanaf 15u00 en vrijdag moeten we 

het huisje verlaten om 10u00. 

3 De instellingen 

3.1 COUNSELINGPRAKTIJK SONJA KOSTER 

De praktijk begeleidt mensen met een burn- out, depressie, persoonlijkheidsstoornis borderline, het 

aspergersyndroom en AD(H)D. Naast de begeleidingsgesprekken die zij voeren, begeleiden ze ook de 

cliënten met praktische problemen en/of vraagstukken.  

 

Zij vinden dat de personen die last hebben van de bovenvermelde ziektebeelden, in het eerste geval 

een goede georganiseerde basis moeten hebben. Samen gaan ze ervoor zorgen dat de situatie in 

evenwicht is omdat dit een positief effect heeft op het ziektebeeld. Deze begeleiding kan goed 

gecombineerd worden met de begeleiding die de cliënt al ontvangt van bv. een psychiater. 

De gezondheidszorg en de counselingpraktijk werken samen met als doel te streven naar een goede 

begeleiding.  

 

Het is ook mogelijk wanneer de cliënt geen psychische beperking heeft, een begeleidingstraject te 

starten waardoor men meer zicht krijgt op de situatie of dat men beter weet hoe men met bepaalde 

zaken om moet. Dit wordt counseling genoemd. 
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De counseling gaat er niet van uit dat voor alle cliënten dezelfde oplossingen bestaan maar men ziet 

alle cliënten als unieke personen. Al deze unieke personen hebben recht op een persoonlijke 

benadering. 

De counseling bestaat onder meer uit: 

- De vertrouwensband die er ontstaat tussen de counselor en de cliënt bij de individuele 

gesprekken. 

- De innerlijke beleving van de cliënt staat centraal. 

- Gestructureerde methodieken die de counselor hanteert om goed te luisteren. 

- Het open en non- confronterend karakter van de counseling. 

- De counselor die een empatische benadering hanteert maar ook de professionele afstand 

bewaart. 

- Een mens wordt behandeld en niet de klacht erg belangrijk. 

3.1.1 Sociale vaardigheidstraining 

In ons dagdagelijkse leven komen we in aanraking met andere mensen. Omgaan met andere mensen is 

niet altijd vanzelfsprekend. Voor deze goede omgang moet je een aantal vaardigheden beheersen. 

Sociale vaardigheden die we kunnen leren en die ons weerbaar maken om ons zo goed mogelijk te 

kunnen handhaven in de samenleving.  

 

Op jonge leeftijd zijn sociale vaardigheden ook heel belangrijk. Die heb je nodig in tal van situaties, 

bijvoorbeeld als je vrienden wilt maken, als je geconfronteerd wordt met pesterijen of als je duidelijk 

wilt maken dat je het ergens niet mee eens bent. Soms lukt dit niet goed.  

Dan kunnen kinderen onzeker worden of in zichzelf gekeerd raken. Door het tekort aan sociale 

vaardigheden kan het kind ook het slachtoffer worden van pesten of zelf gaan pesten als uiting van 

onmacht. Wij geven sociale vaardigheidstrainingen om deze kinderen weerbaarder te maken. Stap 

voor stap leren ze vaardigheden die nodig zijn in alledaagse situaties. Denk hierbij aan : 

- Een praatje maken, luisteren, iets bespreken; 

- Opkomen voor je mening, nee zeggen, kritiek geven; 

- Uiten van kwaadheid, reageren op kwaadheid; 

- Uiten van waardering, reageren op waardering. 

 

Hier gaat het over sociale vaardigheidstraining voor kinderen maar er worden ook sociale 

vaardigheidstrainingen georganiseerd voor volwassenen.  

3.1.2 Voor wie?  

Een groep voor kinderen van 6-9 jaar. (Tim en Flapoortraining) 

Een groep voor kinderen van 10 tot ca. 12 jaar. 

Een groep voor kinderen van ca. 12 tot ca. 14 jaar.  

3.1.3 Training 

Voor de aanvang van de training vindt er eerst nog een gesprek plaats met het kind, de ouderen en één 

van de trainers. Hier wordt er kennis gemaakt en wordt er besproken wat het kind graag wil bijleren en 

waar het kind tegenaan loopt op dat moment in sociale situaties.  

Er wordt gebruik gemaakt van: videodemonstraties, posters met leerpunten, rollenspelen, 

huiswerkopdrachten.  

3.1.4 Wanneer vindt dit plaats? 

In de maanden september/oktober, januari en april start er een nieuwe groep. De eerstvolgende 

training start medio januari 2009. Aanmelden is mogelijk en zinvol omdat blijkt dat de groepen snel 

volstromen. De trainingen vinden plaats op maandagavond of vrijdagmiddag in de praktijk op 
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Tollenslaan 30A (naast gezondheidscentrum Widar) in Zeist en duurt per bijeenkomst ongeveer een 

uur. Er zijn zeven bijeenkomsten. De Tim en Flapoortraining bevat vijftien bijeenkomsten.  

3.1.5 Deelname 

De groep bestaat uit ca. zeven deelnemers. Een kleine groep dus, zodat er van elkaar geleerd kan 

worden. Leren kan gezellig zijn en is kenmerkend voor onze trainingen! 

3.1.6 Aanmelden 

Je kunt je telefonisch aanmelden 030-6695606 of door het contactformulier op de site in te vullen. 

www.counsellingpraktijk.nl. Geef in dat geval aan dat het om de sociale vaardigheidstraining gaat. 

 

Praktijk voor counseling Sonja Koster (www.counsellingpraktijk.nl) is een website met uitleg over 

counselingpraktijk van Sonja Koster  

3.2 DE KORAALGROEP 

De Koraal groep is een stichting die werkt voor mensen met een verstandelijke en/of psychosociale 

beperking of belemmering in Limburg en Noord- Brabant. De stichting is op 1 juli 2006 ontstaan uit 

een fusie tussen stichtingen St-Anna (Limburg) en Saltho (Noord-Brabant).  

 

De Koraal groep bestaat nu uit tien stichtingen die zich sterk maken voor de persoon die altijd centraal 

staat in onze zorg: de cliënt. Samen bieden ze een aanvullend hulp- en ondersteuningsaanbod. We 

noemen dit het bieden van full service. Dat wil zeggen dat cliënten voor hun hulpvragen op het gebied 

van gehandicaptenzorg, jeugdzorg, onderwijs, arbeidsintegratie en de opvang van zwerfjongeren haast 

altijd ergens binnen Koraal groep terecht kunnen.  

 

De naam Koraal Groep staat voor: veelkleurig en veelsoortig, kwetsbaar en beschermend, maar 

oersterk door lange ontstaansgeschiedenis, flexibel en meedeinend met de soms woelige omgeving en 

ontroerend mooi. Welkom in de kleurrijke wereld van de Koraal Groep! 

 

Wij gaan naar 2 instellingen van de Koraal Groep namelijk Gastenhof en Op de bies.  

3.2.1 Gastenhof 

3.2.1.1 Wat doet Gastenhof en voor wie? 

Gastenhof is een orthopedagogisch behandelinstituut voor jeugdigen met een licht verstandelijke 

beperking met daarnaast leer-, gedrags-, psychosociale- en/ of psychiatrische problematiek. De 

jeugdigen zijn tussen de vier en eenentwintig jaar oud. 

 

Vanuit de persoonlijke vragen en behoeften van de jeugdige en zijn systeem zet Gastenhof zich in om 

het unieke in de jeugdige te ontplooien en het leven van de jeugdige waardevol te laten zijn. Om dit te 

bereiken bevordert Gastenhof dat de jeugdige optimale kansen krijgt. De behandeling is erop gericht 

de jeugdige actief te laten deelnemen aan onze samenleving. Hierbij staan de volgende waarden 

centraal: respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid. 

 

http://www.counsellingpraktijk.nl/
http://www.counsellingpraktijk.nl/
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Gastenhof biedt de volgende hulpverleningsvormen: observatie, diagnostiek, behandeling, onderwijs 

en arbeidstopleiding. Deze hulp wordt zoveel mogelijk in ambulant vorm aangeboden. Zo kan de 

jeugdige thuis blijven wonen, naar zijn eigen school blijven gaan en zijn vrije tijd zoveel mogelijk in 

zijn eigen woonomgeving doorbrengen. Soms is echter tijdelijke opvang in een van de voorzieningen 

nodig. In de hulpverlening staat de jeugdige altijd centraal! 

3.2.1.2 Waar is Gastenhof gevestigd? 

Gastenhof heeft behandelcentra‟s op de volgende plaatsen:  

Simpelveld, Urmond, Venlo, Roermond. 

De Koraalgroep (www.koraalgroep.nl/) is een website over de stichting die werkt voor mensen met 

een verstandelijke en/of psychosociale beperkingen of belemmeringen. Gastenhof is een werkstichting 

van de Koraalgroep. 

3.2.2 Op de bies 

3.2.2.1 Wat doet op de Bies en voor wie? 

Op de Bies ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Parkstad en omgeving. 

Hierbij gaat Op de Bies ervan uit dat alle mensen verschillend zijn en dat ieder mens, met zijn 

mogelijkheden en beperkingen, zelf invulling wil geven aan zijn leven. 

 

Op de Bies biedt verschillende vormen van ondersteuning:  

- 24- uuropvang: Cliënten die gebruik maken van de 24-uursopvang wonen op de 

centrumlocatie in Landgraaf, of in een van de andere woningen in Hoensbroek, Simpelveld, 

Lauradorp of Kerkrade. 

- Op de Bies ondersteunt ook cliënten die zelfstandig of thuis bij hun ouders wonen. In deze 

situaties kan Op de Bies deze mensen ondersteunen daar waar zij dat nodig vinden door 

bijvoorbeeld: thuiszorg, dagbesteding, vakantieopvang of de mogelijkheid tot logeren. 

3.2.2.2 Waar is Op de Bies gevestigd? 

Hoofdlocatie: 

Hereweg 145 

6373 VH Landgraaf 

 

De Koraalgroep (www.koraalgroep.nl/) is een website over de stichting die werkt voor mensen met 

een verstandelijke en/of psychosociale beperkingen of belemmeringen. Op de Bies is een 

werkstichting van de Koraalgroep. 

3.3 Tanja Dreesen (Handje hulp) 

3.3.1 Schoolcounselling 

Naast de begeleiding bij studie- en beroepskeuze kunnen leerlingen ook begeleiding krijgen bij 

persoonlijke problemen. De schoolcounselor kan de mentor ondersteunen bij de persoonlijke 

begeleiding van leerlingen met problemen, die van allerlei aard kunnen zijn en die hun prestaties, het 

gedrag thuis en op school beïnvloeden. De moeilijkheden kunnen te maken hebben met het omgaan 

met anderen o. a. ouders, leeftijdsgenoten, leerkrachten en met zichzelf. De begeleiding van de 

schoolcounselor is er op gericht de leerlingen een beter inzicht te geven in hun situatie, de rol die ze 

daarin spelen en de mogelijkheden die ze hebben om keuzes te maken en veranderingen aan te 

brengen. Leerlingen met moeilijkheden kunnen door de docenten en ouders naar de schoolcounselor 

verwezen worden, maar ze kunnen ook zelf initiatief nemen. Geen enkele counselorrelatie kan 

opgedrongen worden, het is de leerling(e) die de relatie met de counsellor wil aangaan.  

http://www.koraalgroep.nl/
http://www.koraalgroep.nl/
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De gesprekken die tussen counselor en leerling(en) plaats vinden, zijn vertrouwelijk. Indien het voor 

de leerling(en) van belang is, kan in overleg informatie verstrekt worden aan de ouders en/of docenten. 

Ouders kunnen in bepaalde gevallen bij de hulpverlening betrokken worden. Ook is het mogelijk dat 

leerlingen verwezen worden naar andere vormen van hulpverlening buiten de school. De taak van de 

schoolcounselor kan informatief, hulpverlenend of verwijzend zijn. 

 

Handjehulp (www.handjehulp.nl) is een website van counselor Tanja Dreesen waarop informatie staat 

over verschillende soorten counseling. 

4 Vervoer 

We hebben ervoor gekozen om met de auto te gaan omdat dit praktisch gezien het beste was. We 

rijden met twee auto‟s naar Nederland, Katrijn en Winde krijgen de auto van hun thuis mee. Zowel 

Katrijn als Winde hebben een auto waar we met zeven personen in kunnen zitten. In Nederland zelf 

rijden we met één auto rond. We vertrekken maandagmiddag om 13u00 bij Laura haar thuis en 

vertrekken vrijdag terug uit Kempervennen na 10u00. 

5 Wafelverkoop 

Om geld in te zamelen voor het project en de internationale studiereis gaan we wafels verkopen. Dit 

gaan we doen op de markt van Genk en Hasselt. We hebben bij Minawafels veertien kartons besteld. 

De prijs hiervoor was €163,60. Wij hebben een kleine korting gekregen en betaalden €160,00. In één 

karton zitten twaalf pakken wafels. Wij verkopen één pak wafels voor €3,00.  

6 Teambuilding 

Als groep vinden we het heel belangrijk dat we goed met elkaar kunnen samenwerken. Daarom 

hebben we ook besloten om tijdens de internationale studiereis aan teambuilding te doen. Doordat we 

in Centerparks logeren kunnen we gebruik maken van hun faciliteiten. Zo hebben we besloten dat we 

enkele keren gaan zwemmen en bowlen. Op donderdag avond, de avond voordat we naar huis gaan, 

zullen we ook met ons allen gaan uit eten.   

7 Afspraken en menu 

We hebben besloten om voor de rest van de week zelf te koken. Iedereen heeft zijn voorkeuren naar 

Tine doorgestuurd en aan de hand daarvan heeft zij een menu opgesteld. Laura zal maandagochtend de 

inkopen gaan doen.  

7.1 Menu 

Maandag 

‟s Avonds: spaghetti. 

 

Dinsdag 

‟s Middags: hotdog 

‟s Avonds: kipfilet met curry saus, rijst en ananas. 

 

Woensdag  

‟s Middags: croque monsieur met sla, komkommer, wortel + saus 

‟s Avonds: macaroni met kaas en hesp 

 

Donderdag  

‟s Middags: picknick, boterhammen met beleg. 

‟s Avonds: uit eten 

http://www.handjehulp.nl/
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Ontbijt 

- Cornflakes 

- Eieren 

- Boterhammen 

- Yoghurt 

- Beleg 

- Fruit 

 

Dagen koken + opruimen Verslag bezoek Werken aan project 

Maandag  Hanne 

Samira 

 Fleur 

Tine 

Katrijn 

Winde 

Laura 

Dinsdag Tine Winde 

Katrijn 

Samira 

Hanne 

Laura 

Woensdag Tine 

katrijn 

Samira 

Laura 

Hanne 

Winde 

Fleur 

Donderdag  Fleur 

Laura 

Tine 

Hanne 

 

Samira 

Winde 

Katrijn 

8 Programma instellingen 

Dagen Instellingen Contactpersoon Uren Uur vertrek in 

Kempervennen 

Dinsdag Op de Bies 

Herenweg 145 

6373 VH Landgraaf 

Jos Lemmens 11u00 – 13u00 09u30 

Woensdag Praktijk voor 

counseling Sonja 

Koster 

Nijenheim 24-12 

7304VK Zeist 

 

Sonja Koster 10u00 – 11u00 08u30 

Donderdag Gastenhof Urmond 

Raadhuisstraat 13 

6129CA Urmond 

 

 

Joyce Schrijen 10u00 – 12u00 09u00 

Handje Hulp 

Hedelfinger 29 

6245PN Eijsden 

 

 

Tanja Dreesen 13u00 – 15u00 Vertrekken 

rechtstreeks na 

Urmond 
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BLAD MET DE HANDTEKENINGEN VAN DE INSTELLINGEN DIE WE BEZOCHT HEBBEN 
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VERSLAGEN BEZOEK NEDERLAND 

V e r s l a g  G a s t e n h o f ,  J o y c e  S c h r i j e n  

Gastenhof is een orthopedagogisch behandelinstituut voor jeugdigen met een licht verstandelijke 

beperking met daarnaast leer-, gedrags-, psychosociale- en/ of psychiatrische problematiek. De 

jeugdigen zijn tussen de 4 en 21 jaar oud. 

 

Vanuit de persoonlijke vragen en behoeften van de jeugdige en zijn systeem zet Gastenhof zich in om 

het unieke in de jeugdige te ontplooien en het leven van de jeugdige waardevol te laten zijn. Om dit te 

bereiken bevordert Gastenhof dat de jeugdige optimale kansen krijgt. De behandeling is erop gericht 

de jeugdige actief te laten deelnemen aan onze samenleving. Hierbij staan de volgende waarden 

centraal: respect, verbondenheid, geborgenheid en verantwoordelijkheid. 

 

Gastenhof biedt de volgende hulpverleningsvormen: observatie, diagnostiek, behandeling, onderwijs 

en arbeidstopleiding. Deze hulp wordt zoveel mogelijk in ambulant vorm aangeboden. Zo kan de 

jeugdige thuis blijven wonen, naar zijn eigen school blijven gaan en zijn vrije tijd zoveel mogelijk in 

zijn eigen woonomgeving doorbrengen. Soms is echter tijdelijke opvang in een van de voorzieningen 

nodig. In de hulpverlening staat de jeugdige altijd centraal! 

1 De werking  

Joyce leert de jongeren de basale vaardigheden, zoals luisteren, vragen stellen, iemand aankijken.  

Ze heeft de methode waarmee ze werkt van een andere instelling overgenomen. Ze weet niet of hier de 

goldstein-methode in voorkomt. Wel hebben we opgemerkt dat dit wel het geval was. Er komen 

leerpunten en rollenspelen in voor.  

 

Ze werkt met jongeren met een licht mentale beperking vanaf 14 jaar tot 21 jaar. Deze jongeren komen 

uit hun thuissituatie en worden begeleidt door een intensive thuisbegeleider (ITB). De sessie wordt 

door een zorgkas vergoed, zodat de ouders hiervoor geen geld moeten vergoeden. Er is wekelijks een 

sessie, behalve tijdens de vakanties. Een sessie duurt anderhalf uur en in één blok zitten negen sessies. 

Ze werken altijd met 2 trainers. Het kan voorkomen dat een jongere zeer emotioneel wordt en zo is er 

de mogelijkheid om even met deze jongere apart te gaan zitten en een gesprek te voeren. Ook kan het 

zijn dat de jongere gedragsproblemen heeft zodat er een één op één situatie moet volgen.  

 

Joyce werkte tijdens de sociale vaardigheidssessie met een handleiding. Eerst wordt er in de 

handleiding het doel en de methodiek besproken. Het doel is het bevorderen van de sociale 

redzaamheid. De methodiek is gebaseerd op de instructie, het oefenen, feedback geven en een transfer 

maken.  

Daarna worden de richtlijnen van de begeleiders besproken.: 

- tonen van begrip voor de veelheid van emoties 

- hanteren van eenvoudige taal 

- praktijkgericht 

- bewust van modelfunctie 

- empowerment 

- gedoseerd te werk gaan 

- bewust in de omgang van waarden en normen 

 

Nadien volgde er een opsomming van de leerpunten.  
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In elke sessie werd er een bepaalde structuur gehanteerd: 

- welkomstwoord 

- uitleg en opzet van deze training 

- regels en afspraken 

- introductie 

- oefenen van rollenspelen 

- spel  

- pauze 

- kaartjesspel 

- huiswerkopdracht 

- afsluiting/afrondingsgesprek 

 

We hebben enkel kritisch opmerkingen over deze handleiding. De werkblaadjes zijn niet aantrekkelijk 

voor de jongeren. Het waren vragen onder elkaar zonder ergens een tekening of kleuren. De spelen die 

er in voorkomen vonden we een leuk idee en ook zeer creatief gevonden. Ook de handleiding had een 

goede structuur en was dus ook zeer duidelijk. Sommige leerpunten waren ingekort, maar sommige 

leerpunten waar te uitgebreid. We hebben een leuk idee ontdekt voor in de werkblaadjes, het maken 

van een strip over een sociale vaardigheid vonden we een goed idee en een leuk idee om eventueel te 

gebruiken.  

 

Als algemene opmerking willen we stellen dat dit bezoek het minst leerrijk was van de vier bezoeken. 

We hadden het gevoel dat de trainingen nog niet op punt stond. Joyce en haar andere collega‟s hadden 

geen opleiding gevold voor sociale vaardigheidstrainingen te geven. In de toekomst wilden ze dit wel 

gaan doen met twee collega‟s. Joyce had ook geen structuur in haar uitleg ten opzichte van ons.  

Joyce vertelde ons ook dat de ouders zeer weinig betrekking hadden bij de sociale vaardigheden van 

hun kinderen. Dit vond ze wel een spijtige zaak. Ze gaf wel huiswerk mee naar huis, maar dit werd 

door de jongeren niet gemaakt. De ouders hadden hier geen aandacht voor. Ze zei dat het héél moeilijk 

was om de aandacht te trekken van de jongeren. Het was een sessie waar veel in gepraat moest worden 

en daar stonden de jongeren minder voor open. In de toekomst wou ze hier wel iets aan doen door 

meer actie te brengen in de sessies. Toen de vraag kwam of Joyce beloningen gaf aan de jongeren 

reageerde ze met het feit dat hier geen budget voor was. Wel zei ze dat ze de jongeren bekrachtigde 

tijdens de sessies met complimentjes en positieve bekrachtiging. Ook werd er aan het einde van de 

blok een diploma uitgereikt en een zakje snoep gegeven. Na iedere sessie werd er wel geen materiële 

beloning gegeven. 

B e z o e k  O p  d e  b i e s  

Op de bies is één van de stichtingen van de koraalgroep. Ze ondersteunen mensen met een 

verstandelijke beperking in de regio Parkstad en omgeving. Hierbij gaat Op de Bies ervan uit dat alle 

mensen verschillend zijn en dat ieder mens, met zijn mogelijkheden en beperkingen, zelf invulling 

geven aan zijn leven. 

 

We zijn samen met Jos Lemmens naar het dagcentrum Biesonder geweest. Dit is de locatie waar zij de 

individuele sociale vaardigheden geeft.  

Jos Lemmens is een vaardigheidstrainer en werkt als individueel begeleidster. Vroeger werkte ze rond 

het Goldsteinprincipe, nu gebruikt ze de sociale vaardigheidstraining van de Stichting Philadelphia 

Zorg. 

 

Deurtje open, deurtje dicht. 

Dit is pakket om eigenwaarde en sociale relaties te bevorderen. 
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DVD 1 

Wat is privé 

1. Privé 

2. Kijk naar jezelf, vanbuiten. 

3. Wat voel je vanbinnen? 

4. Omgaan met een lastig gevoel. 

 

DVD 2 

1. Vriendschap 

2. Soorten vriendschap 

3. Wat loopt er wel eens mis? 

4. Vriendschap gaat niet vanzelf. 

5. Wat als vriendschap verder gaat? 

 

In de DVD‟ s werd er gebruik gemaakt van pictogrammen. Deze wijzen op de emoties & gevoelens 

waar jongeren mee te maken krijgen. De pictogrammen waren tekeningen die de emoties weergaven 

op een volwassen manier.  

 

In het pakket zit een DoeBoek voor de jongeren en een werkboek voor de trainers, begeleiders. 

 

De trainers hechten veel belang aan het betrekken van de opvoeders bij het gebruiken van deze 

vaardigheden in de leefgroep. Dit kunnen ze doen aan de hand van het DoeBoek. 

V e r s l a g :  s o c i a l e  v a a r d i g h e i d s t r a i n i n g  K O M  M A A R  O P !  

Wie is Tanja Dreessen 

Ze heeft haar propedeuse psychologie behaald en aansluitend heeft ze een opleiding tot 

kindercounselor en coach gevolgd aan de ACC te Maastricht. Ze is ook hypnotherapeut, energetisch 

therapeut en speltherapeut.  

 

Ze heeft een 15 jaar werkervaring opgedaan in het speciaal onderwijs. „Carpe Diem‟ is haar praktijk 

aan huis, waar ze sinds 2006 kinderen en volwassenen begeleid met psychische problemen. Ze 

verzorgt ook workshops voor kinderen en geeft de sociale vaardigheidstraining „kom maar op‟.  

1 Doelgroep 

De training „kom maar op‟ is ontwikkeld voor kinderen van de basisschool in de leeftijd van 6 tot 12 

jaar. Verdeeld in 2 groepen van 6 tot 8 en van 9 tot 12 jaar. De groepen zijn van maximaal 6 kinderen, 

maar ze werkt het liefst met groepen van 4 kinderen. Het kind neemt deel aan de training, omdat het 

kamt met sociale vaardigheids tekorten. Het kind komt daardoor voortdurend in ongewenste situaties 

terecht. Sociale contacten met andere kinderen lopen steeds op een mislukking uit. Andere redenen om 

deel te nemen aan de training zijn: problemen ten gevolge van pesten, psychosomatische klachten, niet 

kunnen functioneren in groep.  

 

De training wordt gebruikt in de eigen praktijk, maar wordt ook op locatie gegeven. 

 

De training is interessant voor iedereen van 6 tot en met 12 jaar maar in het bijzonder voor kinderen:  

 Die gepest worden 

 Die meer zelfvertrouwen nodig hebben 

 Die moeilijk vriendjes kunnen maken 

 Die moeilijk vriendjes weten te blijven 

 Die angstig of stil zijn 

 Die snel boos worden en niet weten hoe hier mee om te gaan 

 Die moeilijk hun emoties kunnen uiten 
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 Die meer sociale vaardigheden nodig hebben 

 Die niet of slecht kunnen ontspannen (bijvoorbeeld in slaap komen) 

 Die slecht kunnen samenspelen/samenwerken 

 Die gebrek hebben aan energie 

 Die een slechte concentratie hebben 

 Die faalangst hebben 

 Die moeite hebben met gesprekken voeren 

 Die moeite hebben met keuzes maken 

 Die moeite hebben met „neen‟ zeggen 

 Die moeite hebben met kritiek geven of ontvangen 

 Die niet goed weten hoe ze moeten omgaan met teleurstellingen 

 

Er zijn kinderen die niet willen deelnemen aan de training, omdat ze negatieve ervaringen hebben 

gehad en een gekwetst zelfbeeld. Deze kinderen kunnen als voortraject individuele sessies volgen. 

Om zo een brug te kunnen volgen naar de deelname aan de training.  

2 De methode 

Ze werkt op basis van de Goldstein principes en van het boek van Tim en Flapoor.  

2.1 OPZET VAN SESSIE 

Er zijn 12 bijeenkomsten, bij elke bijeenkomst komt er een ander thema aanbod. 

Deze thema‟s zijn: 

1. kennismaking 

2. ik zeg „neen‟ 

3. ik kom op voor mezelf 

4. ik heb zelfvertrouwen 

5. ik kan samenwerken en samenspelen 

6. ik voel me… 

7. ik wordt gepest 

8. ik bescherm mezelf 

9. ik leer ook van moeilijke dingen 

10. ik kan het 

11. ik overwin hindernissen 

12. ik neem afscheid 

 

In het begin van de training wordt er voor de kinderen een huiswerkmap meegegeven. In de 

huiswerkmap zitten opdrachten, stripverhaal en de helpersbrief.  

De opdrachten en het stripverhaal zijn voor de kinderen zelf om na de sessie te maken. Zo zijn ze er 

niet alleen tijdens de sessie mee bezig, maar ook erna.  

De helpersbrief is voor degene die het kind begeleid om het proces mee op te volgen. Zij kunnen er op 

letten dat de kinderen de vaardigheden ook in het dagelijkse leven gebruiken en thuis oefenen.  

Er wordt ook een ouderavond georganiseerd zodat de ouders ook goed bij de training worden 

betrokken. Voor de ouderavond begint, wordt een ontspanningsoefening gegeven.  

 

Er is voor de ouders een mogelijkheid om een tussentijds evaluatiegesprek aan te vragen, hier worden 

wel extra kosten voor aangerekend.  

 

Op het einde van de training is er een eindevaluatie voor zowel de ouders als de kinderen. Hier kunnen 

de kinderen laten zien wat ze geleerd hebben en zien de ouders hoe ver ze staan. Dit is een feestelijke 

afsluiting waar de kinderen heel erg naar uit kijken. De kinderen krijgen dan ook een diploma. 
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2.2 WERKWIJZE BIJ LEEFTIJD VAN 6 TOT 8 JAAR 

Bij deze leeftijd werkt Tanja met het handpopje kikker en zij speelt zelf Suus. Zij speelt dan een 

voorbeeld van een verkeerd rollenspel zodat de kinderen zich beter kunnen inleven. De personage 

Suus wordt door haar zelf gespeeld, zodat de kinderen het foute voorbeeld aan Suus linken en niet aan 

Tanja als trainster.  

De kikker als handpop wordt ook gebruikt door de kinderen. Zij kunnen dan hun gevoelens vertellen 

via de kikker in plaats van uit hun zelf.  

 

Doorheen de sessie en de opdrachten werd vooral gewerkt met een stripverhaal waarin een voorbeeld 

wordt gegeven van het thema op dat moment.  

 

Tanja werkt met een beloningskaart. Ze stelt voor elke sessie een aantal punten op waar de kinderen 

op moeten letten. Als ze op alle punten letten krijgen ze een sticker.  

2.3 WERKWIJZE BIJ LEEFTIJD VAN 9 TOT 12 JAAR 

Bij deze leeftijd werd er niet meer gewerkt met de kikker en Suus, maar hier wordt vooral gewerkt met 

rollenspellen.  

Als beloning mogen ze een extra rollenspel spelen tijdens de sessie. Dit stimuleert deze leeftijd meer 

dan de stickers.  

 

In plaats van het stripverhaal wordt hier gewerkt met een poster waar de leerpunten opgesomd worden 

en verduidelijkt worden met een pictogram.  

3 Kritische opmerkingen 

De sessies zijn heel kindvriendelijk, het kind staat dan ook centraal. De ruimte is ook heel 

uitnodigend. Dit komt vooral doordat Tanja haar eigen creatieve inbreng er ingestoken heeft.  

Tanja is de eerste sociale vaardigheidstrainer die wij ontmoet hebben die de ouders er nauw betrekt en 

ook stimuleert. Wij vinden dit dan ook zeer belangrijk.  

 

Wij hadden het gevoel dat Tanja wist waar ze mee bezig was. Dit liet ze merken in haar grote 

enthousiasme.  

V e r s l a g  P r a k t i j k  v o o r  c o u n s e l i n g ,  S o n j a  C o s t e r  

Deze praktijk begeleidt mensen met een burn-out, depressie, persoonlijkheidsstoornis borderline, het 

aspergersyndroom en ADHD. Naast de begeleidingsgesprekken die zij voeren, begeleiden ze ook de 

cliënten met praktische problemen en/of  vraagstukken. 

 

Naast deze dingen, biedt zij ook een training voor sociale vaardigheden aan. Deze is gericht aan 

kinderen van 6 tot ca. 14 jaar. Deze sessies zijn gericht op het sociaal vaardiger te maken van 

kinderen.   

1 De werking 

1.1 GOLDSTEIN PRINCIPES 

Sonja en haar co-assistenten werken volgens het Goldstein principe, hierin worden de goede en de 

foute voorbeelden van sociaal gedrag getoond. Goldstein is de basis waarvan Sonja vertrekt, toch volgt 

ze deze niet letterlijk, ze geeft haar eigen creatieve toets aan de sessies. Ze maakt bijvoorbeeld eigen 

boekjes om het voor de kinderen interessanter te maken. 
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1.2 HOUDING VAN DE COUNSELER 

Sonja let er op dat ze steeds interactief werkt met de kinderen. Zo blijft de aandacht en is het niet saai. 

Ze werkt ook veel met rollenspelen, dit is leuk voor deze kinderen en hieruit leren ze het meest. Sonja 

zorgt er ook voor dat de kinderen alleen maar succeservaringen hebben. Tijdens een rollenspel grijpt 

ze al vlug in zodat het niet verkeerd loopt en ze dus niet moet zeggen “Dat is helemaal fout”. Ze vind 

dat volgende woorden niet gebruikt mogen worden: fout, niet goed en slecht. Ze gelooft heel erg in het 

bekrachtigen van het goede.  

1.3 BLOKKEN 

Sonja werkt meestal in 2 blokken, elke blok bestaat uit 7 bijeenkomsten. Voorafgaand aan elke blok 

heeft Sonja eerst een gesprek met de ouders. Hier worden een aantal verwachtingen gesteld t.a.v. de 

sociale vaardigheidssessies. Tijdens dit gesprek wordt ook de anamnese en het sociale gebeuren rond 

het kind besproken.  

 

Als dit gesprek gedaan is kan de eerste blok beginnen, in deze blok wordt er gewerkt rond contact 

leggen en opkomen voor jezelf. Als deze vaardigheden geleerd zijn, wordt er tijdens de zevende sessie 

aan de ouders getoond wat ze geleerd hebben. Het kind mag zelf kiezen op welke manier hij dit doet, 

bijvoorbeeld door rollenspelen, camerabeelden van de sessies,… 

 

Na deze blok volgt er een gesprek met de ouders en het kind. Hierin wordt beslist of er een tweede 

blok wordt opgestart. In deze tweede blok wordt er vooral gewerkt aan de iets moeilijkere 

vaardigheden zoals kritiek geven, kritiek krijgen, boosheid uiten,… Deze thema‟s hangen af van de 

vaardigheden waar het kind het moeilijk mee heeft. Het plan wordt dus op maat van het kind 

opgesteld. 

1.4 TIM EN FLAPOOR-TRAINING 

Het Goldstein principe is niet altijd kind vriendelijk, daarom zijn er de Tim en Flapoor-trainingen die 

Sonja geeft. Deze trainingen zijn voor kinderen van 6 tot ca. 8 jaar. 

Ze tellen 15 bijeenkomsten omdat deze kinderen meer tijd nodig hebben om een vaardigheid goed 

onder de knie te krijgen. Daarom wordt er meer tijd besteed aan de vaardigheden, maar ook aan het 

elkaar beter leren kennen. 

1.5 LEEFTIJDEN  

Zelf deelt ze ook de groepen in 3 leeftijdscategorieën: 

 Een groep voor kinderen van 6-9 jaar 

 Een groep voor kinderen van 10-12 jaar  

 Een groep voor kinderen van 12-14 jaar 

2 Voor wie moet er sociale vaardigheidstraining zijn? 

Volgens Sonja is er te weinig aanbod in Nederland i.v.m. sociale vaardigheden. Zij vindt dat kinderen 

vanaf de peuterleeftijd al een voorbereiding op sociale vaardigheden moeten krijgen. Indien er wel 

aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden, is dit dikwijls voor kinderen met een beperking. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: kinderen met ASS, ADHD, gedragsmoeilijkheden,enz. 

Kinderen zonder beperking worden dikwijls uit het oog verloren. Er wordt verondersteld dat sociale 

vaardigheden vanzelfsprekend worden verworven, maar mensen vergeten dat men niet vanzelf sociaal 

vaardig wordt. 
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D o c u m e n t e n  i n  v e r b a n d  m e t  d e  h a n d l e i d i n g  

VEREENVOUDIGEN VAN DE LEERPUNTEN  

1 Waarom we de leerpunten vereenvoudigen  

Personen met een licht tot matig mentale beperking, en/of autisme, hebben het moeilijk om veel 

stappen te onthouden. Zij interpreteren vaak dingen letterlijk, dit is te wijten aan het autisme.  

Daarom hebben we geprobeerd om de leerpunten korter en gemakkelijker te formuleren zodat er geen 

foute interpretatie mogelijk kan zijn. Het korter maken zorgt er ook voor dat het gemakkelijker is voor 

hen om te onthouden. 

We hebben erop gelet dat we tijdens onze formulering „zeg‟ veranderen in „vertel‟ zodat ze zeker niet 

letterlijk zouden zeggen wat er achter „zeg‟ staat.  

2 De leerpunten  

Leerpunten waar je altijd op moet letten: 

1) Let op je houding (zet je recht of sta recht) 

2) Maak oogcontact en draai je schouders naar de ander 

3) Praat in de IK-vorm 

4) Let op de reactie van de ander en luister aandachtig 

 

Deze vier leerpunten komen bij alle sociale vaardigheden voor, het zijn basis leerpunten, daarom dat 

we ze hier samen zetten. De basis leerpunten worden aan de jongeren aangeleerd, zodat ze weten dat 

ze dit bij elke sociale vaardigheid moeten gebruiken. 

2.1 LUISTEREN 

Leerpunten uit de handleiding volgens het 

Goldstein-principe. 

Vereenvoudigde leerpunten 

 

1) Let op je houding 

2) Kijk de ander af en toe aan 

3) Knik zo nu en dan of zeg hm, hm 

4) Vraag wat je niet begrijpt of nog wilt weten 

5) Zeg wat je ervan vindt 

 

 

1) Kijk de ander aan  

2) Laat merken dat je luistert 

(denk aan de verschillende 

mogelijkheden) 

3) Zeg iets terug op wat je hoort 

 

 

We hebben voor deze drie leerpunten gekozen omdat de basis leerpunten al niet meer vermeld moeten 

worden. Ook de dingen die ze heel letterlijk kunnen opnemen hebben we weggelaten.  

De verschillende mogelijkheden:  

- kijk de ander in de ogen 

- vraag af en toe of je het goed begrepen hebt door kort te herhalen wat hij of zij jou vertelt heeft 

- knik af en toe 

- zeg af en toe „ja‟ of „hmm‟ 
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2.2 IETS VRAGEN 

Leerpunten uit de handleiding volgens het 

Goldstein-principe. 

Vereenvoudigde leerpunten 

 

1) Bedenk van te voren wat je precies wilt vragen 

2) Zeg dat je iets wilt vragen 

3) Stel je vraag (duidelijk)  

4) Vertel waarom je dat vraagt 

5) Luister goed naar het antwoord 

6) Vertel wat je van het antwoord wilt 

 

 

1) Denk na over wat je wilt vragen 

2) Stel je vraag  

3) Luister goed naar het antwoord 

 

We nemen maar drie leerpunten omdat we vinden dat het anders te moeilijk en te veel wordt om te 

onthouden. Het is ook een vicieuze cirkel, als je bij het laatste leerpunt komt, ga je automatisch terug 

naar het eerste leerpunt.  

2.3 KORT GESPREK VOEREN 

Leerpunten uit de handleiding volgens het 

Goldstein-principe. 

Vereenvoudigde leerpunten 

 

1) Ga na of je hier een gesprek kunt voeren 

2) Kijk de ander aan 

3) Begin over iets wat jullie samen zien of horen 

4) Let op de reactie van de ander 

5) Beslis of je wilt doorpraten of niet 

 

 

1) Kijk of je een gesprek kan beginnen 

2) Zo ja, begin een gesprek over iets wat 

jullie allebei zien of horen 

3) Kijk de ander aan tijdens het gesprek 

 

 

We hebben voor deze drie punten gekozen omdat ook hier de vier algemene leerpunten gelden en we 

vinden dat de leerpunten uit het Goldstein-principe overbodig zijn. 

2.4 HOE ZEG JE „NEEN‟ 

Leerpunten uit de handleiding volgens het 

Goldstein-principe. 

Vereenvoudigde leerpunten 

 

1) Luister goed naar wat de ander je vraagt 

2) Vraag als je iets nog niet begrijpt  

3) Zeg rustig en duidelijk „neen‟ 

4) Vertel waarom je „neen‟ zegt 

5) Zeg bij aandringen nog eens duidelijk „neen‟ 

 

 

1) Luister goed naar de vraag 

2) Zeg rustig „neen‟ 

3) Vertel waarom je „neen‟ zegt 

 

We hebben voor deze drie punten gekozen omdat men in ieder geval niet „neen‟ kan zeggen voordat 

men het begrijpt. Daarom is dit leerpunt in het Goldstein-principe overbodig. Het vijfde leerpunt uit 

het Goldstein-principe komt niet altijd voor, dat is de reden waarom we het hebben weggelaten. 
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2.5 DURVEN „NEEN‟ zeggen 

Leerpunten uit de handleiding volgens het 

Goldstein-principe. 

Vereenvoudigde leerpunten 

 

1) Luister goed naar wat de ander je vraagt 

2) Vraag als je iets nog niet begrijpt  

3) Zeg rustig en duidelijk „neen‟ 

4) Vertel waarom je „neen‟ zegt 

5) Zeg bij aandringen nog eens duidelijk „neen‟ 

 

 

1) Luister goed naar de vraag 

2) Als je „neen‟ wilt zeggen, zeg dan „neen‟ 

3) Vertel waarom je „neen‟ zegt 

 

We hebben het tweede leerpunt zo geformuleerd omdat de kinderen en jongeren kenbaar moeten 

durven maken wat ze werkelijk willen zeggen. 

2.6 IETS BESPREKEN 

Leerpunten uit de handleiding volgens het 

Goldstein-principe. 

Vereenvoudigde leerpunten 

 

1) Zeg dat je iets wilt bespreken 

2) Vraag de ander of die tijd heeft om te praten 

3) Vertel wat je wilt zeggen 

4) Vraag wat de ander er van vindt 

5) Luister goed naar de ander 

6) Praat verder 

 

 

1) Vraag of de ander tijd heeft 

2) Vertel wat je wilt zeggen 

3) Luister naar de ander 

 

 

 

De vier algemene leerpunten gelden ook hier weer. Het vierde, vijfde en zesde leerpunt van het 

Goldstein-principe hebben we weggelaten omdat dit neerkomt op 2.1 „Luisteren‟. 

2.7 KRITIEK GEVEN 

Leerpunten uit de handleiding volgens het 

Goldstein-principe. 

Vereenvoudigde leerpunten 

 

1) Bedenk waar je het niet mee eens bent 

2) Zeg tegen de persoon dat je iets wilt zeggen 

3) Vertel rustig waar je het niet mee eens bent 

4) Luister naar de reactie van de ander 

5) Vraag wat de ander eraan gaat doen 

 

 

1)  Vertel rustig waar je het niet mee eens  

      bent 

2)  Luister goed naar wat de ander zegt 

3)  Praat er samen over 

 

 

We hebben voor deze punten gekozen omdat we het samen praten en luisteren vooral belangrijk 

vinden. Het vijfde leerpunt is ook niet altijd van toepassing, vandaar dat we dit ook hebben 

weggelaten. 
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2.8 KRITIEK KRIJGEN 

Leerpunten uit de handleiding volgens het 

Goldstein-principe. 

Vereenvoudigde leerpunten 

 

1) Luister goed en probeer zo rustig mogelijk te    

     blijven 

2) Vraag als je iets nog niet begrijpt 

3) Zeg waar je het mee eens bent 

4) Zeg waar je het niet mee eens bent 

5) Leg uit hoe het gekomen is 

6) Vertel wat je eraan gaat doen 

 

 

1)  Luister goed en blijf rustig  

2)  Vertel wat jij ervan vindt 

3)  Praat er samen over 

 

 

We hebben de punten al vereenvoudigd of samengevat opdat ze gemakkelijker te onthouden zijn. 

Leerpunt drie en vier van Goldstein komen terug in punt twee van de vereenvoudigde leerpunten. 

2.9 BOOSHEID UITEN 

Leerpunten uit de handleiding volgens het 

Goldstein-principe. 

Vereenvoudigde leerpunten 

 

1) Zeg dat je boos bent 

2) Probeer rustig te blijven 

3) Vertel wat je boos maakt 

4) Let op de reactie van de ander 

 

 

1)  Vertel dat je boos bent  

2)  Blijf rustig 

3)  Vertel waarom je boos bent 

4)  Praat over deze boosheid met de ander 

 

We hebben het aantal leerpunten behouden omdat we toch vinden dat elke stap belangrijk is. Leerpunt 

vier van het Goldstein-principe komt terug in de algemene leerpunten. We hebben benadrukt dat ze er 

zeker moeten over praten. 

2.10 UITEN VAN TELEURSTELLING 

Leerpunten uit de handleiding volgens het 

Goldstein-principe. 

Vereenvoudigde leerpunten 

 

1) Bedenk wat je jammer vindt 

2) Zeg tegen de ander wat je jammer vindt 

3) Vertel waarom je het jammer vindt 

4) Let op de reactie van de ander 

5) Probeer er (samen) iets aan te doen 

 

 

1)  Vertel tegen de ander wat je jammer vindt 

2)  Vertel waarom je het jammer vindt 

3)  Probeer er (samen) iets aan te doen 

 

 

We hebben gekozen voor drie leerpunten omdat we deze het belangrijkste vinden. Het vierde leerpunt 

van Goldstein is weer een algemeen leerpunt, het vijfde leerpunt hebben we overgenomen omdat dit 

hen toch leert werken aan hun probleem. 
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2.11 SAMEN WERKEN/SAMEN SPELEN 

Leerpunten uit de handleiding volgens het 

Goldstein-principe. 

Vereenvoudigde leerpunten 

 

1) / 

2) / 

3) / 

4) / 

 

 

1)  Zoek iets wat je samen kan doen 

2)  Maak duidelijke afspraken 

3)  Wanneer het niet meer leuk is, vertel dan  

      waarom je het niet meer leuk vindt 

 

 

Dit onderwerp hebben we toegevoegd omdat dit toch vaak moeilijk verloopt bij de jongeren. We 

wijzen op het belang van afspraken, omdat zij het samen spelen en werken al zo moeilijk vinden en er 

daardoor sneller conflicten kunnen ontstaan. 

Het laatste leerpunt moet voorkomen dat de situatie uit de hand loopt wanneer iemand het niet meer 

leuk vindt. Zo leren ze communiceren rond gevoelens in een speelse situatie. 

2.12 ASSERTIEF ZIJN 

Leerpunten uit de handleiding volgens het 

Goldstein-principe. 

Vereenvoudigde leerpunten 

 

1) / 

2) / 

3) / 

4) / 

 

 

1) Vertel rustig wat je niet leuk vindt 

2) Luister naar wat de ander te vertellen 

heeft 

3) Houdt rekening met wat je zelf wil en 

wat de ander wil 

 

 

Ook dit onderwerp hebben we toegevoegd. We vinden het belangrijk dat ze leren de ander te 

respecteren in zijn mening, maar ze moeten ook leren opkomen voor zichzelf. 

Assertief zijn is belangrijk, maar assertiviteit mag geen agressiviteit worden. 
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VOORBEELD VAN EEN SESSIE UIT DE HANDLEIDING 

 

 

L u i s t e r e n  

 

1 Wat is goed luisteren? 

Goed luisteren houdt in dat je de anderen de mogelijkheid biedt zijn verhaal te doen. 

Door goed te luisteren voorkom je dat je dingen verkeert interpreteert, als je goed luistert kom 

je te weten wat de ander denkt en voelt. Het geeft een sfeer van vertrouwen waar je je verhaal 

kan doen. De luisteraar kan inzicht krijgen in de visie van de anderen. 

Door te luisteren toon je dat je interesse hebt in de ander en laat je de ander weten dat je open 

staat voor zijn verhaal. 

 

Voor de jongeren: 

Als iemand je iets vertelt is het heel belangrijk dat je goed luistert, als je goed luistert kan je 

het verhaal beter begrijpen. Door te luisteren weet de ander ook dat je zijn verhaal belangrijk 

vindt. Het is ook belangrijk dat je laat merken dat je luistert door bijvoorbeeld te knikken, „ja‟ 

te zeggen, te herhalen wat net gezegd is, enz. 

2 Fout videofragment 

Toon het foute videofragment. 

 

DVD 1 

Dries heeft een grote (schaaf)wonde op zijn arm. Hij vertelt aan Julia hoe het gebeurd is. 

 

D: Kijk Julia! Kijk eens wat een schaafwonde ik heb. 

J: Julia kijkt niet naar de (schaaf)wonde en zegt niets. 

D: Ja, voor mijn verjaardag heb ik nieuwe skeelers gekregen en ik was die gaan uittesten in 

het nieuwe park. En ja, ik had al een paar rondjes gedaan en toen wou ik op een verhoogje 

springen, maar ik sprong niet hoog genoeg en ik was gevallen.  

J: Julia kijkt rond en laat Dries zijn verhaal doen. 

D: Ben je al eens gaan skaten in dat nieuwe skatepark? 

J: Neen, daar ben ik nog niet geweest. Julia kijkt Dries niet aan. 

D: Oh, dat moet je echt eens doen, dat is echt heel leuk. 

J: Julia wuift naar een ander meisje. 

D: Dries stopt met vertellen. 

 

DVD 2  
Kim haar vriend heeft het net uitgemaakt. Ze is overstuur en wil hier graag met An eens over 

praten. Ze gaat  naar An haar thuis en praten hier over. Kim klopt aan bij An en wacht tot An 

de deur open doet.  

 

K: Hoi An, mag ik even binnen komen?  

A: Natuurlijk, kom maar binnen. 

K: Ik zou graag eens met je praten. 
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A: We kunnen daar aan de tafel gaan zitten. 

K: Oké! 

K: Ja An, je weet dat Jeroen het heeft uitgemaakt hé? 

A: Ja, ik had het gehoord.  

K: Blijkbaar heeft hij nog ergens anders een vriendin zitten. 

A: Hmm. Ze draait haar hoofd weg en kijkt in het fotoboek. 

K: Jeroen heeft me verteld wie die andere vriendin is. Nu weet ik het ook. Het is echt pijnlijk 

hé. Nu ik weet dat hij me bedrogen heeft. 

A: Oh, kijk. Deze foto is nog van de fuif.  

K: An, ben jij eigenlijk wel aan het luisteren?  

A:  Ja.  

K: Heb je wel geluisterd naar wat ik juist verteld heb? 

A: Ja, ik zit hier toch! 

K: Je zit de hele tijd naar je foto‟s te kijken. Dat vind ik niet leuk. Als het zo zit kan ik beter 

naar huis gaan. Daag! 

 

Laat de kinderen per twee brainstormen over de mogelijke fouten. Geef ze een groot papier 

waar ze deze fouten kunnen opschrijven. 

Per twee stellen ze hun gevonden fouten voor. 

Som nog eventuele andere foutieve punten op. 

Bespreek nog andere voorkomende luisterfouten: 

a. de ander niet laten uitspreken 

b. over jezelf beginnen vertellen 

c. direct zeggen wat je denkt zonder na te denken 

d. geen interesse tonen in de ander 

3 Goed videofragment 

Vraag hoe het beter zou zijn volgens hen. 

Toon het goede videofragment. 

 

DVD 1 

Dries heeft een grote (schaaf)wonde op zijn arm. Hij vertelt aan Julia hoe het gebeurd is. 

 

D: Hey Julia, kijk eens wat een grote (schaaf)wonde ik op mijn arm heb. 

J: Hey Dries, wauw dat is een grote. Hoe kwam dat? 

D: Ja, eigenlijk is dat gisteren gebeurd. Ik had nieuwe skeelers gekregen voor mijn 

verjaardag. En ja, ik was die gaan uittesten in het nieuwe skatepark. Ja en na een paar rondjes 

wou ik op een verhoogje springen, maar ik sprong niet hoog genoeg. 

J: Oh, dat moet pijn gedaan hebben. 

D: Ja, gisteren deed dat wel nog pijn toen het pas gebeurd was, maar nu valt de pijn wel mee. 

J: Je had beter niet gesprongen dan had je dat nu niet. 

D: Ja, dat is waar. 

T: Maar na het ongeluk ben ik direct naar huis geskate en heeft mama mij verzorgd. Het pikte 

wel een beetje toen ze daar een zalfje op deed. Ja. 

J: Ja, dat geloof ik wel dat het pijn heeft gedaan.  

D: Ja. 

J: Ik vind het jammer dat je nu even niet kan skaten. 

D: Ja, dat vind ik ook wel jammer ja.  
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DVD 2 

Kim haar vriend heeft het net uitgemaakt. Ze is overstuur en wil hier graag met An eens over 

praten. Ze gaat  naar An haar thuis en praten hier over. Kim klopt aan bij An en wacht tot An 

de deur open doet.  

 

K: Hoi An, zou ik eens even mogen binnen komen?  

A: Kom maar binnen.  

K: Ik zou even willen praten.  

A: Ja we kunnen daar even aan tafel gaan zitten.  

K: Oké! 

K: Ja An, je weet dat Jeroen het heeft uitgemaakt hé? 

A: Ja, ik had het gehoord, maar hoe komt dat? Ik dacht dat jullie goed bij elkaar pasten. 

K: Dat dacht ik ook, maar blijkbaar heeft hij nog ergens anders een andere vriendin zitten.  

A: Oh nee, dat meen je niet? Een andere vriendin? Maar hoe weet je dat dan? 

K: Ja, Jeroen heeft me het zelf verteld. Ja, en nu ik het ook weet, doet het echt pijn aan mijn 

hart. Ik heb het gewoon niet zien aankomen dat hij mij bedroog. 

A: Ik snap dat je er verdrietig van bent, maar als Jeroen je echt bedriegt, moet je het gewoon 

vergeten, het achter je laten. Er zijn nog duizenden jongens die je willen.  

K: Ja dat weet ik wel, maar het doet toch pijn aan mijn hart. Ik ben zo teleurgesteld in hem. Ik 

dacht dat hij echt van me hield, maar blijkbaar niet. Ik ben al blij dat ik nog zo‟n goede 

vriendin als jou heb. 

A: Je mag altijd naar me toekomen, dat weet je toch.  

K: Dank u An. Ik ben echt opgelucht. Ik ben blij dat ik nog eens heb kunnen praten. 

A: Graag gedaan. 

K: Ik moet nu wel vertrekken, want jullie gaan eten. 

A: Ga dan maar snel! 

A: Tot morgen. 

K: Tot morgen op school.  

 

Bespreek het videofragment, wat zijn de goede punten? 

Overloop de leerpunten 

Bespreek eerst de basis leerpunten nog eens. 

 

1) Let op je houding (zet je recht of sta recht) 
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2) Maak oogcontact en draai je schouders naar de ander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Praat in de IK – vorm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Let op de reactie van de ander en luister aandachtig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreek nadien de specifieke leerpunten één voor één en vraag hoe dit in het videofragment 

gedaan werd. 

 

1) Kijk de ander aan  
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2) Laat merken dat je luistert  

(denk aan de verschillende mogelijkheden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Zeg iets terug op wat je hoort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijkheden om te laten merken dat je luistert: 

 Kijk de ander in de ogen. 

 Vraag af en toe of je het goed begrepen hebt door kort te herhalen wat hij jou vertelt 

heeft. 

 Knik af en toe. 

 Zeg af en toe „ja‟ of „hmm‟. 

 

Doe deze mogelijkheden voor en laat hen deze ook zelf inoefenen. 

4 Zelf inoefenen via rollenspelen 

DE CIRKELS 

 Je vriendin heeft in het weekend een leuke film gezien en wilt vertellen waar het over 

ging. Luister goed! 

 De opvoedster gaat uitleggen hoe je de groenten moet snijden voor in de spaghetti. 

Luister goed! 

DE DRIEHOEKEN 

 Je broer is voor de eerste keer gaan paardrijden. Hij komt thuis en komt naast je zitten. 

Luister naar wat hij te vertellen heeft! 

 Een klasgenoot vertelt over de voetbalwedstrijd die hij gezien heeft in het weekend. Jij 

had deze ook willen zien, maar je moest weg. Je luistert omdat je wilt weten hoe het 

gegaan is.  
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DE VIERKANTEN 

 Je vriend vertelt hoe zijn vakantie is geweest. Luister goed. 

 Er komt een nieuw meisje in je klas, zij vertelt wie ze is en wat haar hobby‟s zijn. 

Luister goed.  

 

Vraag wie er zelf nog een situatie heeft meegemaakt rond dit thema. Eventueel kunnen zij 

deze ook nog spelen. 
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W e r k b l a a d j e  v o o r  d e  c i r k e l s  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak dit werkblaadje, je mag hulp vragen aan de opvoeder. 

 

 

 

 

 

 

 Kleur of omcirkel alle voorwerpen die geluid maken. 

 

                                 

                    

                                                  

Luisteren 

1 

2 3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 
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W e r k b l a a d j e  v o o r  d e  d r i e h o e k e n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak dit werkblaadje, je mag hulp vragen aan de opvoeder. 

 

 Quiz: doorstreep het foute antwoord. 

 

1) Om te laten zien dat je luistert, moet je de hele tijd hmm, hmm, hmm zeggen.  

Waar / niet waar  

2) Als je goed luistert naar de ander, kom je te weten wat hij denkt en voelt. 

Waar / niet waar 

3) Als de ander iets vertelt, is het ook de bedoeling dat jij over jezelf vertelt.  

Waar / niet waar 

4) Het is belangrijk dat je de ander direct onderbreekt wanneer je ergens niet mee 

akkoord bent.  

Waar / niet waar 

5) Het is belangrijk om goed na te denken alvorens je iets zegt.  

Waar / niet waar 

 

 Teken hoe jij je voelt als anderen niet naar je luisteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisteren 
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W e r k b l a a d j e  v o o r  d e  v i e r k a n t e n  

 

 
 

Maak dit werkblaadje, je mag hulp vragen aan de opvoeder. 

 

 Schrijf op waarom je het leuk vindt als de anderen naar jou luisteren. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Wat vind jij het moeilijkst aan luisteren? (Bijvoorbeeld: oogcontact maken, laten zien dat 

je luistert, enz.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Stel zelf één puntje op waar je deze week extra gaat op letten. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Teken hieronder iets dat veel lawaai maakt. 

Luisteren 
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Documenten in verband met de DVD 

HET DRAAIBOEK VAN VILLA BASTA 

1 Leeftijd 10- 14 jaar 

1.1 LUISTEREN  

1.1.1 Leerpunten 

 Kijk de ander aan  

 Laat merken dat je luistert (denk aan de verschillende mogelijkheden) 

 Zeg iets terug op wat je hoort 

1.1.2 Rollenspelen  

Dries heeft een grote (schaaf)wonde op zijn arm. Hij vertelt aan Julia hoe het gekomen is.   

1.1.2.1 Fout 

D: Kijk Julia! Kijk eens wat een schaafwonde ik heb. 

J: Julia kijkt niet naar de (schaaf)wonde en zegt niks. 

D: Ja, voor mijn verjaardag heb ik nieuwe skeelers gekregen en ik was die gaan uittesten in het nieuw 

park. En ja, ik had al een paar rondjes gedaan en toen wou ik op een verhoogje springen. Maar ik 

sprong niet hoog genoeg en ik was gevallen.  

J: Julia kijkt rond en laat Dries zijn verhaal doen. 

D: Ben je al eens gaan skaten in dat nieuwe skatepark? 

J: Neen, daar ben ik nog niet geweest. Julia kijkt Dries niet aan… 

D: Oh, dat moet je echt eens doen, dat is echt heel leuk…. 

J: Julia wuift naar een ander meisje. 

D: Dries stopt met vertellen. 

1.1.2.2 Goed 

D: Hey Julia, kijk eens wat een grote (schaaf)wonde ik op mijn arm heb. 

J:Hey Dries, wauw dat is een grote. Hoe kwam dat ? 

D: Ja, eigenlijk is dat gisteren gebeurd. Ik had nieuwe skeelers gekregen voor mijn verjaardag. En ja ik 

was die gaan uittesten in het nieuwe skatepark. Ja en na een paar rondjes wou ik op een verhoogje 

springen, maar ik sprong niet hoog genoeg. 

J: Oh, dat moet pijn gedaan hebben. 

D: Ja, gisteren deed dat wel nog pijn toen het pas gebeurd was, maar nu valt de pijn wel mee. 

J: Je had beter niet gesprongen dan had je dat nu niet. 

D: Ja, dat is waar. 

T: Maar na het ongeluk ben ik direct naar huis geskate en heeft mama mij verzorgd. Het pikte wel een 

beetje toen ze daar een zalfje op deed. Ja. 

J: ja, dat geloof ik wel dat het pijn heeft gedaan.  

D: ja. 

J: Ik vind het jammer dat je nu even niet kan skaten. 

D: ja, dat vind ik ook wel jammer ja.  

1.1.3 Locatie  

Buiten op een terras.  
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1.1.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (Julia & Dries)  

Materiaal: Schmink voor de schaafwonde te maken. 

1.2 IETS VRAGEN  

1.2.1 Leerpunten 

 Denk na over wat je wilt vragen. 

 Stel je vraag. 

 Luister goed naar het antwoord. 

1.2.2 Rollenspelen 

Marlies was aan het bellen met haar vriendin maar wordt gestoord door de luide muziek van haar 

broer Stijn. Ze gaat naar zijn kamer en vraagt of de muziek stiller mag. Kijk maar eens hoe Marlies dat 

doet. 

1.2.2.1 Fout 

M: Zeg, zet die muziek eens wat stiller! (schreeuwend)  

S: Stijn doet alsof hij Marlies niet hoort, hij leest gewoon verder in zijn boekje 

M: Stijn, zet die muziek stiller! 

S: Wat zeg je? (Stijn zet de muziek wat stiller) 

M: Ik vroeg of je de muziek stiller kon zetten. 

S: Waarom? Dit is toch mijn kamer? 

M: Ik ben hier aan het bellen met mijn vriendin en ik kan haar helemaal niet verstaan. 

S: Dan bel je straks maar terug!!!   

M: Marlies verlaat Stijn zijn kamer en gooit met de deur. 

1.2.2.2 Goed 

Zoemer: „Ik wil dat Stijn de muziek stiller zet zodat ik kan bellen met mijn vriendin. Ik ga hem dat 

vragen‟ 

 

M: Stijn, ik vroeg me af of ik je iets kon vragen. 

S: Stijn ziet Marlies niet en kijkt verder in zijn boekje. 

M: Marlies tikt Stijn op zijn schouder. 

S: Stijn draait zich om en zet de muziek stiller. “Wat zei je?” vraagt Stijn. 

M: Ik vroeg of ik je iets mocht vragen. 

S: Ja, vraag maar…. 

M: Zou je de muziek wat stiller willen zetten, want ik ben aan het bellen met een vriendin en ik kan 

haar niet goed verstaan.  

S: Ja, ik zal het dadelijk stiller zetten, want dit is juist zo een goed liedje. 

M: Oké, dat is goed. (Marlies verlaat de kamer) Dank u wel!  

1.2.3 Locatie  

Een kamer 

1.2.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (Marlies & Stijn)  

Materiaal: een bed, een muziekinstallatie, een gsm, deur 
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1.3 EEN KORT GESPREK VOEREN  

1.3.1 Leerpunten  

 Kijk of je een gesprek kan beginnen 

 Zo ja, begin een gesprek over iets wat jullie allebei zien of horen 

 Kijk de ander aan tijdens het gesprek 

1.3.2 Rollenspelen 

Sofie gaat voor het eerst naar een sportclub. Er zijn veel leuke jongens en meisjes. Na afloop gaat 

Sofie met de andere kinderen naar de kantine om drinken te kopen. Sofie voert met An een gesprek. 

1.3.2.1 Fout  

 An zit langs Sofie aan de toog 

 

A: (Kijkt naar Sofie) Hey 

S: Hey 

A: Waar ga jij naar school? 

S: (Sofie kijkt An raar aan). Euh, Hier dichtbij in Paal. 

 (Er is een stilte tussen de twee meisje; ze drinken aan hun cola) 

S: (drinkt aan haar flesje cola) Euh, maar ik ben door é.  

A: oké. 

S: Tot volgende week. 

A: Dag ! 

1.3.2.2 Goed 

 An zit langs Sofie aan de toog 

 

S: Hey ! 

A: Hey ! 

S: Welke cola heb jij ? Cola Zero  

A: Ja. 

S: Hmmm, die is lekker hé  

A: Ja, dat vind ik ook. 

S: En zero sugar ! 

A: Ja. 

S: Ik heb de gewone. 

A: ja, die is ook lekker. 

S: En, hoe ging de sponsor-loop? 

A: Goed! Toch beter dan vorig jaar! 

S: Ooh, als hoeveelste was je dan geëindigd? 

A: Als vijfde, goed hé! 

S: Oh goed zo! Dat had ik nooit gekund!  

A: Dank je wel. 

S: Ja, ik was daar altijd slecht in. 

A: Ja, dankjewel 

S: Oh, ik heb een sms. Oeh, ik moet doorgaan. Pianoles. Bijna vergeten. 

A: Allé Dag ! 

S: Tot volgende week!  
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1.3.3 Locatie 

In een kantine. 

1.3.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (Sofie & An) 

Materiaal: toog, drinken (cola zero en cola), gsm. 

1.4 HOE ZEG JE „NEEN‟  

1.4.1 Leerpunten: Hoe zeg je „neen‟ 

 Luister goed naar de vraag. 

 Zeg rustig „neen‟. 

 Vertel waarom je „neen‟ zegt. 

1.4.2 Rollenspelen 

Een begeleidster (Laura) van de leefgroep vraagt aan Dries of hij mee gaat winkelen in Bree.  

Jan wil dit niet en zegt „neen‟. 

1.4.2.1 Fout 

L: Dries, ga je mee winkelen in Bree? 

D: (Doet alsof hij Laura niet hoort en speelt verder op de Playstation) 

L: Hallo, Dries. Heb je gehoord wat ik tegen jou gezegd heb. Ga je mee winkelen naar Bree? 

D: NEEN, ik wil niet! 

L: Oké, dan blijf je hier maar zitten. 

1.4.2.2 Goed 

L:  Seg,Dries ga je mee winkelen in Bree? 

D: (Doet alsof hij Laura niet hoort en speelt verder op de playstation.) 

L: Hallo, Dries Heb je gehoord wat ik je gezegd heb?  

D: Ja , ik heb het gehoord.  

L: Waarom antwoord je dan niet?  

D: Ik ben nog aan het spelen.  

L: Ja, dus ik vroeg dus of je mee wilt gaan naar Bree. 

D: Ja, ik wil eerst dit spelletje nog afspelen.  

L: Oké, dan kan ik wel begrijpen en daarna gaan we naar Bree winkelen. Goed ? 

D: Oké, dat is goed! 

L: Oké, tot zo meteen.  

1.4.3 Locatie  

In een leefgroep. 

1.4.4 Benodigdheden 

Spelers: 2 spelers (Laura & Jan) 

Materiaal: een playstation.  
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1.5 DURVEN „NEEN‟ ZEGGEN  

Leerpunten: Durven „neen‟ zeggen 

 

 Luister goed naar de vraag. 

 Als je „neen‟ wilt zeggen, zeg dan „neen‟. 

 Vertel waarom je „neen‟ zegt. 

1.5.1 Rollenspelen 

Karen tekent met krijt op de muren, maar dit mag eigenlijk niet. Dries wil hier niet aan meedoen. 

Karen blijft aandringen, maar Dries heeft geen zin om gestraft te worden. Hij zegt „neen‟ als Karen 

vraagt of hij wil meedoen.  

1.5.1.1 Fout 

K: Hey Dries, kijk wat ik gevonden heb! (Toont staafjes krijt) 

D: Wauw! Wat ga je daar mee doen? 

K: Ik ga die ene grote muur hier vol kleuren.  

D: Dat mag toch helemaal niet. 

K: Jawel! Kom dat wordt kei leuk! 

D: Neen ik doe daar niet aan mee. Straks worden we nog betrapt.  

K: Och, doe niet zo flauw Dries. Hier, pak dat krijt en doe maar mee! 

D: (Hij neemt het krijt en doet uiteindelijk toch mee.) 

1.5.1.2 Goed 

B: Hey Dries, kijk wat ik gevonden heb! 

P: Wauw! Wat ga je daar mee doen? 

B: Ik ga die ene grote muur hier vol kleuren, kom mee! 

P: Dat mag toch helemaal niet.  

B: Jawel! Kom dat wordt kei leuk! 

P: Nee , ik doe daar niet aan mee. Neen ik doe daar niet zo meteen worden we nog betrapt en krijgen 

we straf. 

B: Och, doe niet zo flauw. Hier, pak dat krijt en doe maar mee! 

P: Nee Bob, je bent een goede vriend maar hier doe ik niet aan mee. 

B: Och, dan doe ik het wel alleen. 

1.5.2 Locatie  

Buitenlocatie met een grote muur. 

1.5.3 Benodigdheden 

Spelers: twee jongens (Bob & Pieter) 

Materiaal: een buitenmuur, krijtstaafjes  

1.6 IETS BESPREKEN  

1.6.1 Leerpunten 

 Vraag of de ander tijd heeft. 

 Vertel wat je wilt zeggen. 

 Luister naar de ander. 
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1.6.2 Rollenspelen 

Lies zit in een leefgroep en wilt met de begeleidster iets bespreken. Ze wil vandaag gaan naar de film 

gaan in plaats van morgen. Ze wilt dit bespreken met begeleidster Hanne. 

1.6.2.1 Fout 

 Een begeleidster (Hanne) zit aan tafel in de leefgroep. Ze is bezig met het dagboek in te 

vullen.Lies komt bij haar aan tafel zitten 

 

L: Zeg, mag ik vandaag gaan naar de film gaan in plaats van morgen 

H: Euh, Lies ik ben even bezig met het dagboek. 

L: Maar mag ik vandaag naar de film gaan. 

H: Lies, ik ben even bezig.  

L: Ja, ik zie ook wel dat je bezig bent. (Lies legt haar hand onder haar kin en zucht) 

H: (Kijkt naar Lies…) 

L:. Maar ik wil alleen maar weten of ik vandaag naar de film mag. (zegt dit boos)  

L: (verlaat de tafel.) 

H: Kijkt hoe Lies weggaat. 

1.6.2.2 Goed 

 Een begeleidster (Hanne) zit aan tafel in de leefgroep. Ze is bezig met het dagboek in te 

vullen. Lies komt bij haar aan tafel zitten 

 

L: Hanne? Heb je even tijd voor mij? 

H: Schrijft nog iets op in haar dagboek. „Ja Lies, ik heb wel even tijd voor jou.  

(Hanne legt haar pen neer en schuift het dagboek opzij.) 

L: (Gaat zitten aan tafel) Ik wou iets met je bespreken. 

H: ja, doe maar Lies. 

L: Ik zou vandaag naar de film willen gaan in plaats van morgen. 

H: Waarom wil je vandaag naar de film gaan in plaats van morgen. 

L: Omdat Marlies vandaag jarig is en ik dacht dat het wel een leuk idee zou zijn om vandaag naar de 

film te gaan.  

H: Ja, inderdaad dat is wel een leuk idee. Ik zal eens even kijken of er nog een plaatsje in de bus vrij 

is, goed ? 

L: Oh, dat is heel lief van je Hanne! 

H: (Hanne kijkt in een mapje). Ik zie dat er vandaag nog twee plaatsjes vrij zijn in het busje. Dus ja 

kan vandaag als je wilt.  

L: Oh echt ? 

H: Jazeker.  

L: Bedankt Hanne, dan ga ik nu mijn rugzak maken.  

H: Oké.  

1.6.3 Locatie  

In een leefgroep aan een tafel. 

1.6.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (Hanne & Lies) 

Materiaal: Tafel met minimum twee stoelen, een dagboek, een pen, een document. 
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1.7 KRITIEK KRIJGEN   

1.7.1 Leerpunten 

 Vertel rustig waar je het niet mee eens bent. 

 Luister goed naar wat de ander zegt. 

 Praat er samen over. 

1.7.2 Rollenspelen 

Op school heeft Sofie een schilderij gemaakt. Sofie vraagt aan An wat zij ervan vindt. Zij vindt het 

schilderij niet zo mooi en zegt dat tegen haar 

1.7.2.1 Fout  

 Sofie en An zitten langs elkaar en zijn aan het schilderen aan hun schilderij. An kijkt naar het 

schilderij van Sofie. 

 

S: An, wat vind je van mijn schilderij? 

A: Ja lelijk. Ik vind het echt op niks trekken. Echt super lelijk. 

S: Hoe Lelijk ? 

A: Ja joh, ik spreek de waarheid. Echt!  

S: Doe het dan zelf beter é. 

1.7.2.2 Goed 

 Sofie en An zitten langs elkaar en zijn aan het schilderen aan hun schilderij. An kijkt naar het 

schilderij van Sofie 

 

J: An, wat vind je van mijn schilderij? 

A: Eerlijk? 

J: Hoe ?Vind je hem niet mooi of zo ? 

A: Wel, eigenlijk niet echt nee. Ik vind hem nogal saai. Allé, ik vind de kleuren niet zo mooi.  

J: Ah ja, smaken verschillen zeker é. Ik het persoonlijk wel mooi. 

A: Ja, ik vind het niet lelijk maar ik vind mijn kleuren toch mooier. Ik ben niet zo voor dat. 

J: Ja, maja dat maakt niet uit. Toch bedankt dat je zo eerlijk bent.  

A: Dat is graag gedaan.  

1.7.3 Locatie  

In een lokaal. Twee banken tegenéén 

1.7.4 Benodigdheden 

Spelers: Twee spelers (Jan & An) 

Materiaal: Twee tafels tegen elkaar geschoven (zoals in een klas), tekenpapier, verf en penselen.  

1.8 KRITIEK GEVEN   

1.8.1 Leerpunten 

 Luister goed en blijf rustig. 

 Vertel wat jij ervan vindt. 

 Praat er samen over. 
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1.8.2 Rollenspelen 

Sandra is al meermaals te laat gekomen op een afspraak die ze met Evelien gemaakt had. Evelien vindt 

dit niet meer leuk en wil Sandra hier graag iets over zeggen omdat Evelien zich hieraan stoort.  

1.8.2.1 Fout 

 Evelien zit in de zetel en leest in een tijdschrift. Sandra komt bij haar in de zetel zitten. 

 

S: Hey Evelien. Wat ben je aan het doen? 

E: Ik ben in „de Flair„ aan het lezen. 

S: Oh, staat er iets speciaals in? 

E: Dat weet ik nog niet, ik ben nog maar net aan het lezen. 

S: Ah (Sandra is stil) 

E: (Evelien zegt ook niks) 

S: Zeg, Evelien is er  eigenlijk iets? 

E: (Evelien trekt haar schouders op) ( er is even een stilte) 

S: (kijkt Evelien aan) 

E: Ja, ik vind het gewoon niet fijn dat je niet bent komen opdagen op onze afspraak om naar de film te 

gaan kijken. Ik stond daar helemaal alleen! En je laat gewoon niets weten! Dat is echt niet fijn hoor! 

(zegt dit boos en zet zich een beetje uit de zetel) 

S: Ja, sorry dat ik niks heb laten weten. 

E: Het is toch een kleine moeite om iets te laten weten é! Je hebt dat trouwens al meermaals gedaan, 

mij gewoon laten staan wachten. (Evelien loopt boos weg) 

S: (blijft in de zetel zitten) 

1.8.2.2 Goed 

 Evelien zit in de zetel en leest in een tijdschrift. Sandra komt bij haar zitten in de zetel. 

 

S: Hey Evelien. Wat ben je aan het doen? 

E: Ik ben in „de Flair„ aan het lezen. 

S: Oh, staat er iets speciaals in? 

E: Neen, ik ben nog maar net aan het lezen. (Evelien legt haar boekje weg) 

S: Ah (Sandra is stil) 

E: (Evelien zegt ook niks) 

S: Zeg, is er iets? 

E: (Evelien trekt haar schouders op) ( er is even een stilte) 

 

Zoemer: „Ik vind het niet fijn dat Sandra meermaals niet is komen opdagen als we een afspraak 

hadden gemaakt. Ik ga haar dit zeggen. 

 

E: (Evelien blijft rustig zitten in de zetel en kijkt Sandra aan). Ja, ik vind het gewoon niet fijn dat je 

niet bent komen opdagen op onze afspraakje naar de film te gaan kijken. Ik stond daar wel helemaal 

alleen é. 

S: Ja, sorry. Ik was onze afspraak echt helemaal vergeten.  

E: Ah, en kon je echt niks laten weten ? 

S: Ja, ik was het vergeten. Ik dacht er te laat aan. Sorry! 

E: Maar dat is al vaker gebeurd, ik vind het echt niet meer fijn. 

S: Ja, Sorry ik zal je voortaan iets laten optijd. 

E: Ja, dat is goed. Dankjewel.  

1.8.3 Locatie  

In een lokaal. In een zetel. 
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1.8.4 Benodigdheden 

Spelers: twee personen (Sandra & Evelien) 

Materiaal: een zetel, een tijdschrift („de Flair‟). 

1.9 BOOSHEID UITEN  

1.9.1 Leerpunten 

 Vertel dat je boos bent.  

 Blijf rustig. 

 Vertel waarom je boos bent. 

 Praat over deze boosheid met de ander. 

1.9.2 Rollenspelen 

Om het half uur mag er iemand anders op de laptop. Marie merkt dat Lissa haar tijd op is, maar zij 

blijft nog achter de laptop zitten. Zo krijgt Lien minder tijd om op de laptop te zitten, want het is nu 

haar beurt. Ze wordt hier boos van en zegt Lissa hier iets over. 

1.9.2.1 Fout 

M: Lissa, het is nu mijn beurt. 

L: Jaja, je mag zo meteen. 

M: Lies het is nu echt wel mijn beurt é. Zodadelijk is mijn tijd om é. 

L: (Reageert niet en doet gewoon verder.) 

M: Lissa, Het mijn beurt é.! 

L: Nog heel even wachten Marie 

M: Neen, het is altijd hetzelfde met u.  

1.9.2.2 Goed 

M: Lissa het is mijn beurt é , je zit nu al een half uur achter de computer.  

L: Ja zo meteen. 

M:  (Marie kijkt rond) Lissa, het is nu echt wel mijn beurt é. Zodadelijk heb ik geen tijd meer. 

L: (reageert niet en doet gewoon verder.) (Er is even een stilte)  

M: Lissa, ik zou willen dat je er nu van afgaat anders ga ik héél kwaad worden.  

L: Ja, ik ben klaar. Gaat gij nu maar. 

M: Dank u.  

1.9.3 Locatie 

In een lokaal met een laptop.  

1.9.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (Marc & Lien) 

Materiaal: een laptop en een zetel.  
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1.10 UITEN VAN TELEURSTELLING  

1.10.1 Leerpunten 

 Vertel tegen de ander wat je jammer vindt. 

 Vertel waarom je het jammer vindt. 

 Probeer er (samen) iets aan te doen. 

1.10.2 Rollenspelen 

Aylien had haar MP3 uitgeleend aan Charlotte.Charlotte geeft de MP3 terug aan Aylien. Aylien ziet 

dat de batterijen van haar MP3 op zijn en dat Charlotte dus niet vervangen heeft. Aylien is 

teleurgesteld omdat zij nu niet meer naar haar MP3 kan luisteren. Aylien uit zijn teleurstelling aan 

Charlotte. 

1.10.2.1 Fout 

C: Hey Aylien. Ik heb jouw MP3-speler terug bij. Bedankt dat ik hem mocht lenen. 

A: Oh, dankjewel. 

C: Oh, daar staat echt goede muziek op de MP3.  

A: Ja, ik vind dat ook.  

C: Echt sjiek! 

A: Ja, zullen we nog eens naar een nummer luisteren. 

C: Ja, dat is goed. 

A: Aylien zet haar MP3 aan. Hij merkt dat de MP3 niet aangaat. „De batterijen zijn op‟: zegt Aylien. 

C: Ja, de batterijen zijn op. 

A: Aylien is even stil en zegt „dat is niet erg‟. 

C: Thuis vond ik er geen meer, sorry.  

A: Neen, neen. Het is niet erg. 

C: Ah, dan ga ik nog even tennissen.  

A: Dag. 

1.10.2.2 Goed 

C: Hey Aylien, hier heb je MP3-speler terug. Bedankt voor het lenen. 

A: Oh, dank je wel. 

C: Er stond goede muziek op je MP3 

A: Ja, ik vind dat ook.   

C: Echt sjiek! 

A: Zullen we nog eens naar en nummer kijken.  

C: Ja, dat is goed. 

A: Aylien zet haar MP3 aan. Zij merkt dat de MP3 niet aangaat. „De batterijen zijn op‟: zegt Aylien. 

C: Ja, de batterijen zijn op. 

 

Zoemer: „ Ik vind het erg dat de batterijen van mijn MP3 op zijn, nu kan ik zodadelijk geen muziek 

luisteren. Charlotte  had de batterijen moeten vervangen. Ik ga haar dat zeggen. 

 

A: Ik vind het toch wel jammer dat de batterijen op zijn dan kan ik zodadelijk niet naar de muziek 

luisteren.  

C: Ja, we hadden er thuis geen meer. 

A: Kan je dan morgen misschien andere meenemen.  

C: Ja, ik zal thuis eens kijken of we er thuis nog hebben anders zeg ik tegen mama dat ze nieuwe moet 

kopen. 

A: Ja, dat vind ik goed. Oké. 
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1.10.3 Locatie  

Op een speelplaats of in een gang van een gebouw. 

1.10.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (Tom & Peter) 

Materiaal: een MP3-speler en een zetel.  

1.11 SAMEN WERKEN / SAMEN SPELEN 

1.11.1 Leerpunten 

 Zoek iets wat je samen kan doen. 

 Maak duidelijke afspraken. 

 Wanneer het niet meer leuk is, vertel dan waarom je het niet meer leuk vindt. 

1.11.2 Rollenspelen 

Een ploeg van het minivoetbal bestaat uit tien spelers. Op het voetbalveld is er maar plaats voor zes 

spelers. Je maakt een afspraak dat alle leden eens op het veld zullen staan en dat er geruild wordt 

tijdens de pauze. We gaan eens kijken hoe de ploeg dit oplost. 

1.11.2.1 Fout 

 Evelien  is kapitein van de minivoetbalploeg. Marc, de trainer, wil graag iets met de kapitein 

en de andere leden van de ploeg overleggen. Marc staat met een tiental spelers rond zich. 

 

M: Dames, ik heb iets te vertellen. Ik denk dat we met een klein probleempje zitten. Dus ik zou dat 

eens graag willen bespreken met jullie. 

De andere leden: Ja, zeg maar trainer. 

M: Zoals jullie zijn we met tien spelers. Maar er kunnen er maar zes op het veld staan. Dus euh, 

hebben een klein probleem.  

De andere leden: (ze knikken) 

M:Dus, ik heb een voorstel. Als we nu eens tijdens de rust allemaal wisselen zodat de bankzitter ook 

op het veld kunnen komen. Ze krijgt iedereen zo een beetje een kans é.  Wat denken jullie ervan?  

E: Ja, dat is wel niet eerlijk é. Er zijn er die maar één keer in de week komen trainen en die mogen dat 

al direct op het veld staan.  

Een ander lid: Ja, trainer. Ik vind dat helemaal niet eerlijk. Kijk, dat kan dat er meisjes zijn die de hele 

match moeten spelen. Maar gewoon, dat gaat gewoon niet. Het is gewoon niet eerlijk.  

(de leden beginnen onder elkaar te praten, er is veel geroezemoes) 

M: Dames Dames, zo komen we niet tot een oplossing komen hé.  

De andere leden: De leden blijven zitten. 

1.11.2.2 Goed 

 Evelien is kapitein van de minivoetbalploeg. Marc, de trainer, wilt graag iets met de kapitein 

en de andere leden van de ploeg overleggen. Marc staat met een tiental spelers rond zich. 

 

M: Dames, ik heb jullie iets te zeggen. We zouden iets moeten bespreken.  

Een ander lid: Ja, zeg maar. 

M: We zijn met tien speler in de ploeg, maar op het veld is er maar plaats voor zes spelers. Dus we 

hebben een klein probleem.  

De andere leden: (ze knikken) 
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M: Maar ik heb ook een voorstel gevonden. Dus, mijn voorstel is. Al we nu eens tijdens de rust 

allemaal wisselen zodat de bankzitters ook op het veld komen. En dan heeft uiteindelijk iedereen een 

kans gehad. Wat vinden jullie ervan? 

E: Ja, dat is wel niet eerlijk é trainer. Er zijn sommige die niet zijn komen opdagen op de training en 

dan mogen die nu ineens spelen.  

M: Ja maar Evelien, die niet konden komen trainen die hadden een reden om niet te komen. Zoals je 

ziek bent dan moet je een ziekenbriefje binnenbrengen en dan is dat ook in orde. Jij kan ook eens ziek 

zijn é.  

E: Ja, dat is waar trainer.  

Een ander lid: Maar ik vind dat Evelien gelijk heeft. Ik vind het niet echt eerlijk want er zijn er echt 

wel meisje die zo een hele match mogen spelen en er zijn er niet een halve match op de bank moeten 

zitten. En dat is niet echt eerlijk. 

M: ja, ik begrijp het. Maar daarom zullen we een beurtrol maken zodat iedereen om de beurt een 

volledige match mag spelen. En dan is het wel eerlijk denk ik. Is dat goed voor jullie. 

E: en de andere leden: Ja, dat is goed trainer! 

M: Oké dat is fijn dat we zo goed kunnen samenwerken. Dat is zeer belangrijk voor ons team. En 

maak jullie nu maar klaar voor te gaan trainen. 

1.11.3 Locatie  

Binnen in een lokaal of een sporthal. 

1.11.4 Benodigdheden 

Spelers: een tiental spelers (Evelien & het team) 

Materiaal: sportieve kleding, een viertal sporttassen, een bal.  

1.12 ASSERTIEF ZIJN   

1.12.1 Leerpunten 

 Vertel rustig wat je niet leuk vindt. 

 Luister naar wat de ander te vertellen heeft. 

 Houdt rekening met wat je zelf wil en wat de ander wil. 

1.12.2 Rollenspelen 

Juffrouw Lore beschuldigt haar leerling Tine ervan dat ze iets gestolen heeft van haar bureau.  

Tine verdedigd haar eigen, want ze heeft het puntenboek van de juffrouw niet gestolen. Kijk maar eens 

hoe ze dat doet. 

1.12.2.1 Fout 

L: Tine, kan ik je eens even spreken? 

T: Ja.  

L: Ik heb gemerkt dat mijn puntenboek verdwenen is. (Kijkt Tine aan) 

T: Ohja oei.  

L: Ja, ik vind dat wel erg. Weet jij misschien wie dat gedaan heeft. 

T: Neen, juffrouw dat weet ik niet. En ik heb ook niet gezien wie dat gedaan heeft. 

L: Weet je het echt niet Tine? 

T: Neen juffrouw, echt niet,  

L: Want ik denk dat ik weet wie dat gedaan heeft. 

T: Ah ja, wie dan?  

L: Ik denk dat jij dat gedaan hebt. Ik jou als laatst mijn lokaal zien verlaten gisteren. Dus ik dus dat jij 

het misschien gedaan hebt.  
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T: (Tine haar mond staat open van verbazing). Neen, ik juffrouw. Denk je nu echt dat ik een nottaboek 

ga stelen juffrouw.  

L: Ik weet het niet é. Je moet niet zo kwaad worden.  

T: Wat denkt u wel van mij. Ik ben echt geen pikkendief é.  

L: Ik vraag het ook maar é. Ik ben ook niet zeker natuurlijk.  

T: Ik vind het niet vriendelijke dat u zo over mij denkt é juffrouw!  

L: Oké. 

1.12.2.2 Goed 

L: Tine, kan ik je eens even spreken? 

T: Ja. 

L: Ik heb gemerkt dat mijn puntenboek verdwenen is. (Kijkt Tine aan) 

T: Oh, dat is erg. 

L: Ja, ik vind dat heel erg. En ik zou ook heel graag willen weten wie het gedaan heeft. Heb jij 

misschien een idee?  

T: Neen, juffrouw dat weet ik niet. En ik heb ook niet gezien wie dat zou gedaan hebben.  

L: Echt niet ? 

T: Neen juffrouw echt niet.  

L: Ik denk dat ik weet wie dat gedaan heeft. 

T: Ah ja, wie dan wel? 

L: Ik denk dat jij het gedaan hebt, Tine.  

T: (Tine haar mond staat open van verbazing). Ik, juffrouw. Wat denk je wel niet? 

L: Omdat, ja ik heb je het laatst mijn lokaal zien verlaten en daarom dat ik dat dacht.  

T: Maar ik heb het niet gedaan juffrouw. Je mag gerust in mijn boekentas kijken.  

L: Wie zou het dan wel gedaan hebben ? 

T: Ik weet het echt niet juffrouw. Ik heb het alleszins niet gedaan.   

L: Ik ga toch even in je boekentas kijken. Oké ?  

T: Ja, doe maar.  

L: Neen inderdaad het zit er niet in. Sorry dat ik jou beschuldigd heb Tine. Ik hoop dat je begrijp 

waarom ik dit vraag. Want ik wil het héél graag terug want het is heel belangrijk voor mij.  

T: Ja. Dat is graag gedaan juffrouw. 

L: Oké  

1.12.3 Locatie  

Op een speelplaats of een gang van een gebouw.  

1.12.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (Lore & Tine) 

Materiaal: een boekentas met schoolgerief in een bank.  

2 Leeftijd 15 - 18 jaar  

2.1 LUISTEREN  

2.1.1 Leerpunten 

 Kijk de ander aan.  

 Laat merken dat je luistert. (denk aan de verschillende mogelijkheden) 

 Zeg iets terug op wat je hoort. 
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2.1.2 Rollenspelen  

Kim, je beste vriendin, haar vriend heeft het net uitgemaakt. Ze is overstuur en wil hier graag met jou 

eens over praten. Ze komt naar An haar thuis en daar gaan ze erover praten. Als goede vriendin luistert 

An naar haar vriendin. 

2.1.2.1 Fout 

 Kim klopt aan bij An en wacht tot An de deur open doet.  

 

K: Hoi An, mag ik even binnen komen?  

A: Natuurlijk, kom maar binnen. 

K: Ik zou graag eens met je praten. 

A: We kunnen daar aan de tafel gaan zitten. 

K: Oké! 

K: Ja An, je weet dat Jeroen het heeft uitgemaakt é? 

A: Ja, ik had het gehoord.  

K: Blijkbaar heeft hij nog ergens anders een vriendin zitten. 

A: Hmm.. (ze draait haar hoofd weg en kijkt in het fotoboek.) 

K: Jeroen heeft me verteld wie die andere vriendin is. Nu weet ik het ook. Het is echt pijnlijk é. Nu ik 

weet dat hij me bedrogen heeft. 

A: Oh, kijk. Deze foto is nog van de fuif.  

K: An, ben jij eigenlijk wel aan het luisteren?  

A:  Ja.   

K: Heb je wel geluisterd naar wat ik juist verteld heb? 

A: Ja, ik zit hier toch! 

K: Je zit de hele tijd naar je foto‟s te kijken. Dat vind ik niet leuk. Als het zo zit kan ik beter naar huis 

gaan. Daag! 

2.1.2.2 Goed 

 Kim klopt aan bij An en wacht tot An de deur open doet. 

 

K: Hoi An, zou ik eens even mogen binnen komen?  

A: Kom maar binnen.  

K: Ik zou even willen praten.  

A: Ja we kunnen daar even aan tafel gaan zitten.  

K: Oké! 

K: Ja An, je weet dat Jeroen het heeft uitgemaakt é? 

A: Ja, ik had het gehoord,maar hoe komt dat? Ik dacht dat jullie goed bij elkaar pasten. 

K: Dat dacht ik ook, maar blijkbaar heeft hij nog ergens anders een andere vriendin zitten.  

A: Oh nee, dat meen je niet? Een ander vriendin?Maar hoe weet je dat dan? 

K: Ja, Jeroen heef me het zelf verteld. Ja, en nu ik het ook weet, doet het echt pijn aan mijn hart. Ik 

heb het gewoon niet zien aankomen dat hij mij bedroog. 

A: Ik snap dat je er verdrietig van bent. Maar als Jeroen je echt bedriegt, moet je het gewoon vergeten. 

Het achter je laten. Er zijn nog duizenden jongens die je willen.  

K: Ja dat weet ik wel, maar het doet toch pijn aan mijn hart. Ik ben zo teleurgesteld in hem. Ik dacht 

dat hij echt van me hield, maar blijkbaar niet. Ik ben al blij dat ik nog zo‟n goede vriendin als jou heb. 

A: Je mag altijd naar me toekomen, dat weet je toch.  

K: Dank u An. Ik ben echt opgelucht. Ik ben blij dat ik nog eens heb kunnen praten. 

A: Graag gedaan.. 

K: Ik moet nu wel vertrekken, want jullie gaan eten. 

A: Ga dan maar snel! 

A: Tot morgen. 

K: Tot morgen op school.  
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2.1.3 Locatie 

Een kamer 

2.1.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (An & Kim) 

Materiaal: bed, bureau, foto‟s 

2.2 IETS VRAGEN   

2.2.1 Leerpunten 

 Denk na over wat je wilt vragen. 

 Stel je vraag. 

 Luister goed naar het antwoord. 

2.2.2 Rollenspelen 

Bram is een nieuwe klasgenoot in je klas en hij is nog knap ook. Vrijdag is er een fuif in de buurt. 

Sofie is benieuwd en vraagt aan Bram, die knappe klasgenoot van haar, of hij ook naar die fuif gaat. 

2.2.2.1 Fout 

 Bram leunt tegen een muur. Sofie gaat langs hem staan en stelt hem een vraag. 

 

S: Hoi Bram, alles goed met jou? 

B: Dag Sofie, ja alles gaat goed met mij. 

S: Ga jij graag mee naar de fuif van vrijdag? 

B: Welke fuif? 

S: Ja, die fuif in de parochiezaal. Je hebt daar toch al over gehoord zeker?! 

B: Neen, waar is die fuif? 

S: Ga je mee of niet? 

B: Dat weet ik nog niet.  

S: Laat het al maar.  

2.2.2.2 Goed 

 Bram leunt tegen een muur. Sofie gaat langs hem staan en stelt hem een vraag. 

 

S: Hoi Bram, alles goed met jou? 

B: Dag Sofie, ja alles gaat goed met mij. 

S: Seg Bram, woon jij hier vlakbij de school? 

B: Ja ik woon hier maar 2 km vandaan. 

S: Ach zo, weet je, vrijdagavond is hier een fuif vlakbij in de buurt. Heb je geen zin om mee te gaan  

B: Welke fuif? 

S: Ja, die fuif die hier ieder jaar plaats vind. Echt een heel leuke fuif. Zou je mogen van je ouders? 

B: Ik zal eens vragen thuis of ik mag. Oké ik heb er wel zin in. 

S: Ja, dat is goed. Vraag maar eens aan je ouders. 

B: Ik laat je morgen wel iets weten.  

S: Ja, want vorig was de fuif echt super leuk. 

B: Dan kan ik de buurt ook leren kennen. 

S: Ja, dat zou fijn voor je zijn. 

B: Ja, ik kijk er al naar uit. 

S: Ja, dan kunnen we misschien samen rijden. 
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B: Ik zal eens vragen wat mijn ouders ervan vinden, dan zal ik je morgen wel iets laten weten. Goed? 

S: Oké, dat is goed! Tot morgen 

B: Tot morgen! 

2.2.3 Locatie 

In de gang van de school. 

2.2.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers. (Bram & Sofie) 

2.3 EEN KORT GESPREK VOEREN  

2.3.1 Leerpunten 

 Kijk of je een gesprek kan beginnen. 

 Zo ja, begin een gesprek over iets wat jullie allebei zien of horen. 

 Kijk de ander aan tijdens het gesprek. 

2.3.2 Rollenspelen 

Lies komt van school en moet nog aan de bushalte wachten op de bus om naar huis te rijden. Aan de 

bushalte ziet Lies Kaat staan. Een vroegere vriendin van haar. Ze voert hier een kort gesprek mee 

wanneer ze staat te wachten op de bus. 

2.3.2.1 Fout 

L: Hoi Kaat, dat is lang geleden èh! 

K: Ja;  dat is heel lang geleden! Ik denk twee jaar ofzo? 

L: Ja. Alles goed met u? 

K: Ah ja, dat gaat. En met u? 

L: Ja, dat is in orde éh. 

 

Er valt een lange stilte. Ze kijken steeds naar de straat of de bus er nog niet aankomt. 

 

K: Waar ga je naar toe? 

L: Naar huis,ja, naar huis. 

 

Er valt weer een lange stilte. Ze kijken naar de straat of kijken of de bus er nog niet aankomt.  

2.3.2.2 Goed 

L: Hoi Kaat, dat is lang geleden! 

K: Ja dat is inderdaad lang geleden. Ik denk misschien vijf jaar ofzo? 

L: Ja, dat zou wel kunnen. Hoe is het nu met je? 

K: Ja heel goed, en met u? 

L: Ja,ja met mij ook! Seg, Herinnert je u nog dat verjaardagsfeestje van Kristien, daar in de Mc 

Donalds? Amai, dat is was fijn! 

K: Ja dat herinner ik mij nog. Ik denk dat we toen 10 jaar waren ofzo. 

L: Ja dat zou wel kunnen. 

K: Ja (de bus is ondertussen aangekomen) 

L: Ooh mijn bus is daar, het was fijn om je nog eens te zien! 

K: Ja ik vond het ook. Tot de volgende keer. 

L: Ja tot de volgende keer! 
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2.3.3 Locatie 

Aan de bushalte 

2.3.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (Kaat & Lies) 

Materiaal: bushalte 

2.4 HOE ZEG JE „NEEN'  

2.4.1 Leerpunten: Hoe zeg je „neen‟ 

 Luister goed naar de vraag. 

 Zeg rustig „neen‟. 

 Vertel waarom je „neen‟ zegt. 

2.4.2 Rollenspelen 

Romy staat klaar om naar de badkamer te gaan om zich te wassen. Opvoeder Tim spreekt Romy aan 

en vraagt haar of zij een pak bloem wil gaan halen in de grote keuken. Opvoeder Tim wil graag 

pannenkoeken bakken als avondmaal. 

2.4.2.1 Fout 

 Romy heeft een badhanddoek in haar handen en wandelt naar de badkamer. Opvoeder Tim 

houdt haar tegen. 

 

T: Romy, mag ik even iets vragen? 

R: Ja Tim, vraag maar. 

T: Ik heb te weinig bloem en zou graag vanavond pannenkoeken bakken. Kun jij even naar de grote 

keuken lopen? 

R: Waarom vraag je dat aan mij? Iemand anders kan ook gaan? 

T: Ja dat weet ik wel. Maar iedereen is bezig met andere taken, daarom vraag ik het aan jou. 

R: Romy zegt woedend „NEEN‟! Ik moet altijd naar de grote keuken! 

T: Neen, dat is niet waar, vorige keer is Laura geweest. Daarom vraag ik het nu aan jou. 

R: Neen, Tim! Ik ga vandaag niet! (zegt dit op een harde toon). Romy loopt verder. 

T: (Tim blijft staan). 

2.4.2.2 Goed 

 Romy heeft een badhanddoek in haar handen en wandelt naar de badkamer. Opvoeder Tim 

houdt haar tegen. 

 

T: Hoi Romy, mag ik je even iets vragen? 

R: Ja Tim, vraag maar. 

T: Ik heb geen bloem meer en wil vanavond pannenkoeken bakken. Wil jij even naar de grote keuken 

lopen om wat bloem te halen? 

R: Waarom moet ik dat doen? Iemand anders kan toch gaan? 

T: Ja daar heb je wel gelijk in, maar iedereen is op dit moment bezig met andere taken en daarom 

vraag ik het even aan jou. 

R: Neen, ik wil niet gaan. (zeg dit op een rustige manier) 

T: Waarom niet? 

R: Ik wou mij juist gaan douchen, ik kom van de voetbal en voel mij echt niet fris. 

T: Nee, oké dan is het goed. 
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R: Ja, ik voel me echt niet fris en zo wil ik niet naar de keuken gaan. 

T: Neen, dat begrijp ik. 

R: (Rob knikt) 

T: Maar we zullen iets afspreken. Volgende keer dat ik iets nodigheb van de grote keuken vraag ik het 

aan jou. Dan vraag ik het nu aan iemand anders. 

R: Ja, dat is goed. Dan ga ik mij nu douche. 

T: Is goed, doe maar. 

2.4.3 Locatie 

In een leefgroep. (in een gang) 

2.4.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (Tim & Rob) 

Materiaal: een badhanddoek, een leeg pak bloem.  

2.5 DURVEN „NEEN‟ ZEGGEN   

2.5.1 Leerpunten: Durven „Neen‟ zeggen 

 Luister goed naar de vraag. 

 Als je „neen‟ wilt zeggen, zeg dan „neen‟. 

 Vertel waarom je „neen‟ zegt. 

2.5.2 Rollenspelen 

Loes en Charlotte zitten op café en roken een sigaret. Jan komt erbij, maar rookt niet.  

Loes en Charlotte bieden Jan een sigaret aan. Jan wil dit niet. 

2.5.2.1 Fout 

 Loes en Charlotte zitten aan de toog van een café. 

 Ze roken allebei een sigaret. 

 Jan komt bij hen zitten. 

 

L: Hey Jan. Hoe is het er mee? 

J: Ah, goed é.  

L: Euhm, iets drinken? 

J: Ja, doe voor mij maar een pintje. 

L: Barman, een pintje voor Jan. 

L: En Jan, wat doe je zoal in je vrijetijd? 

J: Ja, ik ga nog naar school é, en daarbuiten doe ik ook nog aan voetbal. 

C: Ah, waar voetbal je dan? 

J: Bij VV de Stampers. 

C: Ah, dat is wel een goede ploeg é. 

L: Zeg Jan, moet jij ook een sigaretje hebben? 

J: Euhm, ik moet even naar de wc. 

L: Ah (kijkt verbaasd) 

2.5.2.2 Goed 

 Loes en Charlotte zitten aan de toog van een café. 

  Ze roken allebei een sigaret. 

 Jan komt bij hen zitten. 
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L: Hey Jan. Hoe is het er mee? 

J: Ah, goed é.  

L: En wil je ook iets drinken misshien? 

J: Ja, doe voor mij maar een pintje. 

L: barman, een pintje voor jan. 

L: En Jan, wat doe je zoal in je vrijetijd. 

J: Ja, ik ga nog naar school é, en daarbuiten doe ik ook nog aan voetbal. 

C: Ah, waar voetbal je dan? 

J: Bij VV de Stampers. 

C: Oh, dat is wel een goede ploeg é. 

L: Zeg Jan, wil jij ook een sigaretje hebben? 

J: Neen, ik rook niet. 

L: Maar Jan eentje kan toch geen kwaad. 

J: Neen, ik ben een echte sportman. Ik rook niet. 

L: Ah oké dan. Drink je dan nog een van mij ? 

J: Ja, een plat water alstublieft. 

M: barman een plat water voor Jan. 

2.5.3 Locatie 

In een café. Aan de toog. 

2.5.4 Benodigdheden 

Spelers: drie spelers (Marc & Stijn & Jan) 

Materiaal: een toog, drank (pintjes en plat water), sigaretten en een aansteker.  

2.6 IETS BESPREKEN  

2.6.1 Leerpunten 

 Vraag of de ander tijd heeft. 

 Vertel wat je wilt zeggen. 

 Luister naar de ander. 

2.6.2 Rollenspelen 

Er komt een mooie film op TV deze avond en Seppe zou die graag willen zien. Dan zou hij wel wat 

langer mogen opblijven dan de anderen, want de film duurt lang. Hij gaat dit dan ook bespreken met 

opvoedster Lieve die van dienst is deze avond. 

2.6.2.1 Fout 

 Seppe staat tegen de kast en de andere jongeren zitten voor de TV. Er is net een programma 

gedaan en Seppe neemt het woord. 

 

S: Zet het maar op VT4 want daar komt straks een film op. 

L: Seppe, wat hoor ik daar? 

S: Ja er komt een film op en ik wil daar graag naar kijken.  

L: Maar je bent hier niet alleen é. Je kunt niet alleen beslissen wat jullie kijken. En als je naar een film 

wilt kijken moet je dat eerst met ons overleggen. 

S: Zeg, maar ik wil graag die film zien. Hoe kon ik nu weten dat die nu al begint. 

L: Als je dat eerst was komen bespreken met ons dan hadden we samen kunnen nadenken en kijken of 

het mogelijk was. Nu is het te laat. Dat moet je leren. 

S: Pff, dan ga ik naar mijn kamer als ik hier toch niks mag  
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2.6.2.2 Goed 

 Seppe zit aan tafel met opvoedster Lieve. De andere jongeren zitten voor de tv. 

 

S: Lieve, mag ik met jou iets bespreken? 

L: Ja, Seppe vraag maar ? 

S: Wel, er komt vandaag een heel mooie film op tv en het duurt langer dan ik normaal mag opblijven. 

L: Ja en wat wou je daar rond vragen? 

S: Zou ik eventueel die film mogen afkijken? 

L: Mm, daar moet ik eens even moeten over nadenken. Tot hoe laat duurt die film, Seppe? 

S: Ik weet het niet. Ik zal eens in een tv boekje kijken, maar ik dacht dat hij gedaan was om 22u30. 

L: Normaal gezien moet je om 21u45 naar boven en gaat om 22u00 gaat het ligt uit. Is al je huiswerk 

klaar tegen morgen en is je kamer opgeruimd? 

S: Ja, ik heb alles al gedaan. En als je wilt kan ik je straks helpen met de keuken op te ruimen.  

L: Wel het is goed. Maar dan wel direct, als de film gedaan is gaan slapen.  

S: Oh, echt waar! Dank u Lieve. 

2.6.3 Locatie 

In de leefgroep 

2.6.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (Lieve & Seppe ) 

Materiaal: een leefruimte 

2.7 KRITIEK KRIJGEN  

2.7.1 Leerpunten 

 Vertel rustig waar je het niet mee eens bent. 

 Luister goed naar wat de ander zegt. 

 Praat er samen over. 

2.7.2 Rollenspelen 

Katrien kreeg van de opvoedster Mieke, een taakje. Ze moest haar kamer gaan poetsen. Katrien gaat in 

het weekend naar huis en dan heeft ze een propere kamer wanneer ze terug komt. Katrien heeft haar 

kamer gepoetst, maar niet goed genoeg. Katrien moet reageren op de juiste manier.  

2.7.2.1 Fout  

 Katrien staat in haar kamer met opvoedster Mieke.  

 

M: Katrien, ik zou willen dat je je kamer gaat poetsen, zo heb je een ordelijke en frisse kamer. 

K: Oké, dat is goed. Ik zal er direct aan beginnen. (Ze pakt al het poetsgerief en vertrekt naar haar 

kamer.) 

M: Oké dat is goed. 

 

Even later komt opvoedster Mieke de kamer van Katrien binnen. 

 

M: Katrien is je kamer proper? 

K: Ja alles is hier klaar. 

M: Mag ik eens gaan kijken? 

K: Ja kom maar binnen. 
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M: Oké 

 

M: Katrien, kom je eens even kijken. Ik zie hier nog veel stof liggen, ik denk dat je hier nog niet 

gepoetst hebt.  

K: Alles wat ik doe is fout. Waarom kan je nooit eens iets goed zeggen als ik heb gepoetst?  

M: Katrien, zo erg is dat toch helemaal niet. Je bent maar één kast vergeten. Als je dat nog even poetst 

is het helemaal in orde. 

K: Dat zal wel zijn, ik heb gepoetst dus is het in orde! (zegt ze en loopt weg) 

2.7.2.2 Goed  

 Katrien staat in haar kamer met opvoedster Mieke 

 

M: Katrien, ik zou willen dat je je kamer gaat poetsen, zo heb je een ordelijke en frisse kamer. 

K: Oké, dat is goed. Ik zal er direct aan beginnen. (Ze pakt al het poetsgerief en vertrekt naar haar 

kamer.) 

M: Oké dat is goed. 

 

Even later komt opvoedster Mieke de kamer van Katrien binnen. 

 

M: Katrien is je kamer proper? 

K: Ja alles is hier klaar. 

M: Mag ik eens gaan kijken? 

K: Ja kom maar binnen. 

M: Oké 

 

M: Katrien, kom eens even kijken. Ik zie hier nog erg veel stof op de kast liggen en ik zie nog kleren 

op je bed liggen die volgens mij, de was in moeten.   

K: Ja dat is waar, maar ik dacht dat ik toch overal had gepoetst.  

M: Ben je hier met je poetsdoek geweest, want dan kan er toch niet zoveel stof meer liggen? 

K: Nee dat kan ik wel vergeten zijn. Anders ga ik nu nog snel de poetsdoek halen en veeg ik dit nog 

even af.. 

M: Dat zou ik heel fijn vinden, voor de rest heb je heel goed gewerkt Katrien! 

K: Dank je wel! 

2.7.3 Locatie 

In de leefgroep en op een kamer. 

2.7.4 Benodigdheden 

Spelers: vier spelers (Mieke & Katrien) 

Materiaal: poetsgerief, een kamer, een gezamenlijke ruimte. 

2.8 KRITIEK GEVEN  

2.8.1 Leerpunten 

 Luister goed en blijf rustig. 

 Vertel wat jij ervan vindt. 

 Praat er samen over. 
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2.8.2 Rollenspelen 

Lies vindt het vervelend dat opvoeder Bert al bijna de hele dag tegen haar zegt wat zij moet doen. Zij 

wil eens even niet gecommandeerd worden. Lies zegt hier iets over tegen opvoeder Bert. 

2.8.2.1 Fout 

 Lies zit aan tafel in de leefgroep.  

 Ze is een verjaardagskaart aan het maken  

 Bert gaat naar haar toe. 

 

B: Lies, wil jij de vuilniszakken even buiten zetten. 

L: Het is toch niet mijn beurt om de vuilnisbakken buiten te zetten. Waarom vraag je dat nu aan mij? 

B: Ja ik weet dat het Stijn zijn beurt is, maar hij is met een andere taak bezig, daarom vraag ik het even 

aan jou. 

L: Jij vraagt altijd alles aan mij! Waarom moet ik dat nu weer doen? 

B: How Lies, dat is wel niet waar wat je nu zegt.  

L: Jawel dat is wel waar. Ik ben het echt beu dat je mij zo commandeert! 

B: Omdat ik iedereen om de beurt eens vraag om te helpen, dat is toch niet te veel gevraag éh?  

L: Maar ik ben ook bezig met iets heel belangrijk! 

B: Wat is er dan zo belangrijk? 

L: mijn beste vriendin verjaart morgen en ik wil die kaart graag klaar hebben. 

B: Dat kun je vanavond toch nog. 

L: Neen, ik wil dat die nu klaar is! Commandeer mij niet zo! (Lies loopt weg). 

2.8.2.2 Goed 

 Lies zit aan tafel in de leefgroep.  

 Ze is een verjaardagskaart een het maken.  

 Bert gaat naar haar toe. 

 

B: Lies, wil jij de vuilniszakken even buiten zetten. 

L: Waarom vraag je dat aan mij? Het is mijn beurt niet om te vuilniszakken buiten te zetten. 

B: Ik weet dat het Stijn zijn beurt is, maar die is nog bezig met een andere taak, daarom dat ik het even 

aan jou vraag. 

L: Ik vind het niet fijn dat je dat altijd aan mij vraagt. 

B: Ja ik zou het normaal aan iemand anders vragen. Maar omdat die nog bezig zijn met een andere 

taak,vraag ik het aan jou. 

L: Ja, ik vind dat niet fijn dat jij mij altijd commandeert. 

B: Komt dat zo over dan? 

L: Ja, het is altijd: Lies doe dit, Lies doe dat!  

B: Ooh sorry. Dat is niet mijn bedoeling. 

L: Dat is niet erg.   

 

2.8.3 Locatie 

In de leefgroep. Aan een tafel. 

2.8.4 Benodigdheden 

Spelers: twee spelers (Lies & Bert) 

Materiaal: een tafel en een tijdschrift.  



 129 

2.9 BOOSHEID UITEN  

2.9.1 Leerpunten 

 Vertel dat je boos bent.  

 Blijf rustig. 

 Vertel waarom je boos bent. 

 Praat over deze boosheid met de ander. 

2.9.2 Rollenspelen 

Romy komt thuis en ziet dat Thomas, haar broer, haar GSM heeft afgepakt. Hij is al haar berichten aan 

het lezen. Romy heeft dit niet graag en zegt hem hier iets van want dit maakt haar kwaad.  

2.9.2.1 Fout 

 Thomas zit in de zetel en Thomas is haar berichten in haar gsm aan het lezen. Romy komt 

binnen en ziet dat Thomas haar GSM vast heeft.  

 

R: „Hé! Wat ben je aan het doen?‟  

T: Ooh niks hoor (lacht geniepig) 

R: Dat is mijn GSM! 

T: Je hebt wel schattige berichtjes é, een nieuw vriendje? 

R: Dat zijn je zaken niet!  

T: Maar allé, ik moet toch weten waar men zusje zich allemaal mee bezig houdt! 

R: Zoals ik al zei Thomas, dat zijn je zaken gewoon niet!! 

T: Nog eventjes Jens. Ik heb ze nog niet allemaal gelezen. 

R: Thomas, geef mijn GSM terug! 

 

R: (Zij loopt kwaad naar Thomas, en neemt de GSM uit zijn handen) 

R: (Dan loopt zij kwaad de kamer uit) 

T: (Thomas kijkt naar Romy) 

2.9.2.2 Goed 

 Thomas zit in de zetel en Thomas is haar berichten in haar gsm aan het lezen. Romy komt 

binnen en ziet dat Thomas haar GSM vast heeft.  

 

R: „Hé! Wat ben je aan het doen?‟ 

T: Ooh niks hoor (lacht geniepig) 

R: Dat is mijn GSM, geef hem terug! 

T: Staat er misschien iets in wat ik niet mag lezen? 

R: Neen, natuurlijk niet. Ik heb gewoon niet graag dat je in mijn GSM kijkt. Ik word daar echt boos 

van.Ik wil NU mijn GSM terug Thomas. 

T: Ja ja,. Hier heb je die GSM terug. (Thomas geeft de GSM naar Jens) 

R: Dankjewel.  

T: Maar dan vind ik wel dat je je GSM niet moet laten rondslingeren, want dat is dan wel verleidelijk 

hé! 

R: OK, afgesproken! (Ze loopt weg) 

2.9.3 Locatie 

Een lokaal. (een woonkamer) 
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2.9.4 Benodigdheden 

Spelers: twee jongens. (Romy & Thomas) 

Materiaal: een GSM 

2.10 UITEN VAN TELEURSTELLING  

2.10.1 Leerpunten 

 Vertel tegen de ander wat je jammer vindt. 

 Vertel waarom je het jammer vindt. 

 Probeer er (samen) iets aan te doen. 

2.10.2 Rollenspelen 

Loes mag van haar ouders niet naar een fuif vrijdag. Ze was hier zo graag naar toe gegaan. Omdat ze 

zaterdagochtend heel vroeg moet opstaan vinden haar ouders het niet kunnen als ze zou gaan.  

2.10.2.1 Fout 

 Mama en papa zitten aan tafel. Loes komt de woonkamer binnen en gaat bij haar ouders aan 

tafel zitten. 

 

L: Mama, papa mag ik even iets vragen? 

O: Ja Loes, vraag maar. 

L: Mag ik vrijdagavond naar een fuif gaan? 

O: Welke fuif nu weer? 

L: Het is een fuif van de school, in de parochiezaal. 

M: Papa, wat denk jij ervan? 

P: Bwa, ja wat moet ik er van denken? 

M: Loes, je moet wel vroeg opstaan zaterdagmorgen. Je moet gaan paardrijden. Ik heb liever dat je 

thuisblijft. 

L: Haaaa, waarom niet? 

M: Ik heb liever dat je uitgerust bent zaterdagmorgen. Je moet toch paardrijden. 

P: Neen, Loes. Je mag niet gaan.  

L: (Loes kijkt teleurgesteld en trekt haar schouders op). Oké dan. 

2.10.2.2 Goed 

 Mama en papa zitten aan tafel. Loes komt de woonkamer binnen en gaat bij haar ouders aan 

tafel zitten  

 

L: Mama, papa mag ik even iets vragen? 

O: Ja Loes, vraag maar. 

L: Mag ik vrijdagavond naar de fuif gaan ? 

O: En naar welke fuif wil je gaan? 

L: Van de school, hier in de parochiezaal. 

O: (de ouders kijken naar elkaar) 

M: Wat denk je, papa? 

P: Tja, ja wat moet ik er van denken? 

M: Eigenlijk heb ik liever dat je thuis blijft, want je moet zaterdagmorgen vroeg opstaan om paard te 

gaan rijden. 

L: Oooh, waarom niet? 

M: Ik heb liever dat je uitgerust bent. 

P: Neen, Loes. Je mag niet gaan.  
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L: (Loes kijkt teleurgesteld en trekt haar schouders op). Ik vind dat wel héél jammer. 

O: Ja Loes. Dat begrijpen we wel. 

L: Het is de eerste schoolfuif en ik ging daar helpen en dat zou héél fijn zijn. 

M: Ja, wat doen we daarmee? 

P: Ja, anders moeten we zeggen tot één uur ofzo. En dat je dan naar huis komt. 

M: Ja, dat lijkt me een héél goed idee. Tot 1 uur en dan ben  je toch uitgerust zaterdagmorgen. 

L: Oké, dat is goed. Dank je wel mama en papa. 

O: (Kijken Loes nog even aan). 

2.10.3 Locatie 

Een lokaal. (een woonkamer, een keuken) 

2.10.4 Benodigdheden 

Spelers: Drie spelers (Loes & ouders) 

2.11 SAMENWERKEN / SAMEN SPELEN  

2.11.1 Leerpunten 

 Zoek iets wat je samen kan doen. 

 Maak duidelijke afspraken. 

 Wanneer het niet meer leuk is, vertel dan waarom je het niet meer leuk vindt. 

2.11.2 Rollenspelen 

Opvoedster Katrijn gaat weg in de leefgroep. De gasten van de leefgroep vinden dat jammer en willen 

Katrijn nog een mooi aandenken geven van de leefgroep. De gasten willen samen een taart en een 

fotocollage maken. Ze zullen héél goed moeten samenwerken als ze dit tot een goed einde willen 

brengen.  

2.11.2.1 Fout 

 Vier gasten (Sofie, An, Julie en Lien) zitten samen in de zetels in de leefgroep.  

 

L: Zeg, ik vind dat we Katrijn een aandenken moeten geven als ze hier weggaat. 

A: Ja, we kunnen misschien een cake bakken ofzo. 

J: Ja, zoiets. 

S: Of een appeltaart dat is héél lekker. En ik weet dat Katrijn dat graag eet. 

A: ja Sofie maar dat duurt wel lang om dat te maken é. 

L: Ja  en zo een cake vind ik wel een goed idee. 

S: (Sofie kijkt kwaad en zit met haar hand onder haar kin) 

A: Of we kunnen ook een kaart maken. 

J: ja, een mooie. 

L: Ja, dan vergeet ze ons nooit meer. 

S: Of een fotocollage. Ik knutsel erg graag dat is leuk voor ons om te maken en Katrijn kan dat ook bij 

haar thuis ophangen. 

L: Maar zo een collage is wel veel werk. 

S: Ja zeg, alles wat ik zeg of wat ik doe is niet goed.. Doe het dan maar alleen é! 

L, J en A: ( ze blijven zitten in de zetel) 
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2.11.2.2 Goed 

 Vier gasten (Sofie, An, Julie en Lien) zitten samen in de zetels in de leefgroep.  

 

L: Zeg, ik vind dat we Katrijn een mooi aandenken moeten geven als ze hier weggaat. 

L: Ik zal de ideeën opschrijven op dit papier, zodat we het zeker niet vergeten. 

A: Ja, we kunnen misschien een cake bakken ofzo. 

T: Ja een cake is een goed idee maar een appeltaart vind ik ook wel goed. Katrijn eet dat héél graag. 

A: We kunnen eens aan de begeleiding vragen wat Katrijn het lekkerste vind, een cake of een 

appeltaart en dan kunnen we datgene dat ze het lekkerste vindt kunnen we bakken.  

J: Ja,schrijf dat maar op. 

L: Vind iedereen dat goed? Ook jij Sofie? (Lien schrijft het op). 

S: Ja. 

A: Oh, we kunnen misschien ook een kaart maken.  

J: Ohja dat is ook wel altijd leuk.  

S:Een kaart vind ik ook wel een goed idee, maar een collage is misschien wel leuker. Ik knutsel erg 

graag en dat is wel leuk om met zijn allen te maken. 

L: Ja, zo een collage is wel leuk, maar het is veel werk om het te maken. Misschien als we het aan de 

begeleiding vragen dat het wel lukt.  

A: Ik zal aan de begeleiding foto‟s van Katrijn en de jongeren vragen. We hebben ook nog gekleurd 

papier nodig. 

S: En een groot stuk karton met veel lijm. 

L: Lien schrijft op. 

A: Oh, ik kijk er naar uit. Zullen we er morgen aan beginnen? 

L: Ja, dat is goed. Dan ga ik het vandaag nog aan debegeleiding vragen of ze willen meehelpen. 

A: Prima! 

J: Oké! 

2.11.3 Locatie  

Een leefgroep. Een lokaal. 

2.11.4 Benodigdheden 

Spelers: drie spelers (An & Lies & Tom) 

Materiaal: een tafel en drie stoelen, een blad papier en een pen.  

2.12 ASSERTIEF ZIJN  

2.12.1 Leerpunten 

 Vertel rustig wat je niet leuk vindt. 

 Luister naar wat de ander te vertellen heeft. 

 Houdt rekening met wat je zelf wil en wat de ander wil. 

2.12.2 Rollenspel  

An en Karen staan aan te schuiven in een rij aan de bonnetjesverkoop op een fuif. Voor hen staan nog 

drie meisjes. Plots komt er een meisje (Laura) voor hen staan. Karen zegt hier iets van. 
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2.12.2.1 Fout 

A: Seg wat een lange rij!  

K: Ja, iedereen heeft hier precies grote dorst. 

A: Voor hoeveel euro ga jij bonnetjes kopen? 

K: Euh, ik ga voor vijf euro bonnetjes kopen, dan krijg ik vier bonnetjes.  

A: Dat is geen slecht idee, dat ga ik ook doen denk ik. 

(Plots komt Laura voor hen staan) 

A: An zegt tegen: “Zeg, stonden wij niet eerst?” 

K: Ja, inderdaad Laura, wij waren wel eerst é. 

L: (Laura kijkt om en zucht) 

A: Sluit eens achter aan! 

K: (geeft Laura een duw) 

L: Blijf van me af Karen! 

K: Nee ge moet achteraan aansluiten. 

L:Wat is u probleem? Ik kom gewoon bonnetjes halen. Dit is wel een lange rij, ik heb ook een 

moeilijke dag gehad é.  

L: (Laura krijgt de bonnetjes en vertrekt) Kijk nu kan jij! 

2.12.2.2 Goed 

A: Seg wat een lange rij!  

K: Ja, iedereen heeft hier precies grote dorst. 

A: Voor hoeveel euro ga jij bonnetjes kopen? 

K: Euh, ik ga voor vijf euro bonnetjes kopen, dan krijg ik vier bonnetjes.  

A: Dat vind ik een goed idee, dat ga ik ook doen. 

(Plots komt Laura voor hen staan) 

A: An zegt tegen: “Zeg, mag ik eens iet zeggen? Wij stonden hier al aan te schuiven van daar achter, 

wil jij dat ook niet eens doen?” 

L: (Laura kijkt om en zucht) ”Ja, dan zal ik maar terug achteraan in de rij aansluiten é.  

A: Dat is tenminste eerlijk van u! 

L: (Laura gaat achteraan in de rij aanschuiven) 

2.12.3 Locatie  

Op een fuif.  

2.12.4 Benodigdheden 

Spelers: tien spelers (An & Karen & Laura & andere tieners) 

Materiaal: een tafel waar dat 2 personen aanzitten voor bonnetjes te verkopen, Geld, (twee briefjes van 

10 euro), lichten voor een fuif na te bootsen. Muziek op de achtergrond.  
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BRIEF AAN DE OUDERS VOOR DE TIENERS VAN VILLA BASTA 

 

 

 

Geachte ouders, 

 

Wij zijn 7 studenten orthopedagogie aan de KHLim sociaal-agogisch werk. Voor ons project moeten 

we een DVD uitwerken voor jongeren tussen 10 en 18 jaar met een licht tot matig mentale beperking. 

Voor onze DVD zijn we op zoek naar jongeren tussen de 10 en 18 jaar met een beetje acteertalent. 

Hierbij dachten we natuurlijk aan de leerlingen van Villa Basta. We zijn al aan jullie kinderen gaan 

vragen of ze eventueel willen meespelen, we waren heel verrast door hun enthousiasme.  

 

We zouden willen filmen op de volgende data van 13u30 tot 18u30 in Villa Basta:  

 Woensdag 12 november 2008 

 Woensdag 19 november 2008 

 Woensdag 26 november 2008 
 

Op elk van deze dagen wordt er eten en drinken voor de kinderen voorzien. 

Om uw kinderen te mogen filmen vragen we uw toestemming. Als u ermee akkoord bent dat uw 

kinderen gefilmd worden, gelieve dan het onderstaande strookje in te vullen en mee te geven.  

 

Indien er nog vragen zijn kunt u ons bereiken op het volgende nummer of e-mailadres: 

0484/05.49.22 (Laura), la_marsili@hotmail.com. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Fleur, Hanne, Katrijn, Laura, Samira, Tine, Winde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij, ……………………………………………………………………………….., ouders van 

……………………………………………………………………, gaan akkoord dat onze zoon en/of 

dochter mag worden gefilmd. 

 

Zij mogen meedoen op volgende data: 

o Woensdag 12 november 2008 
o Woensdag 19 november 2008 
o Woensdag 26 november 2008 

 

 

Handtekening  
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Documenten in verband met het didactische materiaal 

DE PICTOGRAMMEN DIE ER GEBRUIKT WORDEN 
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