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W o o r d  v o o r a f   

Als laatstejaarsstudenten binnen de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie aan de Katholieke 
Hogeschool Limburg (KHLim), hebben wij ons naar aanleiding van het maken van een eindwerk 
verdiept in de pestproblematiek bij jongeren met een licht mentale handicap.  
Bij deze willen we graag een dankwoord richten tot de mensen, die het mee mogelijk maakten dit 
project te verwezenlijken.  
 
In de eerste plaats gaat onze dank uit naar de drie nauwst betrokken actoren, namelijk Mevr. Anja 
Volders, Mevr. Marjolijn Pex en Mevr. Suzy Schoofs.  
We bedanken Mevr. Anja Volders – projectbegeleidster en vormingsverantwoordelijke binnen het BC 
St.-Elisabeth te Wijchmaal – voor de vele goede raad en ondersteuning. Meer specifiek willen we haar 
bedanken voor het ons in contact brengen met didactische materialen en het mogelijk maken van een 
meedraaidag, waardoor wij enigszins voeling kregen met de doelgroep. Meteen willen we dan ook het 
BC St.-Elisabeth zelf bedanken, voor het beschikbaar stellen van het KVTO-lokaal en voor de 
financiële steun. Bovendien gaat onze dank ook uit naar de gasten binnen het BC St.-Elisabeth, die aan 
dit project hun bijdrage leverden.  
We bedanken Mevr. Marjolijn Pex – projectverantwoordelijke en docent aan de KHLim te Hasselt – 
voor de vele goede raad en ondersteuning. Meer gericht willen we haar bedanken voor het duiden op 
aandachtspunten en het wijzen op de noodzaak van het kennen van elkaars kwaliteiten en valkuilen.  
We bedanken Mevr. Suzy Schoofs – theoretisch begeleidster en docent aan de KHLim te Hasselt – 
voor de theoretische ondersteuning en de vele uren werk, die zij in het nalezen van ons werk heeft 
gestoken. We willen haar vooral bedanken voor het verschaffen van nuttige informatie en het wijzen 
op de nodige aandachtspunten. 
Verder willen we ook Mevr. Mirelle Valentijn – gediplomeerd trainer van de cursus ‘Sociale 
Weerbaarheid - Omgaan met Pesten’ – bedanken voor haar gastvrijheid en de tijd die ze voor ons heeft 
willen vrijmaken tijdens onze internationale studiereis. Ook willen we haar bedanken voor het 
verschaffen van nuttige spelopdrachten, die zeker van pas zijn gekomen binnen de uitwerking van ons 
spel.  
Ook willen we Eric Keppers – vader van Annelies – bedanken voor de praktische uitwerking van ons 
spel. Bij deze willen we dan ook de andere ouders bedanken voor de financiële en emotionele steun.  
Bovendien bedanken we Evy Driesen – zus van Sanne – voor het ontwerpen van een logo voor ons 
spel.  
Ten slotte willen we ook Frieda Graulus – pedagoge en tante van Ine – en Bram Keppers – broer van 
Annelies – bedanken voor het inhoudelijk en taalkundig nalezen van ons werk. 
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A l g e m e n e  i n l e i d i n g   

Pesten is een frequent voorkomend fenomeen, dat maar moeilijk uit het beeld van onze hedendaagse 
maatschappij kan verbannen worden. Het komt voor in alle sociale lagen, op alle mogelijke plaatsen 
en in de meest uiteenlopende situaties. Er bestaan verscheidene vormen van pesten, die kunnen gaan 
van af en toe eens een vervelende plagerij tot een hardnekkige en mensverscheurende scheldpartij.  
 
Pesten komt voornamelijk voor bij jongeren en vindt meestal plaats in groep. Ook bij jongeren met 
een licht mentale handicap vormt pesten geen uitzondering en doen er zich bij deze doelgroep vele 
problemen voor. Het is daarom dat het Begeleidingscentrum (BC) St.-Elisabeth te Wijchmaal ons de 
vraag stelde jongeren tussen 10 en 16 jaar met een licht mentale handicap weerbaarder te maken tegen 
het pestgedrag binnen hun vertrouwde leefsituatie. 
 
Om dit te verwezenlijken, dienden we een spel of doe-opdracht te ontwikkelen, dat zowel individueel 
als in groepsverband gebruikt kan worden. Het basisprincipe hierbij is, dat we zowel diegene die pest 
als diegene die gepest wordt, kunnen helpen en dat beide partijen steeds de verantwoordelijkheid voor 
zichzelf en voor de anderen opnemen. 
 
Er bestaan vele boeken en verslagen betreffende de uitwerking van het fenomeen pesten. Echter over 
de link naar jongeren met een licht mentale handicap is er zeer weinig informatie beschikbaar.  
Toch hebben we ons uiterste best gedaan deze opdracht volgens de algemene waarden en normen te 
volbrengen en hopen we met ganser harte dat de uitwerking ervan het BC St.-Elisabeth te Wijchmaal 
van nut kan zijn.  
 
Voor het samenstellen van onze projectbundel zijn we eerst op zoek gegaan naar bruikbare 
theoretische kaders. Aan de hand daarvan hebben we getracht een antwoord te formuleren op de vraag 
wat pesten nu precies allemaal inhoudt. Zo gaan we ondermeer dieper in op de vormen en kenmerken 
van pesten, de verschillen tussen pesten en plagen, de betrokkenen bij het pesten, de signalen en tot 
slot de gevolgen. 
In het tweede hoofdstuk staan we even stil bij de verschillende vormen van aanpak bij pesten. 
Vooreerst zal de No Blame-methode besproken worden. Vanuit het BC St.-Elisabeth werd ons de 
vraag gesteld de visie van deze methode zoveel mogelijk in ons achterhoofd te houden. Daarnaast 
zullen er twee methoden – respectievelijk de Kanjertraining en de Weerbaarheidstraining van de 
Stichting Omgaan met Pesten – besproken worden, waarmee we kennis maakten gedurende onze 
internationale studiereis. We hebben aan beide stichtingen een bezoek gebracht en hebben hier de 
nodige informatie ontvangen. Dit vormt dan ook meteen de reden waarom we deze methoden kort 
willen bespreken doorheen deze projectbundel. Als laatste vindt u nog twee andere methoden, 
namelijk Peermediation en het Vijfsporenbeleid. Onze kennis hieromtrent hebben we voornamelijk 
opgedaan via het Internet. Deze methoden lichten we toe, omdat we de visies ervan willen meenemen 
in de uitwerking van ons spel.  
In het derde hoofdstuk richten we ons tot de actualiteit, aangezien pesten bij jongeren met een licht 
mentale handicap de laatste tijd de nodige aandacht kent. Zo denken we ondermeer aan de film ‘Ben 
X’ en de clip ‘Bullybeaters’ op TMF. 
Tot slot leggen we in hoofdstuk vier voorzichtig de nodige linken tussen pesten en jongeren met een 
licht mentale handicap en lichten we kort enkele bijkomende problematieken toe. 
 
Na deze theoretische omkadering gaan we over tot de implementatie van het project. Hierin geven we 
vooreerst een korte omschrijving van de verscheidene werkingen binnen het BC St.-Elisabeth. 
Informatie hieromtrent hebben we verkregen via onze projectbegeleidster, Anja Volders. Bovendien 
kaderen we tevens de pestproblematiek die zich binnen het begeleidingscentrum voordoet. Om ervoor 
te zorgen dat we een zo duidelijk mogelijk beeld hiervan zouden krijgen, heeft onze 
projectbegeleidster enerzijds een rondvraag gedaan bij verscheidene leefgroepen en hen gevraagd een 
korte omschrijving te geven van de meest gestelde problematieken die zij ervaren. Anderzijds hebben 
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we zelf een meedraaidag gehouden binnen enkele leefgroepen, waarin we een enquête hielden rond 
pesten. Tevens zijn we nagegaan welke vormen van pesten wij hier als voornaamste problemen zagen. 
Vervolgens vindt u ook de precieze uitwerking van ons spel ‘Zet je BLOK’ in deze implementatie 
terug. Hierin worden de totstandkoming, de doelgroep en het doel, het concept en de precieze 
werkwijze uitgebreid omschreven. Tevens hebben we nog een korte evaluatie uitgeschreven over de 
dag waarop we het spel binnen het BC St.-Elisabeth gespeeld hebben. Dit om u enigszins een beeld te 
geven van de zaken die reeds goed verliepen en om tevens een zicht te krijgen op de nodige 
aandachtspunten. 
 
Ten slotte willen we u ook nog even duiden op de bijlagen, waarnaar in de loop van ons werk 
verwezen zal worden. 
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D e e l  1 :  T h e o r e t i s c h e  o n d e r b o u w  

H O O F D S T U K  1 :  P E S T E N   

1 Inleiding  

In dit hoofdstuk willen we een korte toelichting geven over het onderwerp pesten. Zo zullen we 
ondermeer ingaan op de vragen ‘wat is pesten’, ‘wie is erbij betrokken’ en ‘welke zijn de gevolgen’. 
Het hoofdstuk is vooral bedoeld om achtergrondinformatie te geven, zodat u in de rest van dit werk 
een idee heeft over wat pesten precies inhoudt. Wanneer het fenomeen pesten beter begrepen wordt, is 
het gemakkelijker deze problematiek enigszins aan te pakken en te voorkomen.  
 
In dit hoofdstuk hebben we beroep gedaan op de volgende bronnen: Munro, S. (1997), Emmerechts, S. 
(1999), Deboutte, G. (1995), Deboutte, G., & Schelstraete, I. (2000), De Gelaen, T. (1997),  
Vandervelden, I. ( http://groepspraktijkcel.be).  
 
We zijn ons ervan bewust dat enkele van de voornoemde bronnen reeds oudere bronnen zijn. Dit 
neemt echter niet weg dat we achter de informatie staan die er weergegeven wordt. Doordat we een 
persoonlijke ontmoeting met auteur Gie Deboutte gehad hebben en ons sterk konden vinden in de visie 
die hij verkondigde, hebben we ervoor gekozen ondermeer zijn boeken als vertrekpunt te gebruiken. 
 

2 Definitie  

Pesten is helemaal geen nieuw verschijnsel. Het bestaat al eeuwen en komt voor in alle culturen.  
Emmerechts (1999, p. 38) spreekt van pesterijen wanneer: “meerdere personen zich systematisch 
negatief, kleinerend, kwetsend of agressief gedragen ten opzichte van een slachtoffer dat zich hierdoor 
bedreigt voelt.” Hierbij willen we al onmiddellijk enkele kritische bedenkingen formuleren. Allereerst 
is het niet zo dat er altijd meerdere personen bij het pesten betrokken zijn. Het komt ook voor dat er 
slechts één persoon is die pest. Ten tweede wordt er in deze definitie enkel op de persoon die gepest 
wordt gedoeld, wanneer men spreekt over ‘het slachtoffer’. Wij zullen in dit hoofdstuk echter aanhalen 
dat de andere betrokkenen evengoed slachtoffers kunnen zijn.  
 
Uit deze definitie kunnen we afleiden dat pesten een groot probleem vormt. We moeten ons er echter 
van bewust zijn dat deze problemen niet altijd boven water komen en dat kinderen er thuis vaak niets 
over vertellen. Ze willen hun ouders namelijk niet teleurstellen in hun verwachtingen. Ook kan het zijn 
dat ze niets willen zeggen, omdat het probleem voor hen onoplosbaar lijkt en ze het gewoon niet erger 
willen maken. 
 

3 De vormen en kenmerken van pesten  

3.1 DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN PESTEN  

Voor het verkrijgen van onderstaande informatie maakten we gebruik van het werk van Deboutte, G., 
& Schelstraete, I. (2000). 
 

3.1.1 Fysiek pesten  

Fysiek pesten kan bestaan uit slaan, schoppen, stompen, krabben, bijten, achtervolgen enz. Personen 
die pesten, zijn snel geneigd om deze fysieke vormen te gebruiken. 
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3.1.2 Psychologisch pesten  

Psychologisch pesten kan twee verschillende vormen aannemen. 
In de eerste plaats kan het de vorm aannemen van iemand buitensluiten en niet tegen deze persoon 
praten. Dit laatste wordt ook wel eens doodzwijgen genoemd. De persoon die pest, reageert niet op 
wat het slachtoffer zegt en zegt er zelf geen woord tegen. Voor kinderen is dit één van de ergste 
vormen van pesten. Het slachtoffer kan zich namelijk zeer waardeloos voelen. Het lijkt net alsof hij 
niet bestaat. 
Ten tweede kan psychologisch pesten de vorm aannemen van afpersing, dreigementen, persoonlijke 
eigendommen beschadigen, iemand belachelijk maken of roddels verspreiden. 
 

3.1.3 Verbaal pesten  

Verbaal pesten houdt in dat iemand onophoudelijk gekweld of uitgescholden wordt op een 
persoonlijke, seksistische of racistische wijze. Hierdoor proberen personen die pesten ervoor te zorgen 
dat de gepeste zich minderwaardig voelt. Binnen verbaal pesten zijn er ook nog enkele 
onderverdelingen te maken: 

- Dreigen: Iemand bang maken door hem te bedreigen met woorden. 
- Schelden: Iemand gemene woorden toeroepen, met de bedoeling hem te kwetsen. 
- Sarren: Iemand gemeen plagen, met de bedoeling hem zo uit zijn tent te lokken. Indien het 

slachtoffer dan reageert door te slaan, heeft de persoon die pest een reden om ook te slaan. Het 
gesarde kind is echter begonnen en krijgt zo de schuld. 

- Gemene briefjes schrijven. 
- Iemand een bijnaam geven. 
- Iemand belachelijk maken en/of uitlachen. 

 

3.1.4 Direct en indirect pesten  

DIRECT PESTEN INDIRECT PESTEN  
Het slachtoffer wordt zichtbaar aangevallen. 
Bv.: De persoon die pest, duwt zijn slachtoffer in 
het midden van de speelplaats op de grond. 
Iedereen heeft dit gezien. 

Deze vorm van pesten is niet zichtbaar.  
Bv.: Iemand buitensluiten. Het kind mag nooit 
meedoen, wordt niet op feestjes uitgenodigd enz. 

 
Naar onze mening is er een duidelijk verschil merkbaar tussen direct en indirect pesten. Verder denken 
we dat het indirect pesten moeilijker te stoppen is. Enkele redenen hiervoor zijn ondermeer:  

- Het indirect pesten is moeilijker op te sporen. 
- Het is moeilijker om alle betrokken actoren te vinden. 
- Vaak kan het probleem opgelost lijken, maar daarom niet opgelost zijn. 

 

3.2 BELANGRIJKE KENMERKEN VAN PESTEN  

3.2.1 Machtsongelijkheid  

Vaak wordt intimidatie gebruikt als middel om de eigen macht uit te drukken. Volgens Munro (1997) 
is er tussen de persoon die pest en de persoon die gepest wordt altijd sprake van machtsongelijkheid. 
Deze ongelijkheid kan zich zowel uitdrukken in kracht, bijvoorbeeld een groot kind t.o.v. een klein 
kind, als in aantal, bijvoorbeeld wanneer een groep het op een individu gemunt heeft. Ook kan deze 
ongelijkheid zich op psychologisch vlak uitdrukken, waarbij de persoon die pest een sterke 
persoonlijkheid heeft en de kwetsbare personen er weet uit te zoeken. De persoon die pest, misbruikt 
hierbij de macht die hij heeft. 
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Dit is voor ons toch wel belangrijk om mee te nemen doorheen ons project. We realiseren ons echter 
wel dat we moeten opletten voor vooroordelen. Hiermee bedoelen we dat een klein kind ook een kind 
kan zijn dat pest. Het is van belang dat we bovenstaande theorie niet gaan veralgemenen. 
 

3.2.2 Eigen weerbaarheid  

Emmerechts (1999, p. 68) geeft volgende uitspraak weer: “Word weerbaarder, zeggen ze. Maar waar 
staat geschreven dat een slachtoffer eerst weerbaar moet worden, vooraleer hij of zij recht heeft op een 
respectvolle behandeling?” 
 
De Gelaen (1997) beschrijft twee soorten van weerbaarheid: 

- Non-verbaal assertief weerbaar: Hierbij gaat het om wat je uitstraalt. Er zijn verschillende 
factoren in je non-verbale communicatie, waaruit kan blijken dat je weerbaar of net niet 
weerbaar bent. Dit kan zich uiten in een eerste indruk, de houding, het oogcontact, een 
handdruk, de lichaamsafstand, het stemvolume enz. 

- Verbaal assertief weerbaar: Je houding zegt veel, maar niet alles. Daarom is het van belang dat 
je ook een mondelinge reactie kan geven. 

 
Weerbaar zijn is echter niet iets wat in alle situaties kan helpen, bijvoorbeeld wanneer de persoon die 
pest de macht en de mogelijkheid heeft om te pesten. Ook weerbare en/of sterke personen kunnen dus 
met pesterijen te maken krijgen. Het is van belang dat we dit niet uit het oog verliezen. 
 
Om de weerstand van personen die gepest worden te versterken, bestaan er verschillende methoden. 
We bespreken hieronder drie mogelijkheden: de weerbaarheidstrainingen, de assertiviteitstrainingen 
en de sociale vaardigheidstrainingen.  
Bij weerbaarheidstrainingen gaat het volgens Emmerechts (1999) meer om het fysieke aspect. Iemand 
die fysiek sterk is, heeft hierdoor ook meteen een stuk mentale kracht. 
Bij assertiviteitstrainingen gaat het volgens Emmerechts (1999) om het trainen van de mentale en 
verbale weerbaarheid.  
Vandervelden, I. (http://groepspraktijkcel.be.) omschrijft sociaalvaardig zijn in onze huidige 
samenleving als een belangrijke eigenschap. De basis van sociaalvaardig gedrag vertrekt bij een 
positief zelfbeeld, een gevoel van eigenwaarde en voldoende inlevingsvermogen in de ander. Wanneer 
we door omstandigheden deze vaardigheden niet voldoende hebben kunnen ontwikkelen, zijn we al 
voor een stuk minder weerbaar. 
Een sociale vaardigheidstraining heeft als doel het aanleren en versterken van deze sociale en 
assertieve basisvaardigheden. Hierbij zijn zowel het uiterlijk zelfzeker gedrag, als het zich lichamelijk 
en psychisch ontspannen voelen belangrijk. 
 
We vermoeden dat het onderwerp weerbaarheid van groot belang gaat zijn doorheen ons project. Het 
probleem bij jongeren met een licht mentale handicap is namelijk dat ze minder weerbaar zijn. Van 
hieruit moeten we dan ook vertrekken bij het creëren van een spel. 
 

3.2.3 Meisjes en jongens  

In het beeld van onze huidige maatschappij lijkt het alsof jongens meer pesten dan meisjes. Dit is 
echter schijn. Meisjes pesten namelijk op een andere manier. Ze pesten vaak indirect en in kleine 
groepjes. In onderzoek is er tevens minder bekend over pestende meisjes, dan over pestende jongens. 
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4 De verschillen tussen plagen en pesten  

4.1 DE VERSCHILLEN TUSSEN PLAGEN EN PESTEN  

Deboutte en Schelstraete (2000) omschrijven het verschil tussen plagen en pesten als volgt: 

PLAGEN  PESTEN 
- Het gebeurt onschuldig, soms gepaard 

met humor. 
- Het gebeurt slechts sporadisch. 
- Er is geen machtsongelijkheid. 
- Het is meestal te verdragen en zelfs 

plezant, maar het kán kwetsend of 
agressief zijn. 

- Het gaat meestal om één persoon tegen 
één persoon. 

- Wie plaagt en wie er geplaagd wordt, ligt 
niet vast. 

- Het gebeurt berekend. Men weet wie, 
hoe en wanneer. Het is bewust. 

- Het is duurzaam. 
- Er is een machtsongelijkheid. 
- Er zijn geen positieve bedoelingen, de 

persoon die pest wil kwetsen. 
 
- Het gaat meestal om een groep tegen één 

geïsoleerd slachtoffer. 
- Er is een neiging tot vaste structuur. 

 
Ook wat betreft de gevolgen van plagen en pesten zijn er enkele verschillen merkbaar: 
 

PLAGEN PESTEN 
- Korte, draaglijke pijn die bij het spel 

hoort; 
 
- Het wordt gemakkelijk weer bijgelegd; 
- Men blijft opgenomen in de groep; 
 
- De groep lijdt er niet echt onder. 

- De gevolgen kunnen heel pijnlijk zijn en 
kunnen lang aanslepen indien er niet 
tijdig wordt ingegrepen; 

- Het herstel is heel moeilijk; 
- Het kind hoort niet bij de groep, hij 

wordt geïsoleerd; 
- De groep leeft in een dreigend en 

onveilig klimaat en lijdt hieronder. 
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5 De betrokkenen  

Alle personen die in een situatie verkeren waarin pesterijen voorkomen, zijn betrokkenen. We zijn van 
mening dat deze personen dan ook allemaal slachtoffers zijn. Daarom willen we ons doorheen dit 
project richten tot al de betrokken personen of partijen die hieronder vermeld worden. 
 

5.1 HET GEPESTE KIND  

Het gepeste kind zou maar al te graag magische trucs hebben, die 
hij zou kunnen gebruiken om het pesten te doen stoppen. Helaas 
kunnen ze hier enkel van dromen. Evenmin kunnen ze terugvallen 
op een vriendengroep die hen steunt. Uitzonderlijk hebben ze één 
of twee vrienden die het nog durven opnemen voor hen. 
Gepeste kinderen gedragen zich onzeker en krampachtig. Ze 
hebben voortdurend schrik om de persoon die pest tegen te komen. 
Hierdoor wordt het voor hen heel moeilijk om contacten te leggen. 
Ze stralen onrust en angst uit, hebben een laag zelfbeeld en nemen 
nauwelijks initiatief. De meeste slachtoffers hebben zelfs al een 
pestverleden. Deboutte (1995, p74) geeft de hoofdoorzaak weer: 
“Wat de zondebokken voornamelijk tot slachtoffer maakt, is dat ze 
de vaardigheid en het lef missen om ervoor te zorgen dat anderen 
hen respecteren.” 
 
In de film ‘BEN X’ zie je deze houding heel sterk naar voren 
komen. Ben X wilde ook dat hij magische trucs had, net zoals in het 
videospel dat hij dagelijks speelde. Hij liep steeds met zijn hoofd 
naar beneden gebukt en probeerde om zo weinig mogelijk op te 
vallen. 
 

5.1.1 Twee soorten van gepeste kinderen  

- De passieve slachtoffers: Ze keren zich in en tegen zichzelf.  
- De provocerende slachtoffers: Ze worden openlijk agressief en keren zich tegen hun 

omgeving.  
 
Bij beide categorieën wordt het isolement van het slachtoffer nog meer in de hand gewerkt. Hun 
zelfbeeld wordt nog negatiever en de situatie evolueert gemakkelijk van kwaad naar erger. 
 

5.1.2 Het gepeste kind en zijn thuissituatie 

Uit Deboutte (1995) haalden we heel wat informatie betreffende het gepeste kind en zijn thuis. De 
ouders van gepeste kinderen zullen vaak weergeven, dat ze een heel goed gezin vormen waar nooit 
ruziegemaakt wordt, alsof ruzie iets heel erg slecht zou zijn. Via een ruzie leren kinderen hoe ze 
respect kunnen afdwingen. Ze leren op hun strepen staan. Wanneer je steeds maar toegeeft, verlies je 
je zelfrespect en kom je geen stap verder. Dit vormt voor gepeste kinderen net het kernprobleem. Ze 
weten niet met agressie om te gaan en weten niet hoe ze op een ruzie moeten reageren. Ze hebben het 
namelijk nooit geleerd. 
 
 
 

De gepeste 
 
Hij zou zo graag  
onzichtbaar willen zijn. 
Op een knopje kunnen drukken 
of een toverspreuk weten 
en voor hun roofdierogen 
in rook opgaan. 
Maar is het weer zover, 
Dan blijft hij 
Als aan de grond genageld 
staan. 
De grijnzende gezichten, het 
getreiter 
en tot slot de vuisten… 
Er is geen ontkomen aan. 
 
Theo Olthuis 
Uit Deboutte (1995, p. 73) 
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We vermoeden dat veel ouders zich er niet van bewust zijn, dat ruzies soms kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van hun kind. Door een actueel groter wordende verwenningsproblematiek zijn er meer 
kinderen aan wie minder grenzen worden gegeven. Dit heeft volgens ons als gevolg dat er minder 
ruzies voorkomen binnen het gezin. 
 

5.1.3 Het profiel van de zondebok  

Deboutte (1995) haalt volgende kenmerken aan als veel voorkomend bij kinderen die gepest worden: 
- Hij/zij staat afkerig ten opzichte van geweld en agressie. 
- Hij/zij kan niet omgaan met de agressie van anderen. 
- Hij/zij is fysiek vrij zwak. 
- Hij/zij is in zichzelf gekeerd. 
- Hij/zij stelt zich onderdanig op. 
- Hij/zij is onzeker in sociale contacten. 
- Hij/zij is vaak angstig. 
- Hij/zij komt niet voor zichzelf op. 
- Hij/zij heeft een laag zelfbeeld. 
- Hij/zij voelt zich geïsoleerd en eenzaam. 
- Hij/zij voelt de groepsnormen niet aan. 
- Hij/zij reageert niet efficiënt als hij onder druk komt te staan. 

 

5.2 HET KIND DAT PEST  

Personen die pesten zijn er in allerlei vormen en in alle milieus. Ze zien er heel gewoon uit, maar bij 
het samenspelen gedragen ze zich agressiever en willen ze zich bewijzen ten koste van iemand anders. 
De personen die pesten doen weinig of geen moeite om zich in te leven in hun slachtoffer. Dit is niet 
moeilijk, want het slachtoffer vormt voor hen namelijk geen persoon. 
Personen die pesten hebben vaak ook zelf problemen. Deze zien ze echter liever niet onder ogen en 
daarom richten ze hun aandacht op hun slachtoffers.  
Pesten wordt omschreven als probleemgedrag dat de personen die pesten meestal aangeleerd hebben. 
Zonder het goed en wel te beseffen gaan ze op een heel onaangepaste manier met anderen om. Oudere 
kinderen vinden wij bekwaam genoeg om bij hun fouten stil te staan en ze te verbeteren. Toch is dit 
niet altijd zo vanzelfsprekend. 
 
Pesterijen komen meestal voort uit pestkliekjes. Dit zijn groepjes van kinderen waar een bepaalde 
hiërarchie heerst. Er zijn één of enkele spilfiguren, die zich omringen met gelijkgezinde vrienden. 
Deze vrienden doen bijna blindelings wat de spilfiguren hun zeggen te doen. De leden van zo een 
kliekje oefenen druk uit op elkaar, om zo met de pesterijen door te kunnen gaan. 
 
We haalden deze informatie uit Deboutte (1995). We kunnen hieruit afleiden dat alweer blijkt dat ook 
de persoon die pest een slachtoffer is. Ook willen we aanhalen dat deze omschrijving van ‘een persoon 
die pest’ vrij resoluut is. Niet alle personen die pesten gedragen zich namelijk zoals hierboven vermeld 
wordt. De ene zal al wat meer van deze kenmerken vertonen dan de andere en andersom. We willen 
ons dus niet vastpinnen op deze omschrijving. 
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5.2.1 Het kind dat pest en zijn thuissituatie  

Volgens Deboutte (1995) spelen het karakter en de opvoedingssituatie van de persoon die pest een 
even belangrijke rol als die van de gepeste. Personen die pesten zijn kinderen die zelf ook in de 
problemen zitten. Ze gaan gebukt onder angst en hebben vaak een gebrek aan zelfvertrouwen. Het feit 
dat deze kinderen buitenshuis voor zichzelf durven opkomen, wordt door de ouders vaak toegejuicht. 
Deze ouders komen om hulp vragen, omdat hun kind thuis onhandelbaar geworden is. Ze hebben hun 
kind van in het begin weinig regels opgelegd. Dit zorgt ervoor dat de kinderen in andere situaties, 
waar wel regels opgelegd worden, problemen krijgen. Ze respecteren deze regels niet, waardoor ze als 
lastige kinderen gezien worden.  
 
Ook dit beeld vinden we vrij resoluut. We willen dus bemerken dat dit niet in alle gevallen zo is. 
 

5.2.2 Het profiel van het kind dat pest  

Tussen de persoon die pest en het slachtoffer zijn volgens Deboutte (1995) tal van gelijkenissen. 
Volgende kenmerken komen opvallend meer voor bij personen die pesten: 

- Hij/zij staat positief ten opzichte van geweld en agressie. 
- Hij/zij imiteert het agressieve gedrag van anderen. 
- Hij/zij gebruikt meer geweld. 
- Hij/zij is extravert. 
- Hij/zij komt voor zichzelf op. 
- Hij/zij domineert de anderen en probeert zo de controle te houden. Hij is minder zeker dan hij 

lijkt. 
- Hij/zij vraagt om aandacht. 
- Hij/zij is fysiek sterk of heeft vrienden die dit zijn. 
- Hij/zij heeft moeite met grenzen. 
- Hij/zij schat situaties verkeerd in. 
- Hij/zij ervaart moeite om met stress om te gaan (negatieve faalangst). 
- Hij/zij wordt gerespecteerd vanuit angst. 
- Vaak is hij/zij ook zelf een slachtoffer. 
- Hij/zij heeft een zwak inlevingsvermogen. 

 

5.3 DE GROEP  

Vaak worden de centrale rollen binnen pesterijen toegeschreven aan de persoon die pest en aan de 
persoon die gepest wordt. De dynamiek van de groep waarbinnen de situatie zich afspeelt, mag echter 
niet onderschat worden. Je vraagt je soms af hoe het komt dat niemand reageert. Deze groep waarvan 
niemand reageert, noemt men de ‘zwijgende middengroep’. Voor het kind dat gepest wordt, lijkt het 
alsof de anderen geen last hebben van gevoelens van medelijden. Hij kan aan zijn omgeving niet 
duidelijk maken wat er aan de hand is en hoe erg hij hieronder lijdt.  
 
Wanneer een groep pas samen is, is er enerzijds behoefte aan duidelijke regels en afspraken, maar 
anderzijds ook aan een duidelijke taakverdeling. Deze verdeling gebeurt zowel formeel, bijvoorbeeld 
via een klasverantwoordelijke als informeel, bijvoorbeeld via het populaire kind. 
 

5.3.1 De vijf deelgroepen  

Binnen de zwijgende middengroep bij pesterijen onderscheidt Bob van der Meer in Deboutte (1995) 
vijf deelgroepen, namelijk: 

- De actief-angstigen: Dit is de groep die met de pestkliek meekijkt en deze aanmoedigt. Zij 
motiveren de personen die pesten om nog verder door te gaan met het pesten. Ze wekken bij 
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de personen die pesten de indruk, dat hetgeen wat ze doen niet erg is en het slachtoffer er maar 
moet tegen kunnen. Op deze manier stellen deze kinderen zich veilig op, maar toch is er angst 
om zelf slachtoffer te worden.  

- De actief-berekenden: Deze groep toont hetzelfde gedrag als de actief-angstigen, maar ze 
halen zelf voordeel uit het in stand houden van de pesterijen. Enerzijds proberen ze om goed 
te staan bij de dominante kinderen, anderzijds trachten ze mee te genieten van de zaken die het 
slachtoffer moet afgeven aan de pestkliek, bijvoorbeeld snoep, geld, mogen spieken enz. 

- De passieven: Deze groep is op de hoogte van de situatie, maar neemt er afstand van. Ze 
weten niet hoe ze met de onveilige situatie moeten omgaan. Door deze afzijdigheid kunnen de 
personen die pesten ongestoord verder doen. Aan hun houding heeft het slachtoffer weinig of 
niets. Voor leidinggevenden, zoals de leerkracht of de opvoeder, is dit een belangrijke groep 
in die mate dat ze deze groep kunnen overtuigen om tegen het pesten in te gaan.  

- De onwetenden: Deze kinderen hebben vaak geen interesse in het groepsgebeuren en vallen 
echt uit de lucht wanneer ze met de feiten geconfronteerd worden. Ze trekken vaak op met 
lotgenoten. 

- De beschermingbiedende enkelingen: Binnen de groep is er sporadisch iemand die over een 
flinke dosis moed beschikt. Hij neemt het op voor het slachtoffer, met het risico zelf als 
slachtoffer gedoopt te worden. Het is voor deze kinderen het beste dat ze eerst enkele vrienden 
opzoeken, die er net hetzelfde over denken. Op deze manier staat deze groep sterker in hun 
schoenen. 

 
We vinden deze onderverdeling een goede wijze om een groep te analyseren, wanneer er zich hier 
pesterijen voordoen. Je kunt elk kind namelijk individueel bekijken, en nagaan in welke rol het zich 
bevindt en op welke manier het als slachtoffer getypeerd kan worden. 
 

5.3.2 De wijze waarop een groep gevormd wordt  

Er zijn volgens Emmerechts (1999) drie fasen, die zich voltrekken wanneer er een groep gevormd 
wordt: 

- De forming: Iedereen probeert zichzelf te zijn en tegelijkertijd tracht men uit te zoeken hoe 
men erbij kan horen. 

- De storming: In deze fase zullen er conflicten voorkomen, waarbij de hiërarchie in de groep 
bepaald zal worden. 

- De norming: Het woord zegt het zelf al. In deze fase worden de groepsnormen vastgelegd en 
wordt er een evenwicht gevonden in de omgang met elkaar. 
Bij groepen waar er gepest wordt, staan de personen die pesten het hoogst in de hiërarchie. Zij 
hebben dan ook de meeste invloed op de groepsnormen. Diegene die afwijkt van die norm, 
valt uit de boot en heeft een grote kans om slachtoffer te worden van pesterijen. Er is geen 
ruimte om anders te zijn, geen ruimte voor een positieve houding en gedrag.  

 

5.3.3 Belangrijke mechanismen betreffende groepsvorming bij pesten  

Wanneer pesten zich voordoet in een groep, zijn er enkele mechanismen die dit pesten kunnen 
bevorderen. Het is van belang dat we deze mechanismen kennen, zodat we ze in ons spel zoveel 
mogelijk kunnen uitsluiten. Daarom beschrijven we hieronder de meest belangrijke mechanismen die 
vermeld worden in Emmerechts (1999): 

- Sociale besmetting: Kinderen weerspiegelen zich aan een bepaalde persoon in de groep. 
Meestal aan de persoon die voor hen het sterkst lijkt. In groepen waar gepest wordt, is dit dus 
de persoon die pest. Ze gaan zijn gedrag vaak onbewust kopiëren en zich daardoor hetzelfde 
gedragen ten opzichte van het slachtoffer. Het effect zal sterker zijn naarmate aan de persoon 
die pest een positiever beeld gekoppeld wordt. 
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- Het verminderen van de remmingen op agressief gedrag: Als iemand ziet dat het gedrag van 
de persoon die pest - die als voorbeeldmodel gezien wordt - succes heeft, gaat de persoon 
zichzelf ook gemakkelijker zo gedragen. Succes wil hier vooral zeggen, dat het slachtoffer 
erdoor gepakt wordt en dat de omgeving weinig tegenreactie vertoond. 

- Het verminderde gevoel van verantwoordelijkheid:  Het verantwoordelijkheidsgevoel voor 
een negatieve handeling is minder, wanneer het door een hele groep gedragen wordt. De 
verantwoordelijkheid wordt als het ware gedeeld en iedereen voelt zich persoonlijk minder 
schuldig.  

 

5.4 DE OUDERS, DE LEERKRACHT, DE OPVOEDER, DE LEIDING  

Voor de aanpak van pesterijen en de preventie hiervan, is het belangrijk dat de begeleiding zich 
bewust is van bovenstaande groepsprocessen. Ouders, jeugdleiding en leerkrachten dragen ook een 
deel van de verantwoordelijkheid op hun schouders. Kinderen voelen aan hoever ze bij een bepaalde 
leidinggevende kunnen gaan, of ze er zich veilig bij kunnen voelen enz. Als ze merken dat er 
afspraken zijn en dat niet alles toegelaten wordt, dan zullen pesterijen veel minder opduiken. 
 
We moeten kinderen de kansen bieden om de waarde in zichzelf en in de anderen te ontdekken. Ze 
moeten de kans krijgen om voor elkaar en voor hun omgeving zorg te dragen. 
Als kinderen het gevoel hebben dat ze gewaardeerd worden en dat we geloven in hun mogelijkheden, 
dan komen we al een stuk dichter bij een pestarme en kindvriendelijkere omgeving. 
 

6 De signalen van pesten  

Dat kinderen die in een situatie van pesterijen verzeild geraakt zijn, allerlei signalen vertonen naar de 
buitenwereld toe, zal niemand verbazen. In enkele boeken vonden we dan ook een heel aantal 
opsommingen van deze signalen. Hieronder worden deze opsommingen uit Deboutte (1995) en uit 
Deboutte en Schelstraete (2000) kort weergegeven. 
 

6.1 SIGNALEN WAARUIT BLIJKT DAT EEN KIND GEPEST WORDT 

Er zijn verschillende signalen die erop kunnen wijzen dat je kind gepest wordt. We vinden de 
hieronder vermelde opsomming een goede, beknopte lijst van al deze mogelijke signalen. We willen 
echter bemerken dat niet al deze signalen moeten voorkomen, vooraleer je van pesten kunt spreken. 
 

6.1.1 Primaire signalen  

- Ze komen thuis met wonden, beschadigd materiaal, verliezen regelmatig dingen enz.  
- Ze slagen er niet in zich goed te weren.  
- Ze worden hard aangepakt door de andere kinderen.  

 

6.1.2 Secundaire signalen  

- Het kind heeft weinig of geen vriendjes. Hij/zij staat alleen op de speelplaats, nodigt geen 
vriendjes uit, wordt niet uitgenodigd enz.  

- Het kind zoekt veiligheid bij de begeleiding.  
- Het kind houdt zich afzijdig, zelfs zonder zichtbare aanleiding. Het gedraagt zicht triest, heeft 

stemmingswisselingen enz.  
- Het kind is soms onhandelbaar, agressief en overspannen.  
- Het kind is zowel letterlijk als figuurlijk vaak afwezig. Hij vlucht weg in zijn fantasie.  
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- Het kind ervaart angst om naar school te gaan.  
- Het kind heeft slechte prestaties op school.  

 

6.1.3 Andere  

- Nachtmerries, onrustig slapen: Dit is vooral een signaal wanneer het veel voorkomt en 
wanneer het steeds dezelfde nachtmerrie is die terugkomt. Doordat het kind slecht slaapt, is 
het nog meer kwetsbaar en vatbaar. Een oververmoeid kind bereikt sneller zijn grenzen. 

- Grote-mensen-verhalen: Hiermee bedoelen we dat deze kinderen beter opschieten met 
volwassenen. Hierdoor horen ze veel grote-mensen-verhalen, die nog niet geschikt zijn voor 
hen. Dit heeft als gevolg dat de kinderen bij hun leeftijdsgenoten als té wijs overkomen, wat 
op zijn beurt weer een reden vormt om te gaan pesten. 

- Psychosomatische klachten: Buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid enz. Vaak zijn dit smoesjes om 
niet naar school te moeten gaan. 

- Regressie: Bedplassen enz.  
 

6.2 SIGNALEN WAARUIT BLIJKT DAT EEN KIND PEST  

Ook een kind dat pest, zendt verschillende signalen uit naar zijn omgeving. Hieronder staat een lijst 
met de meest voorkomende signalen bij kinderen die pesten. Ook hier willen we erop duiden, dat deze 
signalen niet allemaal hoeven voor te komen bij een kind dat pest. 
 

6.2.1 Algemene gedragskenmerken 

- Fysiek sterk zijn. 
- Dominant gedrag stellen. 
- Impulsief en agressief gedrag stellen. 
- Tegendraadse houding ten opzichte van volwassenen hebben. 
- Weinig inlevingsvermogen tonen. 
- Positieve kijk op zichzelf hebben. 

 

6.2.2 Primaire signalen  

- Blauwe plekken, gescheurde kleren enz. Deze zijn gevolgen van de slachtoffers die zich 
verdedigen. 

- Opmerkingen in de agenda.  
 

6.2.3 Secundaire signalen  

- Volgzame meelopers als vriendjes, die wachten op zijn instructies bij het spelen. Het kind wil 
altijd de baas zijn. 

- De persoon die pest is brutaal ten opzichte van een zwakker gezinslid. 
- Ze zijn veel met zichzelf begaan, als het maar naar hun zin verloopt. 
- Weinig interesse voor de leerstof vertonen. 
- Agressieve idolen aanbidden. 
- Moeite om grenzen en kritiek te aanvaarden. 
- Indruk van een dubbel leven te hebben. Hiermee wordt bedoeld dat je thuis en van de 

leerkracht weinig klachten ondervindt en zelfs positieve feedback over je kind ontvangt. 
Tijdens momenten waarop het onbewaakt is, hoort u echter klachten, bijvoorbeeld van ouders 
op een verjaardagsfeestje. 
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7 De gevolgen van pesten 

Als de pesterijen lang duren, kunnen ze iemand helemaal onderuit halen. De ergste pijn komt diep te 
zitten en soms blijven de slachtoffers er hun hele leven mee kampen. Gevolgen zijn er echter voor alle 
partijen en niet alleen voor het gepeste kind. Toch zullen de gevolgen van persoon tot persoon 
verschillen. Hier hebben verschillende factoren mee te maken zoals onder andere de aard, de duur en 
de hevigheid van de pesterijen, maar ook factoren zoals de reactie van de omgeving en de 
persoonlijkheid van de betrokkenen. Hieronder geven we een samenvatting van mogelijke gevolgen 
weer uit Deboutte (1995), die er gelden voor iedere betrokkene.  
 

7.1 MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR HET KIND DAT GEPEST WORDT  

Allereerst leven personen die gepest worden met een minderwaardigheidsgevoel. Bovendien voelen ze 
zich ook erg onzeker. Ze vinden het normaal dat ze niet populair zijn en trekken zich meer en meer 
terug, waardoor ze nog meer geïsoleerd geraken. 
Een ander gevolg is dat ze amper voor zichzelf durven opkomen, uit vrees dat dit opkomen voor 
zichzelf nog meer negatieve gevolgen met zich zal meebrengen. 
Hun wantrouwen ten opzichte van andere mensen - ontstaan uit de vooral slechte ervaringen - zorgt 
ervoor dat ze uiteindelijk helemaal alleen komen te staan. 
Verder kunnen ze ook te maken krijgen met allerlei angsten en fobieën, waaronder op school vooral de 
faalangst. Deboutte (1995, p. 64) omschrijft deze angsten als “een verstikkend web rond het leven van 
de gepeste.” De mogelijkheden die ze aangeboden krijgen, wenden ze vaak vanuit die angsten af, 
waardoor het sociale leven nog meer verdwijnt. Ze durven als het ware niet meer investeren in hun 
onzekere toekomst. 
Ook zie je dat de slachtoffers hun leven opbouwen rond leugens en uitvluchten, om zo onaangename 
situaties te vermijden. 
Lichamelijk zijn er ook een aantal gevolgen waar rekening mee gehouden moet worden. Zo ontbreekt 
bij de slachtoffers van pesterijen, de motivatie om zich fysiek uit te leven. Hun kwetsbaarheid wordt 
duidelijk omwille van hun stijve houding. Verder kunnen spanningen zich ook lichamelijk uiten in 
allerlei vormen, bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, bedwateren, hyperventileren enz. 
Een erg belangrijk gevolg is het onvermogen om te relativeren. Goedbedoelde kritiek, grapjes enz. 
worden vaak verkeerd ingeschat en dan ook verkeerd opgenomen. 
Tot slot is er ook nog het gevolg waarin de persoon zich gaat vastzetten op de slachtofferrol. Hierbij 
wijst hij met de vinger naar de persoon die pest als schuldige. De omgeving gaat zich echter afvragen 
of het niet zijn eigen schuld is. 
 
We merken op dat pesten veel meer gevolgen met zich meebrengt, dan je in eerste instantie zou 
vermoeden. We vinden dit toch wel onrustwekkend, vooral omdat we ervoor vrezen dat deze gevolgen 
zich meer uitgesproken zullen voordoen bij jongeren met een licht mentale handicap die gepest 
worden. Verder hebben we ook bang dat er zich bij deze specifieke doelgroep nog wel andere 
gevolgen zullen manifesteren dan enkel diegene die hierboven vernoemd worden. 
 

7.2 MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR HET KIND DAT PEST  

Aanvankelijk heeft de persoon die pest een gevoel van macht en invloed. Zeker wanneer hij volgens 
Deboutte (1995) een kliekje rondom zich kan verzamelen en wanneer zijn slachtoffer meer geïsoleerd 
geraakt. Onderzoek waarbij de kinderen in een veilige context hun mening over de persoon die pest 
kunnen uiten, toont echter heel wat anders aan. De persoon die pest heeft namelijk weinig of geen 
echte vrienden. Is de groep te bang om tegen de persoon die pest te reageren, dan blijft zijn positie 
bewaard. Als de groep hem aanspreekt op zijn gedrag, staat hij er vaak even alleen voor als zijn 
slachtoffer. 
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Een ander gevolg is dat de persoon die pest zich vastwerkt in de pestrol. Het spreekwoord “Eens een 
pester, altijd een pester” geldt hier dan sterk. Men blijft dan met de anderen van de groep overhoop 
liggen. 
Pestgedrag is meestal symptoomgedrag. Dit wil zeggen dat er zich bij de persoon die pest een 
dieperliggend probleem afspeelt. Hieruit komen ook vaak een aantal van de signalen voort, die in het 
vorige puntje besproken werden. 
Verder worden personen die pesten ook moeilijk aanvaard en gewaardeerd om wie ze daadwerkelijk 
zijn. Ze vinden op den duur geen enkele andere manier meer om met anderen in relatie te gaan, dan 
door geweld te gebruiken en druk uit te oefenen. Hier gebeurt dan ook hetzelfde als bij het slachtoffer, 
namelijk dat de persoon die pest verstrikt geraakt in zijn probleem. Deboutte (1995, p. 68) zegt dat 
“het vaststaat dat pesters aanzienlijk meer kans lopen om op latere leeftijd in botsing te komen met de 
samenleving door crimineel gedrag en alcoholmisbruik.” 
 

7.3 MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR DE BUITENSTAANDERS 

7.3.1 De kinderen van de middengroep  

De gevolgen voor deze groep zijn minder talrijk en wegen voor het individu persoonlijk minder door, 
maar dit neemt niet weg dat ze er toch zijn.  
Sommige van deze kinderen krijgen volgens Deboutte (1995) te maken met een schuldgevoel: 
“Waarom heb ik niets gezegd?” 
Ze gaan lijden onder de groepssfeer die bedorven wordt door de pesterijen. Uiteindelijk krijgen ze het 
gevoel dat ze niemand nog kunnen vertrouwen. 
Verder worden bepaalde reacties en gedragingen vanuit de groep helemaal verkeerd verstaan. Dit geeft 
weer aanleiding tot nieuwe conflicten. In een dergelijke situatie zal uiteindelijk niemand het nog voor 
elkaar opnemen. 
Een ander gevolg is dat de zwakkere kinderen uit de middengroep heel wat groeikansen missen, die ze 
in een hechte groep wel zouden hebben. 
Doordat de kinderen na lange tijd aan de situatie van pesterijen gewoon worden, is er het gevaar dat ze 
even gevoelloos en gewetenloos worden als de persoon die pest zelf. 
 
Samenvattend blijkt dat ook voor de kinderen van de middengroep de gevolgen veel groter zijn dan we 
op het eerste gezicht dachten. We willen dit dus zeker verder meenemen, zodat we in ons spel ook 
deze groep kunnen bereiken. 
 

7.3.2 Het gezin  

Wanneer de ouders voor de eerste keer horen dat hun kind gepest wordt, gaan er allerlei gevoelens 
door hen heen. Ze zijn verontwaardigd, kwaad en angstig. Na deze eerste shock van emoties, gaan ze 
op zoek naar een oplossing. 
Dit is volgens Deboutte (1995) echter niet zo evident. Het gepeste kind zal in vele gevallen smeken 
om er niets van te zeggen. Het kind wil de situatie namelijk niet erger maken. Als de ouders toch met 
de leiding gaan praten, ondervinden ze vaak dat deze er weinig of geen oren naar hebben. 
Wanneer een kind lijdt, heeft dit een weerslag op het hele gezinsleven. Voorbeelden hiervan zijn onder 
andere spanningen tussen de ouders, andere kinderen die zich verwaarloosd beginnen te voelen, het 
slachtoffer dat zich schuldig voelt voor wat hij zijn gezin aandoet enz. Samen ontspannen en iets leuks 
doen, valt vaak weg. Dit is nochtans de beste wijze om eventjes de gedachten ergens anders op te 
richten. 
Ouders gaan vaak ook twijfelen aan zichzelf. “Hebben we ons kind wel goed opgevoed?”. Tevens 
gaan ze twijfelen aan de toekomst van hun kind. 
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7.3.3 De samenleving  

Ook de samenleving ondervindt volgens Deboutte (1995) enkele gevolgen van pesterijen. 
Soms beslissen bepaalde regeringen om iets tegen pesterijen op school te doen. Hiervoor hebben ze 
dan ook grondige redenen: 

- Aan pesterijen hangt een grote menselijke prijs. De groepen waarbinnen kinderen gepest 
worden, kunnen niet langer gelukkig samenleven. Dit kan uitgroeien tot depressies, die een 
heel leven lang duren. Bovendien doen pestpreventieprogramma’s niemand kwaad. Ze 
vergroten echter de kwaliteit van leven op allerlei niveaus, waaronder op school of elders. 

- Een gelukkigere jeugd draagt vele voordelen met zich mee. Deze voordelen zijn onder andere 
minder kosten in de gezondheidszorg, een hogere onderwijskwaliteit, meer werkplezier voor 
leerkrachten en opvoeders, minder criminaliteit in de toekomst enz. 

 
Het thema pesten is op dit moment heel levendig. Denk maar aan de film ‘BEN X’, die momenteel erg 
veel weerklank krijgt. Ook het reclamespotje op de TMF Awards - drie reclamespotjes namen het 
tegen elkaar op voor het winnen van de ‘Bullybeaters Award’ - maakt duidelijk dat het thema heel 
actueel is. We willen u hiervoor graag verder verwijzen naar hoofdstuk drie.  
 

8 Besluit  

Pesten is iets waar iedereen in de samenleving wel eens mee te maken krijgt. Dit kan zijn als leraar, als 
slachtoffer, als ouder of als behorend tot de middengroep. Daarom is het noodzakelijk dat iedereen een 
goed beeld heeft over wat pesten precies is en wat het allemaal met zich meebrengt.  
Doorheen ons project is het van belang dat we een aantal zaken zeker meenemen.  
In de eerste plaats vinden we het voornaam om een goede definitie rond pesten te formuleren. Eén van 
de opmerkelijkste bedenkingen uit dit hoofdstuk hangt met deze definitie samen. Deze is dat we ervan 
overtuigd zijn dat niet alleen het gepeste kind een slachtoffer is, maar dat alle betrokkenen van 
pesterijen slachtoffers zijn en negatieve gevolgen ondervinden.  
Verder is het ook noodzakelijk dat we de verschillende vormen van pesten in ons achterhoofd houden. 
Voor ons draait het belangrijkste kenmerk van pesten rond de weerbaarheid van zowel het gepeste 
kind als van het kind dat pest en van de middengroep. We willen vanuit die weerbaarheid vertrekken, 
om ons spel later in dit project op te bouwen.  
Ook is het van belang dat we een goed beeld hebben van alle betrokkenen bij pesterijen. Zowel de 
gepeste persoon, de persoon die pest, de middengroep, de ouders, de opvoeders als de leiding worden 
in puntje vijf uitvoerig besproken. Uit dit punt nemen we de profielen van de gepeste persoon, de 
persoon die pest, alsook de vijf deelgroepen en de belangrijkste mechanismen bij pesterijen in groepen 
mee. 
Een kind dat zich in een situatie van pesterijen bevindt, zal ongeacht zijn positie in de groep 
verschillende signalen naar de buitenwereld vertonen. Het is dan ook van nut dat we een globaal beeld 
van al deze signalen bij de hand hebben.  
Dat er gevolgen vasthangen aan pesten, zal iedereen wel weten. Maar welke gevolgen dat nu precies 
zijn, is maar de vraag. In puntje zeven staan deze voor verschillende partijen beschreven. Het is 
belangrijk om hieruit mee te nemen dat er gevolgen zijn op zowel kleine als grote schaal. Hiermee 
bedoelen we dat de gevolgen zich richten op het kind zelf, het gezin, de groep, maar ook de hele 
samenleving. 
Naast een goed beeld hebben over wat pesten is, is het echter ook van belang dat we weten hoe we zo 
een pestprobleem kunnen aanpakken. Hier gaan we dan ook in de volgende hoofdstukken verder op in. 
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H O O F D S T U K  2 :  V E R S C H I L L E N D E  A A N P A K V O R M E N  B I J  P E S T E N  

1 Inleiding  

In het vorige hoofdstuk hebben we getracht een zo ruim mogelijk beeld te scheppen betreffende het 
onderwerp pesten. In dit hoofdstuk zullen we iets dieper gaan en op zoek gaan naar methoden om met 
dit pesten te kunnen omgaan.  
In de eerste plaats zullen we de No Blame-methode bespreken. Het BC St.-Elisabeth heeft ons bij 
aanvang van dit project meegedeeld, dat ze de visie ‘geen schuldige aanduiden’, die deze methode 
vertegenwoordigt erg belangrijk vindt.  
Als volgt zullen we twee methoden bespreken, die we in het buitenland zijn tegengekomen. Dit zullen 
respectievelijk de Kanjertraining en de Weerbaarheidstraining van de Stichting Omgaan met Pesten 
zijn. 
Bovendien kaarten we nog twee andere methoden aan, namelijk Peermediation en het 
Vijfsporenbeleid, omdat we het zinvol vonden deze in dit project te vermelden. Dit omdat het toch wel 
een zekere kijk geeft op de verscheidenheid aan mogelijkheden waarmee je met pesten kunt omgaan.  
 
We willen tevens even meedelen, dat we beseffen dat er buiten deze vijf methoden, nóg een uitgebreid 
aanbod aan methoden bestaat. Het zou echter te ver gaan deze allemaal te vermelden. We willen 
hierbij aangeven, dat we er zoveel mogelijk naar getracht hebben, gevarieerde methoden uit te kiezen, 
zodat er verschillende visies naar voren zouden komen. 
 
In dit hoofdstuk hebben we beroep gedaan op de volgende bronnen: 
Robinson, G. & Maines, B. (2003), Leefsleutels vzw. (2005), Vliek, L., Weide, G., & Schutte, K. 
(samenst.). (2007), Valentijn, M. (2007), Het Bureau voor Psychologisch Advies, Coaching en 
Mediation (www.buro-psi.nl), Van der Meer, B. (1993).  
 

2 De No Blame-methode 

Graag willen we op deze methode wat dieper ingaan. Allereerst omdat we vanuit het BC St.-Elisabeth 
de tip gekregen hebben om vanuit de basisgedachte van deze methode te vertrekken, en ten tweede 
omdat we zelf vonden dat deze methode toch wel een meerwaarde vormt voor het oplossen van 
pestproblemen. Vooral omdat deze methode uitgaat van de krachten van alle betrokkenen en er geen 
schuldige aangeduid wordt. Voor deze methode te bespreken, maakten we gebruik van de werken van  
Robinson, G. & Maines, B. (2003) en Leefsleutels vzw. (2005). 
 

2.1 DEFINITIE  

Volgens Leefsleutels vzw (2005) is de No Blame-methode een methode waarin het 
probleemoplossende voorop staat en waarbij men beroep doet op de krachten van alle betrokkenen in 
de groep. Over straffen wordt er niet gesproken. Het gepeste kind, de persoon die pest, de 
middengroep en enkele neutrale personen gaan op zoek naar voorstellen om het probleem te 
verhelpen. De bedoeling hierbij is, dat men de negatieve gevoelens van de gepeste persoon gaat 
verminderen en indien mogelijk wegnemen. Ook vermelden zij dat de gevoelens centraal staan en niet 
de feiten. Dit resulteert in een sfeer die positief is en waarbij niemand bang of boos hoeft te zijn. 
 
Doorheen ons project hebben we deze methode als uitgangspunt verkozen, omdat het ons - zoals 
hierboven reeds vermeld - werd aangeraden door onze projectbegeleidster vanuit het BC St.-Elisabeth. 
Zij had voorheen reeds enkele andere methoden betreffende pesten geprobeerd, maar zonder enig 
resultaat. De No Blame-methode vond ze echter wel boeiend en ze raadde ons daarom aan er 
informatie rond op te zoeken en te kijken wat onze mening hieromtrent was. Ook wij ervoeren deze 
niet-bestraffende aanpak als positief. We vinden het zeer belangrijk dat de dader niet gestraft wordt, 
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maar dat men uitgaat van de gevoelens van de gepeste. We hebben dan ook besloten de visie die deze 
methode vertegenwoordigt als uitgangspunt voor ons spel te gebruiken. 
 

2.2 DE ZEVEN-STAPPENPROCEDURE 

Robinson en Maines (2003) spreken van een eenvoudige zeven-stappenprocedure, die elke begeleider 
kan hanteren. Ze vermelden er wel bij dat elke stap een deel van het geheel is en dat wanneer men één 
stap niet goed hanteert of overslaat, het succes van de methode verloren gaat. 
 

2.2.1 Stap 1: Een gesprek met het slachtoffer 

Allereerst stelt een begeleider vast dat er gepest wordt. Hierna begint het gesprek met het gepeste kind. 
Volgens Leefsleutels vzw (2005) is het de taak van de begeleider om de negatieve gevoelens van de 
gepeste voorop te stellen. Hij moet vooral op zoek gaan naar het effect en de gevolgen van het pesten 
tot nu toe. Ook probeert hij te achterhalen hóe het gepeste kind tot nu toe omging met het pesten en of 
hij zelf al op zoek ging naar oplossingen. Als laatste stelt hij de vraag of de gepeste ergens steun vindt. 
Belangrijk is erop te duiden dat het zeker niet de bedoeling is om bewijzen te verzamelen. 
 
Het tweede doel dat de begeleider wil bereiken, is het duidelijk maken wat deze methode nu juist 
inhoudt en wat de rol van de gepeste hierin is. Hierbij is het noodzakelijk dat het gepeste kind de 
begeleider vertrouwt en dat hij toestemt met de methode. 
Robinson en Maines (2003, p 74) vermelden hierbij het volgende: “Soms leeft de angst dat het nog 
erger zal worden, maar als het niet-bestraffende aspect volledig duidelijk is, voelt het slachtoffer zich 
meestal veilig en opgelucht dat er iets gedaan wordt.” 
 
Aan het einde van dit gesprek gaat de begeleider samen met het gepeste kind kijken welke personen er 
moeten uitgenodigd worden voor de volgende stap in de procedure. Deze personen kunnen ondermeer 
de perso(o)n(en) die pesten, de middengroep of eventueel neutrale personen zijn. Deze laatste 
personen zijn personen waar het slachtoffer mee bevriend is of dit zou willen, of personen die als 
vriendelijk gezien worden door het gepeste kind. Ook wordt het gepeste kind uitgenodigd om - als hij 
hier zin in heeft - iets te schrijven, te tekenen enz., waarmee hij kan vertellen hoe hij zich voelt. 
 
Als begeleider is het hierbij van belang dat je nagaat of er iets gezegd is wat de groep niet te weten 
mag komen en dat je het gepeste kind duidelijk maakt dat hij tijdens de methode altijd bij jou terecht 
kan. 
 
In de volgende stap zal het kind zelf niet aanwezig zijn. De reden hiervoor is dat zijn aanwezigheid 
zou kunnen leiden tot beschuldigingen van hem en dat dit op zijn beurt kan leiden tot ontkenning en 
rechtvaardiging bij de groep. 
 

2.2.2 Stap 2: Een bijeenkomst met de betrokkenen  

De begeleider spoort de personen op die de gepeste heeft vermeld en vertelt hun dat hij hen nodig 
heeft voor een probleem, dat niet opgelost kan geraken zonder hun hulp. De begeleider let er best op 
dat hij een gezellige ruimte kiest voor het gesprek. Een ruimte waar men goed kan communiceren en 
die de personen niet doen denken aan straffen. 
Een groep van zes tot acht personen levert hierbij het beste resultaat. 
Voor de begeleider is het zelf samenstellen van de groep een kans voor een eigen oordeel te laten 
meespelen. Zo kan hij eveneens behulpzame en betrouwbare jongeren betrekken, naast diegene die de 
schade hebben veroorzaakt. 
Belangrijk hierbij is dat men de krachten van al deze personen gaat hanteren om zo tot een goed 
resultaat te komen. 
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2.2.3 Stap 3: Het probleem wordt uitgelegd  

In deze stap bestaat de taak van de begeleider erin om het probleem uit te leggen aan de groep die door 
de gepeste persoon is aangeduid. Eerst vertelt de begeleider dat hij met een probleem zit, namelijk zijn 
bezorgdheid over de gepeste persoon. Vervolgens deelt hij hun het hele verhaal mee over de gevoelens 
van de gepeste. Om de pijn van de gepeste nog meer te verduidelijken, gebruikt hij de tekst of de 
tekening die door de gepeste gemaakt is.  
 
Robinson en Maines (2003, p 75) benadrukken de volgende handeling: “De begeleider praat op geen 
enkel moment over de details van de gebeurtenissen en beschuldigt niemand.” 
 

2.2.4 Stap 4: Deel de verantwoordelijkheid  

Na de vorige stap kan het wel eens gebeuren dat het beeld ontstaat van terneergeslagen luisteraars. 
Ook kan het zijn dat ze zich ongemakkelijk of schuldig gaan voelen en onzeker worden over de reden 
van het gesprek. Ongerustheid over straffen kan ook ontstaan Wanneer dit gebeurt, is het voornaam 
dat de begeleider de stemming wijzigt. 
De begeleider kan deze stemming veranderen door te vermelden dat:  

- Er niemand in de problemen zal komen of gestraft worden. 
- Dat heel de groep de verantwoordelijkheid heeft om het gepeste kind te helpen om zich terug 

gelukkig en veilig te voelen. 
- Iedereen samengeroepen is om het probleem te helpen oplossen. 

Op deze manier gebeurt het dat de macht verschoven wordt van de personen die pesten, naar de groep.  
 

2.2.5 Stap 5: Het vragen naar ideeën van elk groepslid  

Na stap vier kan de begeleider de groep de tijd geven om na te denken en indien nodig te reageren op 
datgene wat ze al gehoord hebben. Hierna vraagt de begeleider aan de groep om ieder voor zich een 
manier voor te stellen, waarmee zij denken het gepeste kind te helpen, zodat hij zich terug gelukkiger 
kan voelen. Mogelijk kan het gebeuren dat sommigen zich in deze stap beginnen te verdedigen of de 
schuld bij het gepeste kind leggen. De begeleider luistert naar deze argumenten, maar stelt duidelijk 
dat niets het pestgedrag kan goedpraten. Hierbij stelt hij opnieuw het probleem voorop, namelijk het 
slechte gevoel van het gepeste kind. Hij kan dit ook meenemen naar het volgende gesprek met de 
gepeste. 
Wanneer de kinderen een manier gevonden hebben om te helpen, formuleren ze deze in de ik-vorm. 
De reden die hierachter schuilt, is dat ze zich niet kunnen verschuilen achter uitspraken die algemeen 
zijn, bijvoorbeeld “We zullen samen met hem eten.” 
Voorbeelden van voorstellen: 

- Ik zal samen met hem naar school fietsen. 
- Ik zal hem niet meer uitlachen, omdat hij zo klein is. 

De begeleider laat zien dat hij de voorstellen apprecieert, ook al zijn het maar kleine dingen. 
Hij gaat er vanuit dat zelfs het kleinste voorstel beter is dan het pestgedrag dat voorheen plaatsvond. 
 
George Robinson en Barbara Maines (2003, p 76) vermelden het volgende: “De ideeën komen van de 
groepsleden, ze worden niet opgelegd door de begeleider. Deze reageert positief, maar dwingt geen 
beloftes af opdat het gedrag zal verbeteren.” 
 

2.2.6 Stap 6: Laat het aan de groep over 

De begeleider geeft de groep verantwoordelijkheid en vertrouwen. Omdat alles gebaseerd is op 
vertrouwen, wordt er niets op papier gezet. De begeleider deelt de groep mee, dat hij na ongeveer één 
week terug een gesprek met het gepeste kind zal hebben. Bovendien zal de begeleider ook met ieder 
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groepslid afzonderlijk een gesprek voeren. Hij sluit het gesprek af met de groep te bedanken voor hun 
medewerking en voegt hieraan toe dat iedereen steeds bij hem terecht kan. 
 

2.2.7 Stap 7: Een gesprek met iedereen afzonderlijk  

Nadat de week verlopen is, spreekt de begeleider opnieuw af met de groepsleden en de gepeste. Op 
deze manier kan de begeleider het pesten blijven volgen en blijft de groep betrokken. 
De gesprekken gebeuren afzonderlijk, omdat er zo geen competitieve sfeer kan ontstaan. Belangrijk 
bij dit gesprek is, dat het niet van belang is of iedereen zijn voorstel heeft uitgevoerd, maar dat het 
pesten gestopt is. 
Leefsleutels vzw (2005) voegt hieraan toe dat de begeleider aan de gepeste vraagt of hij zich beter 
heeft gevoeld de voorbije week en of hij een ander gedrag bij de groepsleden opgemerkt heeft. Als uit 
het gesprek met de gepeste blijkt, dat het weinig of geen effect gehad heeft, kan hij samen met de 
gepeste op zoek gaan naar een nieuwe groepssamenstelling. 
 

2.3 POSITIEVE REACTIES EN BEDENKINGEN OP DE NO BLAME-METHODE  

Aan de hand van bovenstaande theorie, konden wij de volgende positieve reacties en bedenkingen 
opsommen: 
 

2.3.1 Onze positieve reacties 

- De gevoelens van het gepeste kind staan centraal. 
- Er wordt geen dader aangeduid. 
- Er wordt niet gestraft. 
- De hele betrokken groep is verantwoordelijk.  
- De oplossingen komen vanuit de betrokken groep zelf. 
- De situatie wordt opgevolgd door een begeleider. 
- De methode volgt een duidelijke structuur door middel van de zeven-stappenprocedure.  

 

2.3.2 Onze bedenkingen  

- Leert de persoon die pest er wel iets uit? 
- Is deze methode altijd toepasbaar? 
- Je kunt deze methode enkel bij groepen gebruiken en niet individueel toepassen 
- Wat gebeurt er wanneer de ouders niet akkoord gaan? 
- Wat als de persoon die pest met ernstige problemen te kampen heeft? 
- Het is strikt noodzakelijk dat de begeleider het hele gebeuren goed begeleidt en opvolgt. 

Gebeurt dit niet, dan loopt het mis.  
 

2.4 BESLUIT  

De No Blame-methode streeft naar een probleemoplossende methode, waarbij het noodzakelijk is dat 
de gevoelens van het gepeste kind centraal staan. Door het kiezen van een betrokken groep, deze groep 
het probleem uit te leggen en hun zelf oplossingen te laten zoeken, wordt het straffen vermeden. Door 
de gedeelde verantwoordelijkheid zal de persoon die pest zich ook nooit geviseerd voelen en vrijuit 
kunnen spreken. Het gepeste kind zal er op deze manier niet voor moeten vrezen, dat de persoon die 
hem pest nog meer zal pesten wanneer hij dit meldt aan een begeleider.  
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Voor de uitwerking van ons spel willen we deze aanpak als uitgangspunt gebruiken, maar we zien 
echter in dat het niet haalbaar is hem integraal te gebruiken, daar we opgemerkt hebben dat deze 
methode enkel op groepen toepasbaar is. We willen vooral meenemen dat het erg belangrijk is, zowel 
de verantwoordelijkheid voor jezelf op te nemen, alsook voor een ander. Het maakt hierbij niet uit of 
je een persoon bent die pest, een kind die gepest wordt of een neutrale betrokkene bent. Tot slot nemen 
we zeker mee dat er geen schuldige mag aangewezen worden of vervolgd worden in ons spel. 
 

3 De Kanjertraining  

Tijdens onze internationale studiereis hebben we op dinsdag 6 november 2007 een gesprek gehad met 
Mevr. Lilian Vliek. Zij is werkzaam binnen het Instituut voor Kanjertrainingen en geeft voornamelijk 
trainingen aan kinderen, die regelmatig in aanraking komen met pesten, en hun ouders. Aan het einde 
van dit interview kregen we van haar een verzamelwerk mee (Vliek, Weide en Schutte, 2007). Hieruit 
haalden we de beneden vermelde informatie.  
 

3.1 CENTRAAL UITGANGSPUNT VAN DE KANJERTRAINING 

Vliek, Weide en Schutte (2007) gaan uit van het punt dat sociaal gedrag van kinderen is onder te 
verdelen in vier typen gedrag. Als het kind op een bepaald moment een type gedrag laat zien, ligt daar 
volgens hen een gevoel over het kind zelf in combinatie met een gevoel over de ander aan ten 
grondslag. 
 
Het eerste type gedrag noemt men konijngedrag. Dit gedrag stelt het kind wanneer het internaliserend 
gedrag laat zien ( angstig, teruggetrokken, depressief) samen met een gevoel van lage zelfwaardering 
in combinatie met een hoge waardering van anderen. 
Wanneer er echter externaliserend gedrag vertoond wordt, hangt dit samen met een gevoel van “Ik ben 
geweldig en jij bent niets.” Dit tweede type van gedrag noemt men pestvogelgedrag. 
Het derde type sociaal gedrag wordt gekenmerkt door uitlachen, respectloze storende grappen maken, 
onverschilligheid en druk, aandachtvragend gedrag enz. Dit gedrag kan dan ook gekoppeld worden 
aan een lage zelfwaardering en een lage waardering van anderen. Dit type gedrag wordt aapgedrag 
genoemd. 
Zowel het pestvogeltype als het aaptype kan externaliserend gedrag laten zien. Bij de pestvogel is dit 
echter vaker proactieve agressie, die meestal aangeleerd wordt door rolmodellen of bekrachtigingen. 
Deze agressie is doelgericht en weloverwogen. Bij de aap daarentegen gaat het voornamelijk om 
reactieve agressie die een reactie vormt op een ervaren bedreiging, met sterke lichamelijke arousal en 
impulsiviteit. 
Het vierde type gedrag uit zich in betrouwbaar, constructief en authentiek gedrag en  wordt kanjer- of 
tijgergedrag genoemd. Bij dit type hoort het delen van gevoelens, zeggen wat je vindt (maar niet 
altijd), assertief zijn en constructief kunnen reageren op stressvolle situaties zoals pesten, teleurstelling 
en afwijzing. Ten grondslag van dit gedrag ligt volgens Vliek, Weide en Schutte (2007) een hoge 
zelfwaardering en een positieve waardering van anderen ten grondslag. 
 
De typen worden in de training aangeduid met diernamen en met gekleurde petten: rode pet (aap), gele 
pet (konijn), zwarte pet (pestvogel) en witte pet (tijger/kanjer).  
Kinderen worden wel niet bestempeld (“Jij bent konijn”). Het wordt de kinderen aangeleerd de typen 
gedrag te herkennen en er soms wordt er gevraagd welke pet zij nu ophebben. 
Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat je nooit een type bent, maar dat je je op dat moment gedraagt als 
dat type en dat je dat ook kan veranderen. 
 
In de eerste plaats vinden we het positief dat er gewerkt wordt met vier verschillende typetjes. Dit 
maakt het volgens ons duidelijker voor de kinderen, welke gevoelens er precies naar boven komen bij 
het uiten van een bepaald gedrag. Op deze manier kunnen de kinderen zich ook gemakkelijker inleven 
in de rol van de ander. Hetgeen we vooral als positief ervaren, is dat een kind dat bijvoorbeeld 
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voornamelijk de rol van pestvogel op zich neemt, nu ook de rol van konijn moet innemen. Dit zorgt er 
volgens ons voor dat het kind gaat opmerken wat het bij een ander aanricht. Het omgekeerde geldt 
natuurlijk ook. We vinden het allen positief dat een kind dat in het dagelijkse leven vaak gepest wordt, 
nu eens de rol van pestvogel op zich mag nemen. Tot slot vinden we het ook goed dat de kinderen de 
typetjes niet opgestempeld krijgen, maar dat er duidelijk gemaakt wordt, dat je je alleen maar als dit 
type gedraagt en dat je dit kan veranderen.  
 

3.2 DOELGROEP EN DOELEN VAN DE KANJERTRAINING  

Vliek, Weide en Schutte (2007, p 2) vermelden het volgende: “ De training wordt zowel preventief (ter 
voorkoming van psychosociale problemen en internaliserende en externaliserende gedragsproblemen) 
als curatief (ter bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling) gegeven.”  
 
De training richt zich dan ook tot sociaal competente kinderen (in het onderwijs), kinderen met 
psychosociale problemen (onderwijs en jeugdzorg) en kinderen met een gedragsstoornis (jeugdzorg).  
 
De belangrijkste doelen van de training in het onderwijs zijn het verbeteren van de relatie tussen 
leerlingen onderling, tussen leerlingen en leraren en het creëren van een veilige sfeer op school. 
Hierdoor neemt het emotionele welbevinden van de kinderen toe.  
De school of de leerkracht stelt eveneens duidelijke grenzen aan gedrag, waardoor kinderen zich 
sociaal competenter gedragen.  
De doelen in de jeugdzorg kan men omschrijven als het verhogen van het emotionele welbevinden van 
kinderen en het stimuleren van kanjergedrag.  
Kanjergedrag wordt als authentiek, betrouwbaar en constructief gedrag, met respect voor jezelf en de 
andere omschreven. Een onderliggend doel hierbij is dan ook nog dat kinderen positief over zichzelf 
en anderen gaan denken. Ook worden de ouders meegetraind zodat het systeem rondom het kind 
ondersteuning kan bieden. 
 
Tijdens het gesprek werd ons duidelijk dat er een zeer grote vraag is naar de Kanjertraining in 
Nederland. De training wordt namelijk preventief en curatief gegeven op ruim 1500 scholen en ruim 
20 psychologische praktijken. De doelen van de training worden dan ook zeer duidelijk vooropgesteld 
en in de meeste gevallen ook bereikt. Is dit echter niet het geval, dan blijven de trainers de 
desbetreffende scholen of leerlingen verder opvolgen. Bovendien vinden we het zeer positief dat de 
ouders zo nauw betrokken worden bij de training. De training werkt dus contextueel. Ouders en 
leerkrachten (bij de schooltraining) worden intensief bij de training betrokken. In de praktijk volgen de 
ouders parallel met hun kind een aparte oudertraining. Op school worden ouders betrokken door het 
volgen van een ouderavond en het deelnemen aan twee lessen.  
 

3.3 BESCHRIJVING VAN DE KANJERTRAINING  

De training bestaat uit tien lessen van 1,5 tot 2 uur die om de twee weken gegeven worden.  
Er zijn verscheidene handleidingen, boeken en werkboeken voor de verschillende leeftijdsgroepen 
waarin de volgorde van activiteiten en de werkwijze staat beschreven. Een voorbeeld van de manier 
van aanpak zijn ondermeer de rollenspelen. Het positieve aan deze rollenspelen vinden wij dat de 
kinderen er via deze manier in slagen, zich in te leven in anderen en hun gevoelens hierdoor een 
zekere plaats kunnen geven. In ieder boek zijn er tien lessen beschreven. De kernboeken (één voor 
acht- tot twaalfjarigen en één voor twaalf- tot vijftienjarigen) bevatten lessen met achtereenvolgens de 
thema’s: jezelf voorstellen, aardige dingen zeggen, gevoelens uiten, ja en nee zeggen, belangstelling 
tonen, samenwerken en vertrouwen, vriendschap, kritiek geven, is het goed dat jij er bent? en tot slot 
de diploma- uitreiking.  
Tijdens de trainingen wordt ook gebruik gemaakt van enkele afspraken, namelijk: 

- We helpen elkaar. 
- We zijn te vertrouwen. 
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- Niemand is zielig. 
- Niemand speelt de baas. 
- Niemand lacht uit. 

 

3.4 POSITIEVE REACTIES EN BEDENKINGEN OP DE KANJERTRAINING  

Persoonlijk zijn we er erg van overtuigd dat de Kanjertraining een goede methode vormt om kinderen 
sterker in hun schoenen te doen staan. Ze krijgen namelijk meer inzicht in sociale vaardigheden en 
kinderen die gepest worden, kunnen zich hierdoor beter weren. Toch hebben we echter ook enkele 
negatieve reacties opgevangen. Het Instituut voor Kanjertrainingen wist deze negatieve reacties echter 
wel te verklaren. Deze negatieve reacties waren:  
 

- De training geeft een gepest kind de schuld van de situatie waarin het verkeert. 
Deze kritiek baseert zich volgens het Instituut voor Kanjertrainingen op de afspraken die worden 
gemaakt in de training.  
De afspraak ‘Niemand is zielig’ wordt door mensen die de training niet kennen, verkeerd 
geïnterpreteerd. De Kanjertrainingen hebben niet als doel slachtofferschap te cultiveren, maar helpt 
tegelijkertijd wel zeer veel gepeste kinderen. Het uitgangspunt is dat een kind niet zielig is, maar dat 
het met een probleem zit. Ieder mens heeft problemen. Dit bewijst dat je mens bént.  
 
- Niet iedereen is te vertrouwen.  
Hoe kunt u kinderen vertellen dat we elkaar wel kunnen vertrouwen? U leert kinderen daarmee naïef 
te zijn.” 
Het Instituut voor Kanjertrainingen geeft toe dat inderdaad niet iedereen te vertrouwen valt. Echter een 
heel deel van de bevolking nog wel, het hangt er maar van af waar je je op richt. In de trainingen 
wordt ervan uitgegaan dat de aanwezige groepsleden te vertrouwen zijn. Tevens wordt er aan de 
kinderen geleerd hoe ze met mensen moeten omgaan die niet te vertrouwen zijn.  
 
- De Kanjertraining is stigmatiserend. 
Deze reactie is volgens het Instituut voor Kanjertrainingen gebaseerd op de typetjes waarvan gebruik 
gemaakt wordt. Er worden met de typetjes echter enkel manieren van reageren verduidelijkt. Op deze 
manier kan een kind tot de vaststelling komen dat het eigen gedrag op eenzelfde moment aap-, konijn-, 
pestvogel- en kanjergedrag kan zijn. De Kanjertraining is op deze manier inzichtgevend. Kinderen 
krijgen een duidelijk beeld van het eigen gedrag en dat van de ander. 
 
Deze laatste reactie vinden we toch wel erg belangrijk om te onthouden. Een persoon die pest vormt 
niet op ieder moment van de dag een pestvogel. We zijn ons er goed van bewust dat er vaak een reden 
schuilt achter het pestgedrag van deze persoon in kwestie. We vinden het dan ook belangrijk om 
binnen de uitwerking van ons spel, rekening te houden met het achterhalen van deze redenen. Ook 
willen we de personen die pesten duidelijk maken dat ze werkelijk kunnen veranderen en dat ze van 
het profiel ‘pester’ kunnen afgeraken. Uiteraard willen we ook de gepeste kinderen duidelijk maken 
dat ze van hun profiel kunnen afstappen, dat ze meer zijn dan een persoon die gepest wordt en dat ze 
naast dit pestprobleem erg veel in hun mars hebben en een hele hoop goede kwaliteiten hebben.  
 

3.5 BESLUIT  

Samen zijn we tot het besluit gekomen dat de Kanjertraining een goed initiatief vormt voor kinderen 
die gepest worden en over weinig sociale vaardigheden beschikken. Ook de persoon die pest heeft 
volgens ons veel baat bij deze training. We hebben reeds verteld dat de kinderen door middel van de 
Kanjertraining sterker in hun schoenen komen te staan en dat de kinderen die gepest worden zich beter 
kunnen weren. Ook vinden we het erg positief dat de ouders en/of opvoeders zo nauw bij de trainingen 
betrokken worden. Hierdoor krijgen ook zij een beeld van de impact dat pesten op een kind kan 
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hebben en wordt er hen tevens aangeleerd hoe ze hier het best op kunnen reageren. Ook de impact bij 
het kind dat pest kan groot zijn en ook hiernaar gaat de nodige aandacht.  
 

4 Cursus Sociale Weerbaarheid – Omgaan met Pesten  

Tijdens onze internationale studiereis hebben we verschillende malen een bezoek gebracht aan Mevr. 
Mirelle Valentijn. Zij is een gediplomeerde trainster in het geven van cursussen Sociale Weerbaarheid 
- Omgaan met Pesten. Ook heeft ze werkervaring in onder andere de gezondheidszorg, het jeugdwerk, 
en in het onderwijs. Mevr. Mirelle Valentijn heeft ons ondermeer uitgenodigd op zowel een ouder- als 
een kindersessie en heeft ons tot slot bij haar thuis ontvangen en ons de mogelijkheid gegeven de 
nodige vragen te stellen. Hiervoor willen we u dan ook graag verwijzen naar bijlage 1 waar u een 
overzicht vindt van de vragen tijdens dit interview. Verder heeft zij ons een verzamelwerk (Valentijn, 
M., 2007) meegegeven waaruit we volgende informatie haalden. 
 

4.1 CENTRALE UITGANGSPUNTEN EN DE METHODE VAN DE CURSUS SOCIALE 
WEERBAARHEID – OMGAAN MET PESTEN  

De cursus is gebaseerd op de visie en methode van Dieta Uyterlinde, stichtster van de cursus Sociale 
Weerbaarheid – Omgaan met Pesten. Zij gaf het roer over aan onder andere Mirelle Valentijn. 
 
In de cursus Sociale Weerbaarheid – Omgaan met Pesten gaat men ervan uit dat mensen net als 
stoplichten zijn. Ze maken met hun lichaamstaal, stemgebruik en gekozen woorden zichtbaar hoeveel 
ruimte zij innemen en waar hun grenzen liggen. Andere mensen reageren hierop met hun mate van 
machtsuitoefening. 
 
Groen = Subassertief 
De persoon die pest mag verdergaan en de gepeste heeft geen respect voor eigen grenzen. 
De lichaamstaal is zielig, zwak, teruggetrokken en klein. Ook kan het zijn dat hij gaat huilen, 
weglopen, de clown uithangen, gaat lachen of niet gecontroleerde bewegingen gaat uitvoeren. 
Oranje = Assertief 
De persoon die pest, wordt gewaarschuwd vanuit respect voor eigen en andermans grenzen. 
De lichaamshouding is sterk. De gepeste kijkt de andere aan, praat duidelijk, geeft zijn eigen mening, 
gaat over op een ander onderwerp of loopt stevig weg. De basiskwaliteit hierbij is dat hij op komt voor 
zichzelf of voor een ander. 
Rood = Agressief 
De persoon die pest wordt bij deze kleur gewaarschuwd door middel van agressie. Er heerst hier geen 
respect voor andermans grenzen. 
De lichaamstaal is agressief, sterk, duidelijk. De gepeste kijkt de ander aan, is driftig, scheldt en gaat 
zichzelf verdedigen door over te gaan tot vechten (Valentijn, 2007). 
 
Dit uitgangspunt gebruikt Mirelle Valentijn doorheen heel haar cursus. Het is de bedoeling dat de 
jongeren allemaal de oranje houding leren hanteren. Dit probeert ze te bekomen door oefeningen aan 
te bieden, waarin ze leren deze sterke houding aan te nemen. 
Hiernaast richt Mirelle Valentijn ook haar aandacht naar de ouders van de jongeren die de cursus 
volgen. Dit doet ze aan de hand van oudersessies. 
 

4.2 DOELGROEP EN DOELEN VAN DE CURSUS SOCIALE WEERBAARHEID – 
OMGAAN MET PESTEN 

De cursus richt zich op jongeren van 10 tot 12 jaar en van 13 tot 17 jaar die gepest worden of moeite 
hebben met voor zichzelf op te komen. Het doel is om de deelnemers anders te leren omgaan met 
weerbaarheid en hen te leren opkomen voor zichzelf door middel van toepasbare handvaten. De 
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deelnemers leren hoe zij kunnen omgaan met onaangename situaties zoals non-verbaal, verbaal en 
digitaal pesten, buitensluiten, negeren, chanteren en roddelen.  
 

4.3 BESCHRIJVING VAN DE CURSUS SOCIALE WEERBAARHEID – OMGAAN MET 
PESTEN  

De cursus bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur.  
 
De deelnemers krijgen inzicht in volgende aspecten: 

- Het verschil tussen plagen en pesten. 
- De rollen in een groep: slachtoffer, meeloper, de persoon die pest, helper, omstander.  
- De eigen inbreng versterken. 
- Digitaal pesten. 
- De samenhang tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag (RET).  

 
Er wordt gewerkt aan: 

- Uitstraling, weerbare lichaamshouding. 
- Stemgebruik en woordgebruik. 
- Ademhaling en ontspanning. 
- Positief denken, eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen. 
- Nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven.  
- Feedback geven en ontvangen. 
- Conflicten hanteren. 
- Omgaan met elkaar en samenwerken. 
- Omgaan met buitensluiten en weer meedoen. 
- Hulp bieden en vragen. 
 

Naar behoefte van de deelnemer en of ouders/verzorgers/school kan beroep gedaan worden op nazorg:  
- Individuele coaching aansluitend op de cursus. 
- Follow-up in kleine groep aansluitend aan de cursus  
- Follow-up in groepsverband twee tot drie maanden na de afronding van de cursus.  
- Yoga voor tieners. 
- Zelfverdediging voor meisjes van 10 tot 12 jaar. 
- Zelfverdediging voor jongens vanaf 11 jaar.  

 

4.4 POSITIEVE REACTIES EN BEDENKINGEN OP DE CURSUS SOCIALE 
WEERBAARHEID – OMGAAN MET PESTEN  

Vooreerst willen we duidelijk stellen, dat we niet zo direct negatieve reacties op de cursus gevonden 
hebben. We zijn tijdens onze internationale studiereis driemaal binnen de stichting ontvangen en onze 
reacties waren steeds weer positief. In de eerste plaats willen we duiden op de zeer kindvriendelijke 
manier waarmee er met de kinderen wordt omgegaan. De trainers zijn allen zeer enthousiast en erg 
gemotiveerd om de kinderen te begeleiden. Verder ervaren we het ook als zeer positief dat de ouders 
zo nauw bij de cursus betrokken worden. Bij iedere oudersessie krijgen de ouders de kans om de 
ontwikkelingen van hun kinderen mee te delen aan de andere ouders. Eventuele moeilijkheden worden 
er samen besproken en vervolgens gaat men samen op zoek naar oplossingen. Ook de trainer geeft aan 
de ouders de nodige tips. Bovendien krijgen de ouders feedback over de vorderingen van hun 
kinderen. De trainer geeft hen hierover een schriftelijk verslag mee. Tot slot vinden we het erg positief 
dat de trainers de kinderen er echt op hameren, om de sociale vaardigheden die ze leren binnen de 
cursus, ook in hun dagelijks leven toe te passen. Zo krijgen ze bijvoorbeeld aan het eind van iedere 
sessie een huiswerkopdrachtje mee. Hierop staat waar ze de komende week extra aandacht aan moeten 
besteden.  
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Vooral dit laatste vinden we weer erg belangrijk om te onthouden voor de uitwerking van ons spel. 
Ook wij zullen gebruik maken van enkele huiswerkopdrachten. De huiswerkopdrachten zullen 
voornamelijk die opdrachten omvatten, die het kind op een bepaalde sociale vaardigheid attent maken, 
bijvoorbeeld “Geef jezelf deze week dagelijks een complimentje.” Ook hier zullen we werken met de 
drie thema’s waarvan we gebruik maken binnen de uitwerking van ons spel, namelijk denken, voelen 
en doen.  
 

4.5 BESLUIT  

Persoonlijk vinden we bovenstaande Weerbaarheidstraining erg sterk. De centrale uitgangspunten en 
de gebruikte methode vormen volgens ons een goed gefundeerde basis. Er wordt aan de deelnemers 
duidelijk gemaakt waaraan ze zich meer specifiek kunnen verwachten en hoe ze dit tot een goed einde 
kunnen brengen. Bovendien worden er erg duidelijke doelen nagestreefd. Wel zijn we ons ervan 
bewust dat de deelnemers in het begin het gevoel kunnen hebben dat er heel wat op hen afkomt. We 
hebben tijdens onze internationale studiereis echter gezien dat alles stapsgewijs wordt aangepakt. 
Verder vinden we het ook erg positief dat er een beroep kan gedaan worden op nazorg. Mede doordat 
we er tijdens onze internationale studiereis op attent gemaakt zijn, dat hier toch wel regelmatig vraag 
naar is.  
 

5 Peermediation  

Wat deze methode betreft, hebben we ons voornamelijk gebaseerd op het Bureau voor Psychologisch 
Advies, Coaching en Mediation (www.buro-psi.nl). 
Om een geïntegreerde aanpak voor het oplossen van problemen of conflicten vanuit verschillende 
invalshoeken mogelijk te maken, doet PSI Consult een beroep op een uitgebreid netwerk van 
professionals uit verschillende disciplines zoals organisatieadviseurs, juristen, financieel adviseurs, 
psychotherapeuten, loopbaanbegeleiders, collega mediators, trainers en coaches.  
 

5.1 DEFINITIE  

Volgens PSI Consult (2007, par 1) is Peermediation of leerlingenbemiddeling: “een methode van 
conflicthantering waarbij leerlingen-bemiddelaars als neutrale derden een gesprek begeleiden tussen 
leerlingen die een conflict hebben met elkaar en dit willen uitpraten. Leerlingen roepen de hulp in van 
getrainde medeleerlingen als bemiddelaar.” 
Peermediation is een relatief nieuwe aanpak van de veiligheidsproblematiek waarvan gebruik gemaakt 
wordt op scholen en het is de bedoeling dat leerlingen meer en meer actief deelnemen, zodat zij: 

- Het gevoel hebben erbij te horen (relatie). 
- Zien dat hun inbreng van belang is (autonomie). 
- Merken dat zij greep krijgen op veranderingen in hun omgeving (competentie). 

 
Deze drie elementen (relatie, autonomie, competentie) vormen de belangrijkste psychologische 
basisbehoeften van elk kind. 
 
Peermediation of leerlingenbemiddeling is ontstaan als reactie van een veranderende visie ten aanzien 
van de rol en de positie van scholen. Deze methode gaat uit van de opvatting dat de school niet enkel 
en alleen meer gezien kan worden als een plaats waar er voortdurend geleerd wordt, maar als een deel 
van de maatschappij waarin diverse competenties en inzichten worden aangereikt. De leraar krijgt hier 
ook een andere functie namelijk die van opvoeder en bondgenoot. Vanuit deze ontwikkeling kan er 
dan een beleid groeien, waarin er zowel aandacht is voor leraren als voor leerlingen en dit ten aanzien 
van het aanleren van sociale vaardigheden, begeleiding en nazorg. Dit wil echter niet zeggen dat 
regels, procedures en sancties vergeten worden. Zij verdienen nog steeds de nodige aandacht, maar de 
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nadruk wordt meer gelegd op de communicatie tussen leerlingen onderling, tussen leraren onderling, 
tussen management en leraren, tussen ouders en school en tussen andere betrokken derden en school. 
 
Het is binnen deze context dat Peermediation zich ontwikkeld heeft. Het heeft als doel leerlingen- 
bemiddelaars te trainen om te onderhandelen bij conflicten tussen leerlingen onderling. Er wordt hen 
geleerd om de betrokken partijen de nodige ruimte te geven zodat deze in aanwezigheid van de 
bemiddelaar op een goede manier over hun conflict kunnen onderhandelen.  
 
Leerlingen-bemiddelaars leren volgens onderstaand patroon werken. De basis van een vijfstappenplan 
is KLAAR: 

- Stap 1: Koel af. 
- Stap 2: Luister en spreek. 

o Wat is er aan de hand?  
o Hoe voel je je daarbij?  

- Stap 3: Allebei vertellen wat je graag wilt. 
- Stap 4: Alles is goed. 

o Verzin zoveel mogelijk oplossingen en kies de beste 
- Stap 5: Regel het verder. 

o Wie, wat, waar, wanneer en hoe?  
 

5.2 POSITIEVE REACTIES EN BEDENKINGEN OP PEERMEDIATION  

Aan de ene kant vinden we het positief dat leerlingen via Peermediation op een voor hun aangename 
manier, een ruzie of onenigheid kunnen oplossen. Doordat ze zelf hun problemen oplossen, hoeft een 
ouder, opvoeder of leerkracht hier niet steeds in betrokken worden. Dit zorgt ervoor dat ze niet gestraft 
zullen worden, waardoor ze misschien sneller durven toegeven dat ze iets verkeerd gedaan hebben.  
Aan de andere kant vragen we ons af of het wel altijd zo positief is dat er geen volwassene bij de 
situatie betrokken geraakt. De leerling-bemiddelaar zal namelijk niet op alles een antwoord kennen en 
zal ook niet steeds weten hoe een bepaalde situatie nu precies aan te pakken. Het is dan maar te hopen 
dat de situatie niet zal escaleren.  
 
Hoewel het ons een goede methode lijkt om gebruik van te maken binnen scholen, leefgroepen enz., 
vrezen we er toch voor dat deze methode niet erg toepasbaar kan zijn voor jongeren met een licht 
mentale handicap. Bemiddelen tussen twee personen is niet zo vanzelfsprekend en kan zelfs voor 
volwassenen zonder enige aandoening een moeilijke zaak vormen. We willen echter wel aanhalen dat 
het mits de nodige oefening en herhaling wél haalbaar kan zijn, maar dat we er binnen de uitwerking 
van ons spel niet expliciet gebruik van zullen maken.  
 

5.3 BESLUIT  

Een ander woord voor Peermediation is leerlingenbemiddeling. Volgens PSI Consult is Peermediation: 
“een methode van conflicthantering waarbij leerlingen-bemiddelaars als neutrale derden een gesprek 
begeleiden tussen leerlingen die een conflict hebben met elkaar en dit willen uitpraten. Leerlingen 
roepen de hulp in van getrainde medeleerlingen als bemiddelaar.” Deze uitspraak lazen we reeds bij de 
definitie. Ook merkten we bij dit puntje op, dat leerlingen- bemiddelaars steeds volgens een vast 
stramien werken. De basis van het vijfstappenplan waarmee zij werken, vormt het woordje KLAAR.  
 
We zijn ervan overtuigd dat Peermediation een erg nuttige methode kan zijn om het pestprobleem 
enigszins in de dijken. Wanneer een kind gepest wordt en steeds kan terugvallen op een bemiddelaar, 
krijgt hij de kans zijn gevoelens aan de persoon die pest te verwoorden.  
Doordat de leerlingen ongeveer dezelfde leeftijd hebben, is er geen sprake van een machtspositie en 
dit vinden we toch wel belangrijk. Dit kan de zaak namelijk vergemakkelijken, daar we vermoeden dat 
iedereen sneller geneigd zal zijn open kaart te spelen. Vooral omdat er geen gevaar van straffen aan 
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deze methode verbonden is. We stellen ons echter wel de vraag of het altijd zo positief is dat er geen 
ouders bij deze methode betrokken zijn. We zijn immers van mening dat de opinie van een volwassene 
in vele gevallen wel zinvol kan zijn. 
 

6 Het Vijfsporenbeleid  

Wat het Vijfsporenbeleid betreft, hebben we onze informatie gehaald uit het boek van Bob van der 
Meer, namelijk ‘Machtsmisbruik op school’ (1993). Bij pestgedrag op school volgt hij het 
Vijfsporenbeleid. Het is van belang, beweert hij, dat er aan alle partijen hulp aangeboden wordt. Enkel 
dan kent de aanpak van pesten kans op slagen.  
 

6.1 DEFINITIE  

Het Vijfsporenbeleid bestaat uit:  
- Het gepeste kind helpen, adviezen geven en eventueel een sociale vaardigheidstraining laten 

volgen. 
- De persoon die pest helpen aan de hand van een sociale vaardigheidstraining. 
- De zwijgende middengroep helpen door middel van het mobiliseren van deze groep en het 

bevorderen van de positieve sfeer. 
- De leerkrachten helpen door het geven van achtergrondinformatie over het verschijnsel, over 

hoe signaleren en over concrete aanpakmogelijkheden. 
- De ouders betrekken bij de aanpak van het probleem, adviezen, voorlichting en 

achtergrondinformatie. 
 
Het is duidelijk dat iedereen bij deze methode betrokken wordt. Het is bedoeld voor leerlingen die 
moeilijkheden ondervinden in het contactleggen en samenspelen met leeftijdsgenoten, maar het kan 
alleen succes hebben als met alle betrokken partijen naar een oplossing wordt gezocht. Tijdens de 
bijeenkomsten leren de leerlingen op een speelse manier vaardigheden als luisteren, problemen 
oplossen, praten over gevoelens, samenwerken met andere kinderen en andere kinderen kritiek geven 
en ontvangen. 
 

6.2 POSITIEVE REACTIES EN BEDENKINGEN OP HET VIJFSPORENBELEID  

We zijn ervan overtuigd dat dit een zeer goede methode is. We kunnen ons dan ook niet meteen enkele 
negatieve reacties inbeelden. Hetgeen we vooral een pluspunt vinden, is dat al de betrokken partijen 
mee in het vizier genomen worden. Dit verschilt dus van het reeds eerder besproken Peermediation. 
Het biedt de zekerheid dat iedereen van het probleem op de hoogte gesteld wordt, dat er zoveel 
mogelijk aan gedaan wordt en dat iedereen zich in elkaars situatie kan inleven. Het is hier ook 
voornaam dat er niet enkel een oplossing aangereikt wordt aan het kind dat gepest wordt, maar dat 
men ook de persoon die pest sociaalvaardiger leert worden.  
 
Hetgeen we hieruit vooral willen meenemen naar de uitwerking van ons spel, is dat we zullen trachten 
zoveel mogelijk actoren bij de situatie te betrekken. Al beseffen we heel goed dat het moeilijk zal zijn 
om de zwijgende middengroep en de ouders te bereiken. Het is namelijk zo dat de jongeren met een 
licht mentale handicap hun ouders enkel tijdens de weekends zien. Het is daarom moeilijk om de 
ouders bij het spel te betrekken. Ook de leerlingen waarmee de jongeren op school en in de klas zitten, 
zijn moeilijk te bereiken. Het is echter toch belangrijk dat we deze groep aanspreken, aangezien vaak 
zij diegene zijn die de jongeren met een licht mentale handicap pesten.  
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6.3 BESLUIT  

We zijn van mening dat het Vijfsporenbeleid een goede methode vormt om het veelbesproken 
pestprobleem aan te pakken. Hetgeen we vooral een erg groot pluspunt vinden, is dat de methode zich 
op al de betrokken partijen richt. Dit biedt dan steeds de zekerheid dat iedereen van het probleem op 
de hoogte is.  
 

7 Besluit  

Nadat we in het vorige hoofdstuk uitvoerig zijn ingegaan op het fenomeen pesten, zijn we in dit 
hoofdstuk op zoek gegaan naar een aantal methodieken om met dit pesten te kunnen omgaan.  
Zo hebben we als eerste aanpakvorm de No Blame-methode besproken. Hetgeen we hieruit vooral 
willen onthouden, is dat het probleemoplossende steeds voorop staat en dat men steeds beroep doet op 
de krachten van alle betrokkenen in de groep. Over straffen wordt er dus niet gesproken. We vinden 
deze visie wel aantrekkelijk en durven voorzichtig vermoeden dat vooral jongeren zich hier 
gemakkelijk bij durven aansluiten.  
Als tweede aanpakvorm hebben we de Kanjertraining besproken. Hieruit nemen we vooral mee dat de 
personen die bij de pestsituatie betrokken zijn, niet bestempeld mogen worden als bijvoorbeeld ‘de 
pestvogel’. Een persoon die pest, is meer dan een pester alleen. We moeten hem daarom de kans geven 
zijn goede gedrag naar boven te laten komen en in hem te geloven. Hetzelfde geldt ook voor de 
persoon die gepest wordt. Ook hij moet in zijn sterktes geloven en zich weerbaarder durven opstellen 
ten opzichte van de persoon die pest.  
Vervolgens zijn we overgegaan naar de cursus Sociale weerbaarheid - Omgaan met Pesten. Uit deze 
cursus nemen we de methode rond de stoplichten en de gebruikte thema’s mee. De houdingen uit deze 
methode en de thema’s kunnen we later toepassen in onze implementatie. 
Als volgt hebben we Peermediation aangehaald. Een ander woord voor Peermediation is 
leerlingenbemiddeling. Hoewel we het een zeer interessante en boeiende methode vinden, zullen we 
binnen de uitwerking van ons spel niet zoveel van deze methode meenemen. Dit omdat het een 
methode is die aangeleerd moet worden en we zien ons hiertoe niet meteen in staat.  
Ten slotte zijn we overgegaan tot het Vijfsporenbeleid. Hieruit willen we vooral onthouden dat alle 
partijen die, in welke vorm dan ook, met het pesten in aanraking komen, moeten aangesproken worden 
en hulp aangeboden krijgen. Deze partijen zijn ondermeer het gepeste kind, het kind dat pest, de 
zwijgende middengroep, de leerkrachten en tot slot de ouders. 
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H O O F D S T U K  3 :  A C T U A L I T E I T   

1 Inleiding  

Nu we grotendeels weten wat pesten inhoudt en tevens enkele methoden onder de loep genomen 
hebben om dit pesten aan te pakken, willen we graag ingaan op enkele actuele tendensen. We willen in 
dit hoofdstuk een kort overzicht weergeven van enkele artikelen betreffende pesten vandaag in de 
samenleving. 
Zeker willen we de film en het boek rond Ben X in de schijnwerpers plaatsen. Het tijdstip waarop deze 
film werd uitgebracht, kon voor ons namelijk niet beter plaatsvinden. 
Tot slot willen we u ook nog graag even verwijzen naar bijlage 2, waar u de gebruikte artikelen zal 
terugvinden. We hebben besloten deze in volgorde van bespreking te plaatsen.  
 

2 De film ‘Ben X’ 

Ben X is de debuutfilm van televisiemaker Nic Balthazar. Het verhaal is gebaseerd op een waar 
gebeurd verhaal en gaat over een jongen met autisme die moeilijk door het leven gaat. De jongen zit 
op het einde van het secundaire onderwijs en wordt hier door twee jongens uit zijn klas gepest.  
Enerzijds geeft de film goed de kenmerken van autisme weer en anderzijds tevens die van pesten. 
  
We zijn er met z’n allen van overtuigd dat het hier over een shockerende film gaat, die goed de 
problematiek van pesten bij jongeren met een ontwikkelingsstoornis weergeeft. Om deze laatste reden 
vinden we het dan ook een aanrader voor iedereen, met in het bijzonder personen zoals leerkrachten, 
opvoeders enz., die met de problematiek bekend zijn. Verder willen we er ook op duiden dat de lezer 
veel punten uit hoofdstuk 1 en uit de verdere theoretische omkadering zal herkennen in de film. 
 

3 Artikelen uit de pers 

Gedurende de periode waarin we aan ons project werkten, is het onderwerp pesten heel sterk aanwezig 
geweest binnen onze maatschappij. We hebben dan ook verschillende artikelen gevonden, waaruit we 
de voor ons belangrijkste geselecteerd hebben. Deze vindt u nogmaals terug in bijlage 2. 
De reden waarom de aandacht betreffende het pesten zo sterk in de media is toegenomen, is volgens 
ons de debuutfilm van Nic Balthazar, namelijk ‘Ben X’. We zullen hierover dan ook een aantal 
artikelen bespreken. Verder vinden we het ook van belang om enkele aspecten van pesten aan bod te 
brengen die niet zo nauw binnen onze afbakening van pesten bij jongeren met een mentale handicap 
liggen. We hebben het dan vooral over de nieuwste vormen van pesten, waaronder het cyberpesten en 
het pesten op het werk. 
 

3.1 ARTIKELEN OVER DE FILM BEN X  

3.1.1 Wat is autisme? Ben X alleen populair in de filmzaal  

In dit artikel geeft men enerzijds een goede basis weer over wat autisme precies allemaal inhoudt. Dit 
wordt gedaan door de drie kernproblemen die bij autisme horen, aan te geven. Deze kernproblemen 
doen zich voor op het vlak van communicatie, sociale problemen en bij een gebrek aan flexibiliteit in 
denken en handelen. Anderzijds legt Professor Elke Van Hoof, die in dit artikel aan het woord is, ook 
het verband tussen autisme en pesten. Ze vertelt dat jongeren met autisme als dom en ongeïnteresseerd 
kunnen overkomen, hetgeen op zijn beurt kan leiden tot ernstige pesterijen. Verder duidt ze erop dat 
deze jongeren de woede die zulke pesterijen met zich meebrengt, kunnen opkroppen tot op een 
bepaald moment de bom barst. Dit kan zich volgens haar naar buiten richten, maar ook tegen zichzelf. 
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Ondanks het feit dat het hier om een vrij kort artikel gaat, vinden we toch dat er heel wat belangrijke 
informatie wordt weergegeven. De kernproblematiek van autisme wordt goed aangegeven en ook de 
link naar het pesten vinden we erg sterk verwoord. Binnen onze opleiding hebben we de termen 
externaliserend en internaliserend gedrag gezien. In de film Ben X gaat het om een jongen die zijn 
gevoelens betreffende de pesterijen opkropt, en later in voornamelijk internaliserend gedrag uit. Dit 
wil dus zeggen dat hij zijn woede tegen zichzelf keert. Hier dienen we tijdens de uitvoering van ons 
spel dan ook rekening mee te houden. 
 
BRON: Wat is autisme?: Ben X alleen populair in de filmzaal. (27 september 2007). Het Belang Van 
Limburg, p. 58. 
 

3.1.2 “Tim zou Ben X de max vinden” 

In dit artikel zijn de moeder en de zus van de jongen waarop de film ‘Ben X’ gebaseerd is aan het 
woord. De zus van Tim, Kimberley, vertelt dat ze hoopt dat de film personen die pesten tot een 
bepaald inzicht zal brengen. Ze geeft aan hoe moeilijk het leven met Tim was, maar tegelijkertijd heeft 
ze het ook over de mooie momenten die ze samen met hem beleefd heeft. De moeder van Tim, 
Lutgarde, zegt dat de film haar het gevoel geeft dat Tim iets teweeggebracht heeft, dat zijn dood niet 
voor niets is geweest. Verder heeft ze het over hoe ze ontdekten dat Tim autisme had, over welke 
hulpverlening hij kreeg en geeft ze ook een kort woordje uitleg over de dag dat Tim zelfmoord 
pleegde. 
 
We kunnen ons erg vinden in hetgeen Lutgarde aangeeft. De film ‘Ben X’, en in die zin ook Tim, 
hebben in onze maatschappij zeker wat teweeggebracht. Ook wij hopen dat het de ogen van vele 
personen geopend heeft, zodat we de problematiek betreffende pesten alweer een klein beetje meer 
kunnen afsluiten. 
 
BRON: Matthyssen, K. (22 en 23 september 2007). “Tim zou Ben X de max vinden”: Lutgarde en 
Kimberley, de moeder en zus van de autistische jongen die model stond voor film. Het Belang Van 
Limburg, pp. 24-25. 
 

3.1.3 ‘Ben X’: de zoon van Marijke Pinoy heeft autisme  

Marijke Pinoy speelt in de film ‘Ben X’ de moeder van de licht autistische jongen. In het echte leven 
heeft Marijke echter ook een zoon met autisme.  
Naar het einde van het interview toe stelt de reporter een aantal vragen in verband met de film ‘Ben 
X’. Marijke vertelt dat ze het heel confronterend vond deze rol te spelen, maar dat ze het zeker wel 
aankon. Ze geeft kort weer hoe zij haar zoon Titus ervaart en hoe ze de diagnose autisme bij hem 
hebben vastgesteld. Deze diagnose was voor haar een grote shock, al had ze op voorhand al een 
vermoeden dat er iets mis was.  
De voor ons belangrijkste vraag wordt aan het einde van dit interview gesteld: “In Ben X wordt een 
verband gelegd tussen autisme en gepest worden. Ligt die connectie voor de hand?”. Het antwoord 
van Marijke Pinoy hierop is: “De gevoeligheden van de puberteit zijn al lastig voor gewone kinderen, 
maar bij autistische kinderen in die ontwikkelingsfase nog veel erger. Als ze gepest worden, komt dat 
ook veel harder aan.” Ze geeft tevens ook aan dat deze kinderen vaak gepest worden, omdat ze de 
bedoelingen van anderen niet goed begrijpen. 
 
Al zal de confrontatie voor haar niet gemakkelijk geweest zijn, toch vermoeden we dat de persoonlijke 
achtergrond van Marijke Pinoy een meerwaarde geleverd heeft aan haar vertolking als moeder van 
Ben X.  
 
Bovendien kunnen we ons ook vinden in het antwoord op de vraag of de connectie tussen autisme en 
gepest worden voor de hand ligt. Toch willen we erop wijzen dat dit antwoord niet alleen geldt voor 
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kinderen met autisme. Ook kinderen met een andere handicap zijn gevoeliger voor pesterijen. 
Hierover kan u in hoofdstuk 4 meer over terugvinden. 
 
BRON: ‘Ben X’: de zoon van Marijke Pinoy heeft autisme. (18 september 2007). Humo, 2007, 3498, 
38-53. 
 

3.1.4 Pesten... gedaan met die pest! Ben X  

In dit artikel wordt allereerst het verhaal van Ben X kort weergegeven. Verder geeft het ook aan dat 
een geïntegreerde aanpak van de film in het onderwijs kan worden ingezet. Men spreekt over drie 
verschillende doelgroepen, namelijk: 

- De leerlingen van de tweede en derde graad. De focus ligt hier op de aspecten van de filmtaal 
en het hoofdpersonage Ben. De thema’s die hierin verwerkt zijn, zijn zelfdoding, het pesten en 
de gedragsstoornis autisme. 

- De groep van het onderwijzende en opvoedende personeel. Het aanknopingspunt betreft hier 
het schoolbeleid rond pestgedrag, het omgaan met verschillen en het bevorderen van het 
welbevinden op school. 

- De groep van de ouders van de scholieren. De aanzet is hier het gemeenschappelijke initiatief 
van de schooldirectie en het oudercomité. 

Het artikel schuift de film dus naar voor als een pedagogisch hulpmiddel om de problematiek rond 
pesten aan te pakken, met name in scholen. 
 
We zijn ervan overtuigd dat het een erg goede manier is, om de film in werkelijke situaties toepasbaar 
te maken. We zouden het jammer vinden, moest er van de educatieve waarde die achter deze film 
schuilgaat, geen gebruik gemaakt worden. Wel willen we erop duiden dat pesten niet alleen in 
schoolsituaties voorkomt, maar dat hier ook in de maatschappij verder op ingespeeld moet worden. 
Hiervoor willen we u dan ook verwijzen naar een site, waarop men zowel het boek ‘Niets was alles 
wat hij zei’ van Nic Balthazar, als een didactische handleiding bij dit boek kan bestellen. 
 
BRONNEN: Pesten… gedaan met die pest!: BEN X. (2007). Polsslag, 2(55), 9-11. 
(2007) Ben X. Geraadpleegd 26 november 2007, 
http://www.averbode.be/benx/index.php?pageID=1483.  
 

3.2 ANDERE ARTIKELEN OVER PESTEN  

3.2.1 Cyberpesten  

3.2.1.1 Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen  
Dat de nieuwe communicatietechnologieën een belangrijke plaats innemen in het leven van jongeren, 
is algemeen geweten. We zijn zelfs op het punt gekomen dat deze snufjes niet meer uit ons leven weg 
te denken zijn. Met deze visie begint ook dit artikel. Het duidt er echter onmiddellijk op, dat deze 
verscheidene nieuwigheden lang niet altijd zo positief zijn. Contacten via ondermeer het Internet 
kunnen ook een negatieve vorm aannemen. Zo kunnen er via deze weg namelijk pesterijen, genaamd 
‘cyberpesten’, plaatsvinden. 
 
Allereerst wordt er in dit artikel een definitie van pesten volgens de vijf kenmerken volgens Greene 
weergegeven. Hoewel we in hoofdstuk 1 reeds de definitie van pesten besproken hebben, vinden we 
het toch belangrijk deze vijf kenmerken volgens Greene (2000) even op te sommen:  

- De pestkop heeft de bedoeling om het slachtoffer kwaad te berokkenen of angst aan te jagen. 
- De agressie tegenover het slachtoffer vindt diverse malen plaats. 
- Het slachtoffer lokt het pestgedrag niet uit met verbaal of fysiek geweld. 
- Het pesten gebeurt in vertrouwde sociale groepen. 
- De pestkop is machtiger dan het slachtoffer en put die macht vaak uit fysieke kracht. 
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We merken op dat ook Greene (2000) gebruik maakt van het woord slachtoffer om de gepeste persoon 
aan te duiden. Wij zijn het hier zoals jullie ondertussen al wel weten, niet mee eens. 
 
Om echter op het artikel terug te komen, duidt men na deze vijf kenmerken vervolgens op de 
verschillende vormen van cyberpesten en over de gevolgen en de impact hiervan. Bovendien wordt er 
ook ingegaan op het onderzoek dat in Vlaanderen plaatsvond rond cyberpesten. De resultaten van dit 
onderzoek luidden als volgt: 

- 61,9% van de jongeren was slachtoffer. 
- 52,5% van de jongeren was dader. 
- 76,3% van de jongeren was bijstaander. 

Na deze cijfers geeft het artikel een profiel weer van de daders en slachtoffers van cyberpesten. Tot 
slot gaat men ook nog in op hoe men het cyberpesten kan voorkomen. 
 
Aangezien cyberpesten een nieuwe trend is, vinden we het van groot belang dat dit fenomeen 
voldoende in de aandacht komt. We zijn overigens van mening dat het cyberpesten een logisch gevolg 
is van de nieuwe communicatietechnologieën, en we vermoeden dat hier maar weinig mensen van op 
de hoogte zijn. De resultaten vanuit het onderzoek zijn echter angstaanjagend hoog en raken ons wel. 
Vooral omdat we beseffen dat pesten via het Internet voor de persoon die pest veel gemakkelijk is, en 
omdat het veel moeilijker is om hem te laten inzien dat de persoon die gepest wordt zich wel degelijk 
kan verweren. 
 
BRON: Van Cleemput, K. & Vandebosch, H. (2007). Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen. 
Polsslag, 2(55), 6-8. 
 

3.2.1.2 Pesten en cyberpesten  
Dit betreft een kort artikel waarin men van start gaat met een woordje uitleg over wat pesten in het 
algemeen inhoudt en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Vervolgens speelt het artikel in op een 
nieuwe vorm van pesten, namelijk het cyberpesten. De schrijver duidt aan dat pesten via internet of 
GSM nog harder kan aankomen. De persoon die pest kan namelijk anoniem blijven en durft daardoor 
nog brutaler uit de hoek komen. De persoon die gepest wordt kan zich aan de andere kant nergens 
meer veilig voelen, zelfs thuis niet. Het artikel geeft ook aan dat een continue aandacht voor deze 
problematiek in zijn geheel noodzakelijk is. 
 
Volgens ons is er bij het cyberpesten een grotere groep betrokkenen en zal vooral de middengroep een 
hoger aantal kennen. Dit om de reden dat het materiaal waarmee gepest wordt langer op het net blijft 
staan en het gemakkelijker is om dit door te spelen aan anderen. We vinden dit beangstigend en wel 
om verschillende redenen. Allereerst moet de gepeste persoon zich ten opzichte van meerdere 
personen weerbaar kunnen opstellen. Hetgeen wat hier vooral beangstigend aan is, is dat de gepeste 
persoon vaak niet eens weet ten opzichte van wie hij zich zo moet opstellen. Het is voor hem dan ook 
heel moeilijk om te achterhalen wie hij nog kan vertrouwen. 
 
BRON: Nackom, R. (2007) Pesten & cyberpesten. Brandpunt, 15(2), 22. 
 

3.2.2 Pesten op het werk  

3.2.2.1 “Ze noemden me Cheeta” 
Dit eerste artikel over pesten op het werk handelt over de Cubaan Manuel Clavel Hernandez. Deze 
persoon diende klacht in bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, nadat zijn 
collega’s hem uitmaakten voor Cheeta. Manuel Clavel Hernandez deelt mee dat de pesterijen heel 
subtiel begonnen. Toen de pesterijen echter uit de hand liepen, stapte hij naar zijn baas. Deze geloofde 
hem eerst niet, maar nadat Manuel hem enkele bewijzen liet zien, sprak hij helemaal anders. De 
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pesterijen hielden toen ook meteen op. Op 24 september laatstleden werd Manuel overgeplaatst naar 
een andere dienst, en anderhalve week later kreeg hij zijn ontslag.  
Verder vindt u in het artikel de mening van zaakvoerder Chris Plantefeve terug. Hij beweert dat als 
Manuel blank zou geweest zijn, zijn ontslag evengoed zou hebben plaatsgevonden. Hij spreekt zelfs 
over omgekeerd racisme. 
 
Wij vinden pesten op het werk vooral een spijtige zaak. Dit omdat het hier handelt om volwassenen, 
waarvan je in de eerste plaats zou denken dat deze beter zouden weten. We realiseren ons echter dat 
we zelfs in zulke situaties niemand mogen beschuldigen en niemand als slachtoffer mogen aanzien. Al 
zijn we hier in dit soort situaties sneller toe geneigd. 
 
BRON: Matthyssen, K. (19 oktober 2007). “Ze noemden me Cheeta”: Gepeste en ontslagen zwarte 
Cubaan dient klacht in wegens racisme. Het Belang Van Limburg, p. 6. 
 

3.2.2.2 “Mannen pesten mannen” 
Dit artikel handelt over een studente van de K.U. Leuven, die als onderwerp voor haar 
eindverhandeling ‘pesten op de werkvloer’ heeft gekozen. De studente, Sandra Uytterhoeven, merkte 
in haar onderzoek op, dat de pesterijen vooral plaatsvinden tussen personen van hetzelfde geslacht. 
Mannen pesten dus mannen en vrouwen pesten vrouwen. Bovendien voerde ze ook een onderzoek in 
naar de slachtoffers van pesterijen op de werkvloer. Tot slot vindt u in dit artikel een korte uitleg over 
de anti- pestwet en kunt u tevens lezen wat hierin vermeld staat.  
 
Onze mening betreffende het begrip ‘slachtoffer’ is jullie ondertussen alvast bekend.  
Wel willen we aanhalen dat we toch wel verbaasd zijn over de resultaten van dit onderzoek. Vooral 
het feit dat mannen mannen pesten, doet ons versteld staan. Je zou eerder vermoeden dat mannen 
vrouwen pesten en vrouwen vrouwen pesten. We nemen hier dus vooral uit mee dat ook mannen de 
rol van gepeste kunnen innemen en dat we dit zeker niet uit het oog mogen verliezen. 
 
BRON: Brillouet, W. (9 oktober 2007). “Mannen pesten mannen”: K.U. Leuven onderzoekt 
pestgedrag op de werkvloer. Het Belang Van Limburg, p. 13. 
 

4 Overig Beeldmateriaal  

Naast de film ‘ Ben X is er nog een ander opmerkelijk beeld verschenen, namelijk de bullybeaters 
award 2007 van TMF. Omdat wij denken dat ook dit filmpje een zekere weerklank heeft 
teweeggebracht in onze maatschappij willen we dit dan ook even vermelden. 
 

4.1 BULLYBEATERS AWARD  

Tijdens de jaarlijkse ‘TMF Awards’ werd er dit jaar een voor ons toch wel belangrijke Award 
uitgereikt. Enkele maanden voordat de uitreiking van de TMF Awards van start gingen, liep er een 
wedstrijd op TMF. De bedoeling was om een zo origineel mogelijk anti-pestspotje te maken. 
Uiteindelijk werden er 3 filmpjes genomineerd. Zij kwamen in aanmerking voor de ‘TMF 
Bullybeaters Award’ van 2007.  
De uiteindelijke winnaar van deze Award is het filmpje genaamd ‘The hug’. In dit filmpje zie je hoe 
een pestsituatie zich voordoet aan de schoolkastjes. Tijdens het pesten komt een derde persoon voorbij 
gewandeld en deze geeft een knuffel aan de persoon die pest. Vervolgens verschijnt onderaan het 
filmpje de volgende tekst: “Knuffel eens een pester, ze krijgen al zo weinig affectie.” 
 
Naar onze mening is dit een goed filmpje omdat de pester gezien wordt als een slachtoffer en niet als 
een dader. Wel vinden we dat het filmpje grof kan overkomen, indien je het niet goed interpreteert en 
relativeert. 
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Je kunt de drie filmpjes, waaronder dus het winnende filmpje ‘The hug’, bekijken op de website 
http://awards.tmf.be/07/home. Je kunt doorklikken naar Awards > Video’s > Uitreikingen > 
Bullybeaters Award. 
 
BRON: Telenet TMF award 2007. (2007) Geraadpleegd 14 november 2007, 
http://awards.tmf.be/07/home. 
 

5 Besluit  

In dit hoofdstuk bespraken we enkele actuele tendensen uit de maatschappij in verband met pesten. 
Allereerst is er de film Ben X, die we de lezer zeker aanraden. Ook willen we in verband met deze 
film erop duiden, dat veel punten uit de theoretische omkadering in dit werk herkenbaar zullen zijn in 
de film.  
Tevens bespraken we enkele artikelen bijhorend bij deze film. Uit deze artikelen nemen we vooral 
mee, dat de link tussen autisme en pesten niet ver te zoeken is. De wijze waarop een persoon die 
gepest wordt zijn gevoelens kan uiten, namelijk internaliserend of externaliserend, vinden we 
belangrijk om te onthouden. Het lijkt ons dan ook van belang dat we hier tijdens de uitwerking van het 
spel rekening mee houden. We willen er verder op duiden, dat er naast autisme ook nog andere 
handicaps te linken zijn aan de pestproblematiek. We vinden het belangrijk dat er niet enkel gekeken 
wordt naar de film Ben X, maar dat er ook iets mee gedaan wordt. 
Na de artikelen rond Ben X gingen we in op twee nieuwe vormen van pesten. Waaronder allereerst het 
cyberpesten. In het eerste artikel rond cyberpesten geven we kort vijf kenmerken van pesten volgens 
Greene (2000) weer. Ook wordt in dit artikel een onderzoek vermeld rond het cyberpesten, waarvan de 
uitkomsten toch wel aangrijpend zijn. Uit het tweede artikel nemen we onze vermoedens mee, dat de 
middengroep bij cyberpesten groter is. Ook belangrijk is dat de gepeste persoon vaak niet weet om wie 
het gaat. 
Een tweede vorm van pesten die sinds kort sterker in het licht wordt gezet door de media, is pesten op 
het werk. Hieruit nemen we mee dat het vooral bij deze vorm moeilijk is om niet te denken in termen 
van ‘dader’ en ‘slachtoffer’, net omdat het hier gaat om volwassen personen.  
Ten slotte hebben we het nog over de Bullybeaters Award, die door de tv-zender TMF werd uitgereikt 
in 2007. 
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H O O F D S T U K  4 :  P E S T E N  B I J  J O N G E R E N  M E T  E E N  L I C H T  M E N T A L E  
H A N D I C A P  E N  B I J K O M E N D E  P R O B L E M A T I E K E N   

1 Inleiding  

Pesten bij jongeren met een licht mentale handicap is erg verschillend van pesten bij andere jongeren. 
Jongeren met een licht mentale handicap reageren namelijk anders en ervaren sowieso al beperkingen 
omwille van hun handicap. 
Hiernaast merken we op dat de doelgroep waarnaar we ons richten binnen dit project, vaak ook met 
andere problematieken te kampen heeft. We kunnen dus niet spreken van enkel een mentale handicap. 
Bij bepaalde jongeren zijn bijvoorbeeld diagnoses als autismespectrumstoornis, ADHD, 
gedragsstoornis, hechtingsstoornis enz. vastgesteld.  
In dit hoofdstuk willen we ons dan ook verdiepen in enkele van deze problematieken en gaan we 
voorzichtig op zoek naar kwetsbaarheden, die we mogelijk aan het onderwerp pesten kunnen 
koppelen. We hebben namelijk weinig tot geen bronnen gevonden, die gericht over pesten bij jongeren 
met een licht mentale handicap handelen. 
 
In dit hoofdstuk hebben we beroep gedaan op volgende bronnen:  
Baeten, M., & Van Hest, J. (samenst.). (z.d.), Vlaamse Onderwijsraad. (www.vlor.be),  
Centrum Autisme (www.centrumautisme.nl), Auti- wijs. (http://users.telenet.be/auti-wijs), Nijs, D. 
(samenst.). (2005-2006). 
 

2 Een licht mentale handicap  

Jongeren met een licht mentale handicap lopen een groter risico gepest te worden. Uit een onderzoek 
in Nederland, uitgevoerd door Stinafo, blijkt de kans om gepest te worden maar liefst vijf keer zo 
groot als voor jongeren zonder handicap, namelijk 10,8% tegen 2,2%.  
 
Veel gepeste jongeren met een handicap, geven als aanleiding van het pestgedrag hun handicap zelf 
aan. Een handicap valt namelijk op en dit in het bijzonder op een gewone school. De handicap zorgt 
ervoor dat de jongeren in een uitzonderingspositie geplaatst worden. Ze kunnen bijvoorbeeld niet aan 
alle activiteiten deelnemen. Soms gebeurt het zelfs dat ze niet aan de lessen kunnen deelnemen, omdat 
ze een bepaalde therapie moeten volgen. Bovendien hebben ze extra aandacht nodig van de leerkracht. 
Deze uitzonderingspositie kan bij klasgenoten jaloerse reacties veroorzaken en leiden tot 
onaangenaam gedrag en pesten.  
 
Het is pijnlijk om weten dat juist deze jongeren gemakkelijke slachtoffers zijn van pestkoppen. Het is 
logisch dat jongeren die bezig zijn met het leren omgaan van hun handicap, een groot gebrek aan 
zelfvertrouwen hebben. Door onder andere voorlichting en klasgesprekken kunnen jongeren kennis 
opdoen van diverse handicaps. Dit zorgt ervoor dat de jongeren met een handicap zich minder 
buitengesloten voelen en het is tevens een goede, preventieve aanpak om pesten minder kans te geven.  
(Baeten, M., & Van Hest, J., p. 6) 
 
Omdat we ons project willen uitwerken rond jongeren met een licht mentale handicap, is het 
belangrijk om te weten wat een licht mentale handicap precies inhoudt. In deze paragraaf willen we 
ons hier verder in verdiepen om zodoende voldoende informatie te bemachtigen om een spel te kunnen 
uitwerken. We haalden onze informatie voornamelijk uit een document van de Vlaamse 
Onderwijsraad.  
 

2.1 DE DRIEDELIGE DEFINITIE  

De Vlaamse Onderwijsraad (www.vlor.be) spreekt slechts van een licht mentale handicap, wanneer 
aan drie voorwaarden samen voldaan wordt. In de eerste plaats moet het niveau van het intellectuele 
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functioneren beduidend lager zijn dan het gemiddelde. In de tweede plaats zal de persoon met een licht 
mentale handicap een beperkt aanpassingsvermogen hebben. Tot slot moeten deze beperkingen zich 
reeds voor het achttiende levensjaar manifesteren. 
 

2.1.1 Beperkingen in het intellectuele vermogen  

Het niveau van intellectueel functioneren is bij personen met een licht mentale handicap beduidend 
lager dan het gemiddelde. Deze beperking is van invloed op alle denkprocessen. Het IQ van personen 
met een licht mentale handicap bevindt zich onder de 70. Uit onderzoek is gebleken dat 2,67% van de 
bevolking onder deze score zit.  
 

2.1.2 Beperkingen in het aanpassingsvermogen  

Volgens de Vlaamse Onderwijsraad (2007, pp. 1-2) verwijst het aanpassingsvermogen naar: “de mate 
waarin iemand kan voldoen aan de sociale normen en verwachtingen die horen bij zijn leeftijdsgroep 
en socio-culturele achtergrond.” Dit kan zich bijvoorbeeld manifesteren op het vlak van schoolse 
vaardigheden, sociale vaardigheden, communicatie, zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding. Wat de 
persoonlijke onafhankelijkheid en de sociale verantwoordelijkheid betreffen, voldoen personen met 
een licht mentale handicap niet aan de eisen en verwachtingen van de maatschappij.  
Het aanpassingsvermogen van een individu wordt mede bepaald door de maatschappelijke context 
waarin die persoon functioneert. De eisen en verwachtingen van zijn omgeving, bijvoorbeeld school, 
gezin, maatschappij enz. zijn mede verantwoordelijk voor de gedragingen van die persoon.  
 
Tijdens onze meedraaidag in het BC St.-Elisabeth hebben we in verscheidene leefgroepen opgemerkt 
dat de jongeren zich gedurende één uur per dag individueel moesten bezighouden. Dit om 
voornamelijk hun zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding te stimuleren. Ook beseffen we dat de 
jongeren op het vlak van schoolse en sociale vaardigheden verschillende problemen kunnen ervaren. 
Deze ‘eigenaardigheden’ vallen echter niet alleen ons op, maar ook hun klasgenoten op school en 
vormen reden tot pestgedrag. Daarom is het belangrijk dat de omgeving van de jongere hierop inspeelt 
en bijvoorbeeld zijn klasgenoten inlicht over zijn handicap. 
 

2.1.3 De beperkingen moeten zich manifesteren voor het achttiende levensjaar  

Men spreekt slechts van een licht mentale handicap wanneer de voornoemde beperkingen zich 
manifesteren tijdens de ontwikkelingsperiode. Dit wil zeggen voor de leeftijd van 18 jaar. Volgens de 
Vlaamse Onderwijsraad (2007, p. 2) is: “mentale deficiëntie immers een stoornis in het 
ontwikkelingsproces.” Op deze manier kan men een mentale handicap onderscheiden van andere 
intellectuele beperkingen die op latere leeftijd tot uiting komen, bijvoorbeeld ten gevolge van 
dementie of specifieke hersenletsels.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen met een licht mentale handicap nog niet echt opvallen in de 
kleuterschool. Ieder kind ontwikkelt namelijk op zijn eigen tempo en het is daarom niet meteen 
duidelijk of het nu gaat om een (licht) mentale handicap of een tijdelijk vertraagd 
ontwikkelingsproces. Wanneer de kinderen in de lagere school echter in aanraking komen met lezen, 
rekenen en schrijven, zullen de problemen duidelijk naar voren komen. Naarmate deze beperkingen 
meer en meer zichtbaar worden ten opzichte van andere kinderen, zien wij dit als mogelijke aanleiding 
tot pesten. 
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2.2 KENMERKEN VAN EEN LICHT MENTALE HANDICAP  

We willen in eerste plaats duidelijk stellen dat jongeren met een licht mentale handicap gekenmerkt 
worden door een algemene ontwikkelingsachterstand. Dit wil zeggen dat niet alleen de cognitieve 
ontwikkeling vertraagd verloopt, maar ook de psycho-sensomotorische, de sociaal-emotionele en de 
spraak- en taalontwikkeling. We baseren ons hier op de woorden van de Vlaamse Onderwijsraad 
(www.vlor.be). 
 

2.2.1 De cognitieve ontwikkelingsvertraging  

Deze vertraging komt tot uiting in alle cognitieve functies of denkprocessen. Jongeren met een licht 
mentale handicap ervaren veel problemen met het komen tot inzicht en begrip. Ze ervaren tevens erg 
veel moeilijkheden met het snel en gelijktijdig verwerken van veel informatie. Zij zijn eigenlijk 
verplicht deze verwerking van informatie stapsgewijs aan te pakken.  
Bovendien hebben jongeren ook erg veel problemen met conceptleren, regels leren, 
probleemoplossend leren, logisch redeneren en concretiseren. Ze reageren vaak impulsief en 
ondoordacht. Jongeren met een licht mentale handicap oefenen vaak weinig bewuste en gerichte 
controle uit over hun eigen denken en handelen. Een transfer kunnen maken van hetgeen ze geleerd 
hebben naar andere, gelijkaardige situaties is niet vanzelfsprekend en vraagt vaak heel wat training. 
Bovendien is de capaciteit van het onmiddellijke en permanente geheugen erg beperkt en kampen ze 
dikwijls met aandachts- en concentratieproblemen. Dit heeft als gevolg dat jongeren met een licht 
mentale handicap minder ervaringen in hun geheugen opslaan en zodoende over minder voorkennis 
beschikken.  
 
De manier van denken van deze jongeren wordt gekenmerkt door een gebrek aan creativiteit, een 
vlugge vermoeibaarheid, inflexibiliteit, passiviteit en perseveratie. Dit laatste betekent dat men op een 
stereotiepe wijze doorgaat met een bepaalde handeling of houding, zonder na te gaan of dit nog 
relevant of passend is voor de situatie. We zijn ons ervan bewust dat een persoon vandaag de dag zijn 
denken en handelen vrijwel voordurend flexibel dient aan te passen aan de wisselende 
omstandigheden. Voor personen met een licht mentale handicap lijkt ons dit een erg moeilijke opgave. 
Wij ervaren deze cognitieve ontwikkelingsvertraging dan ook als een kwetsbaarheid en geven 
voorzichtig aan dat het zou kunnen leiden tot pestgedrag. 
 

2.2.2 De psycho-sensomotorische ontwikkelingsvertraging  

Volgens de Vlaamse Onderwijsraad (2007) hebben jongeren met een licht mentale handicap vaak last 
van een voordurend wisselende spanningstoestand van de spieren. Ook is er soms sprake van een 
vertraagde ontwikkeling van de motoriek en de basisfuncties, bijvoorbeeld oriëntatie in ruimte en tijd. 
Tot slot worden er ook coördinatiestoornissen opgemerkt.  
 
Ook deze psycho-sensomotorische ontwikkelingsvertraging zien wij als zekere kwetsbaarheid, welke 
zou kunnen leiden tot pestgedrag. Jongeren zonder enige beperking zien deze jongeren met een licht 
mentale handicap als het ware ‘stuntelen’ met voor hen vanzelfsprekende handelingen. Echter tijdens 
onze meedraaidag in het BC St.-Elisabeth te Wijchmaal is gebleken dat jongeren met een licht mentale 
handicap ook elkaar pesten omwille van hun handicap. Zij zien namelijk de gebreken van een ander, 
maar zijn zich niet bewust van hun eigen beperkingen. We vinden het persoonlijk erg belangrijk dat 
we dit verder meenemen in de uitwerking van ons spel. 
 

2.2.3 De sociaal-emotionele ontwikkelingsvertraging  

De gevoelswereld van jongeren met een licht mentale handicap is weinig gedifferentieerd. Dit wil 
zeggen dat ze moeilijkheden ervaren om een homogeen geheel in verschillende vormen te splitsen. 
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Bovendien hebben ze een beperkt inzicht in hun eigen gevoelens en beschikken ze over een beperkt 
inlevingsvermogen. Zo kunnen ze zich bijvoorbeeld moeilijk inleven in de gevoelens, gedachten en 
bedoelingen van een ander en interpreteren ze signalen in sociale situaties dikwijls verkeerd. Volgens 
de Vlaamse Onderwijsraad hebben jongeren met een licht mentale handicap doorgaans ook problemen 
met sociale inleving. Zo zien ze bijvoorbeeld niet in dat een leerkracht-kind-relatie anders is dan een 
vriendschapsrelatie met een ander kind. Sociale communicatie is verder ook niet zo vanzelfsprekend. 
Mogelijk omdat ze niet zo goed kunnen omgaan met kritiek of niet weten hoe ze een gesprek moeten 
beginnen in wisselende contactsituaties. Tot slot is het constructief oplossen van problemen, 
bijvoorbeeld een ruzie bijleggen met een klasgenoot, een moeilijke opgave voor hen.  
 
We zijn ervan overtuigd dat wanneer jongeren met een licht mentale handicap elkaar niet begrijpen of 
bepaalde situaties verkeerd interpreteren, dit tot ruzies kan leiden. We willen in ons spel dus ook zeker 
enkele sociale vaardigheden toelichten en de kinderen en jongeren korter bij hun eigen en andermans 
gevoelswereld brengen. Dit is trouwens iets waar ze ons tijdens de meedraaidag in het BC St.-
Elisabeth ook op gewezen hebben.  
 

2.2.4 De spraak- en taalontwikkeling  

De actieve en passieve woordenschat van jongeren met een licht mentale handicap is beperkt. Meestal 
blijven ze bij een concrete beleving, waardoor de voor hen gekende begrippen eigenlijk weinig vulling 
krijgen. De abstracte begripsvorming wordt hierdoor bemoeilijkt.  
 
Ook deze stelling vinden we persoonlijk zeer belangrijk om mee te nemen naar de uitwerking van ons 
spel. Het is van belang dat we ernaar streven om concrete doelstellingen op te stellen, die voor iedere 
jongere afzonderlijk duidelijk zijn. We willen er echter wel op wijzen dat we er niet zozeer naar 
streven de begripsvorming van de jongeren te verruimen. Het is vooral van belang om zeer concreet en 
duidelijk te zijn. 
 

2.3 HULPVRAGEN VAN JONGEREN MET EEN LICHT MENTALE HANDICAP  

Wanneer we terugkijken naar de definitie en de kenmerken van jongeren met een licht mentale 
handicap, merken we op dat zij toch wel heel wat tekorten hebben. Het is belangrijk om zoveel 
mogelijk op deze tekorten in te spelen, zodat zij toch een zo normaal mogelijk leven kunnen 
opbouwen binnen onze maatschappij.  
 
We zijn tot de vaststelling gekomen dat enkele van deze hulpvragen zijn:  

- Help mij bij taken en opdrachten waarvan ik gebruik moet maken van mijn intellectuele 
functioneren. 

- Help mij meer te voldoen aan de sociale normen en verwachtingen die horen bij mijn 
leeftijdsgroep en socio-culturele achtergrond. 

- Help mij om meer sociaalvaardig te worden. 
- Help mij om beter met anderen te kunnen communiceren. 
- Help mij om meer zelfredzaam te zijn. 
- Help mij aan een nuttige vrijetijdsbesteding. 
- Help mij meer onafhankelijk te worden. 
- Help mij meer sociaal verantwoordelijk te worden.  
- Help mij om meer inzicht te doen verkrijgen in bepaalde denkprocessen. 
- Help mij bij het verwerken van veel informatie. 
- Help mij meer regels aan te leren. 
- Help mij meer probleemoplossend te denken. 
- Help mij meer logisch te redeneren. 
- Help mij meer te concretiseren. 
- Help mij om minder impulsief en ondoordacht te reageren. 
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- Help mij om de dingen die ik leer meer toe te passen in andere, gelijkaardige situaties.  
- Help mij meer creatief te zijn. 
- Help mij meer flexibel te zijn. 
- Help mij mijn motoriek beter te beheersen. 
- Help mij om meer inzicht te doen verkrijgen in mijn eigen en andermans gevoelens. 
- Help mij mijn woordenschat te verruimen.  

 
We gaan ervan uit dat het voor iedereen inmiddels duidelijk is dat jongeren met een licht mentale 
handicap op verschillende terreinen om hulp vragen. De hulpvragen geven aan hoe kwetsbaar deze 
jongeren kunnen zijn in de maatschappij van vandaag. Kwetsbaarheden die hen vlugger kunnen 
positioneren in de rol van gepeste. Dit zijn onze voorzichtige conclusies die we hebben gemaakt door 
deze hulpvragen te linken aan de theorie van het pesten. Het is belangrijk om deze hulpvragen mee in 
het vizier te houden gedurende de uitwerking van ons spel. Hetgeen waar we vooral rekening mee 
zullen houden, is dat we van meet af aan duidelijke en concrete doelstellingen zullen opstellen. Dit is 
belangrijk willen we er zeker van zijn dat iedereen de kern en het doel van het spel begrijpt. Verder 
willen we in het spel zeker gebruik maken van enkele sociale vaardigheden en het verduidelijken van 
de eigen en andermans gevoelswereld. Dit is noodzakelijk willen we vermijden dat de gasten elkaar 
niet zullen begrijpen. Bovendien willen we erop hameren dat we niet op ál deze hulpvragen een 
antwoord kunnen bieden bij de uitwerking van ons spel. We willen vooral die facetten erbij betrekken, 
die het pesten enigszins kunnen verminderen of voorkomen. Hiermee willen we echter niet bedoelen 
dat de andere hulpvragen minder belangrijk zouden zijn. 
 

2.4 BESLUIT  

Uit de driedelige definitie van een licht mentale handicap, kwamen we tot de conclusie dat jongeren 
met een licht mentale handicap zowel beperkingen hebben in het intellectuele functioneren als 
beperkingen in het aanpassingsvermogen. Verder willen we er ook op duiden dat we slechts van een 
licht mentale handicap spreken, wanneer deze twee beperkingen zich voor het achttiende levensjaar 
hebben gemanifesteerd.  
Wat betreft de kenmerken van een licht mentale handicap kunnen we besluiten dat er bij jongeren met 
een licht mentale handicap enerzijds sprake is van een cognitieve ontwikkelingsvertraging, maar dat er 
verder ook problemen zijn op psycho-sensomotorisch, sociaal-emotioneel en spraak- en talig vlak.  
Tot slot hebben we bij de hulpvragen gezien dat jongeren met een licht mentale handicap op 
verscheidene terreinen om hulp vragen. Het is voor ons als toekomstig opvoeder/begeleider belangrijk 
een antwoord op deze hulpvragen te bieden. Vooral tijdens de uitwerking van ons spel is het 
noodzakelijk om zoveel mogelijk facetten mee in het vizier te houden en hier een gepast antwoord op 
te formuleren. 
 

3 Een autismespectrumstoornis  

Naast het feit dat de jongeren een licht mentale handicap hebben, zijn er ook jongeren met een 
autismespectrumstoornis (ASS). Het autismespectrumstoornis komt de laatste jaren meer en meer voor 
in de actualiteit, zo denken we ondermeer aan de film Ben X. We weten dat het niet gemakkelijk is om 
met personen met het autismespectrumstoornis om te gaan. Er bestaan dan ook geen twee personen 
met deze stoornis, die precies hetzelfde ziektebeeld hebben. Wel hebben zij een aantal 
overeenkomstige gedragskenmerken, die binnen datgene vallen wat wij als autisme aangeven. Aan ons 
nu om deze gedragskenmerken kort even toe te lichten. We zien het verder als een uitdaging om het 
autismespectrumstoornis te koppelen aan het thema pesten en hier vervolgens rekening mee te houden 
in de uitwerking van ons spel.  
 



 40

3.1 DEFINITIE  

Centrum autisme (2007) omschrijft een autismespectrumstoornis als een ontwikkelingsstoornis met 
een neurobiologische oorzaak. De hersenen van personen met autisme functioneren hierdoor anders.  
Soms wordt het autismespectrumstoornis ook aangegeven als een Pervasieve Ontwikkelingsstoornis. 
Dit wil zeggen dat de stoornis invloed heeft op de gehele ontwikkeling van de mens. 
 
Personen met autisme kunnen ondanks hun ontwikkelingsstoornis leren en ontwikkelen. Terwijl 
andere kinderen spontaan leren, moet men kinderen met autisme alles stapsgewijs aanleren. Hieruit 
volgt dat zij meer afhankelijk zijn van aangepaste begeleiding. Dit wil echter niet zeggen dat deze 
kinderen zich niet kunnen redden in het onderwijs. Mits extra inspanningen van het onderwijzende 
personeel, die gesteund worden door directie, collega's, ouders en hulpverleners wordt dit gerealiseerd. 
 
Doordat het autismespectrumstoornis vele gezichten kent, zijn we ons ervan bewust dat het niet 
gemakkelijk zal zijn hier ten volle rekening mee te houden binnen de uitwerking van ons spel. 
Autisme is een zeer ingrijpende en verwarrende handicap. Toch zullen we trachten zoveel mogelijk 
rekening te houden met de algemene gedragskenmerken van personen met autisme.  
Verder beseffen we ook dat personen met autisme gemakkelijk slachtoffer kunnen worden van 
pestgedrag. Dit doordat zij er voor ons nogal wat ‘rare’ gewoonten – denk aan de stereotiepe 
gedragingen zoals onder andere fladderen – op nahouden, die wel eens aanleiding zouden kunnen zijn 
tot pesten.  
 

3.2 KENMERKEN  

Wanneer iemand binnen het spectrum van autistische stoornissen valt, zijn er volgens Auti-wijs (2007) 
op drie gebieden een aantal opvallende eigenschappen merkbaar in het gedrag, namelijk op het gebied 
van: 

- Communicatie. 
- Socialisatie. 
- Zich herhalend gedrag of spel. 

 

3.2.1 Kwalitatieve stoornis in de communicatie  

Personen met autisme die níet spreken, ondernemen weinig pogingen om anderen iets duidelijk te 
maken. Ze maken gebruik van primitieve non-verbale communicatiemiddelen in plaats van gebaren, 
lichaamstaal en gelaatsuitdrukkingen. Zo nemen ze bijvoorbeeld de hand van een bepaalde persoon en 
wijzen op deze manier aan wat ze willen.  
 
Personen met autisme die wél spreken, hebben het vaak moeilijk om rekening te houden met de 
voorkennis en de interesses van hun gesprekspartner. Veel voorkomende eigenaardigheden in hun 
taalgebruik zijn de uitgestelde of onmiddellijke echolalie. Auti-wijs (2007, par. 9) omschrijft echolalie 
als: “het nazeggen van iemand direct nadat deze persoon de uitspraak heeft gedaan.” Bij uitgestelde 
echolalie herhaalt de persoon pas iets na enige tijd. Vaak worden persoonlijke voornaamwoorden zoals 
‘ik’ en ‘jij’ verwisseld. Taal wordt door hen vaak letterlijk begrepen en ze creëren nieuwe woorden. 
De intonatie en de articulatie vinden vaak op een monotone en mechanische manier plaats. Jonge 
kinderen en kinderen met een lage ontwikkelingsleeftijd begrijpen en gebruiken nauwelijks non- 
verbale communicatie. Verder is er geen of beperkt oogcontact in functie van de communicatie. Bij 
normaal begaafden en volwassenen komen de communicatieve beperkingen op een andere manier in 
de schijnwerpers. Zo beschikken ze niet over de vaardigheid om een gesprek op een gepaste manier te 
openen, te onderhouden en af te sluiten.  
 
We zijn ons ervan bewust dat het zeer moeilijk is om contacten te leggen met personen met autisme. 
Doordat zij niet weten hoe gepast te reageren op bepaalde gesprekken en situaties, durven wij 
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voorzichtig aangeven dat we dit als mogelijke aanleiding tot pestgedrag zien. Wanneer een persoon 
niet kan deelnemen aan de dagdagelijkse gesprekken, is het logisch dat hij op de een of andere manier 
zal buitengesloten worden. Het is aan ons als opvoeder/begeleider deze situatie enigszins tegen te 
gaan, al zijn we ons ervan bewust dat dit erg moeilijk zal zijn bij de implementatie van ons spel. 
 

3.2.2 Kwalitatieve stoornis in de sociale interactie  

De kwantiteit van de sociale interactie kan zeer verschillend zijn. Het gaat hier over stoornissen in het 
non-verbale gedrag waaronder ondermeer oogcontact, gelaatsuitdrukkingen en lichaamshouding. 
Tevens is er een groot onvermogen tot het aangaan van persoonlijke relaties. Ze ervaren moeilijkheden 
met het inleven in wat een ander voelt, denkt of wil. Dit staat ook wel bekend als de ‘theory of mind’. 
Auti-wijs (2007) onderscheidt vier sociale types:  
 

3.2.2.1 Het afzijdige type  
Dit type is het gemakkelijkst te herkennen en beantwoordt ook het beste aan het klassieke beeld van 
autisme. Deze personen komen vaak als onverschillig over. Ze tonen weinig belangstelling voor 
andere mensen en vermijden bovendien elk contact. Ze ervaren veel problemen om te kunnen 
functioneren in een groep. 
 

3.2.2.2 Het passieve type  
Deze personen gaan zelden spontaan een interactie aan, maar ze accepteren de toenadering van 
anderen op een passieve wijze. In een zeker opzicht lijken ze het wel plezant te vinden in bepaalde 
activiteiten betrokken te worden. Ze functioneren iets beter in een groep dan het afzijdige type. 
 

3.2.2.3 Het actieve, maar bizarre type  
Deze personen zoeken zelf toenadering, maar op een onaangepaste manier. Ze gedragen zich vaak 
egocentrisch, bizar en repetitief. Men bestempelt deze groep vaak als gedragsgestoord of asociaal. 
Heel wat normaalbegaafde personen met een autismespectrumstoornis behoren tot deze groep.  
 

3.2.2.4 Het stijf-formalistische type 
Personen uit deze groep zijn overdreven beleefd en komen nogal gekunsteld uit de hoek. Ze hebben de 
eigenschap bepaalde regels uit het hoofd te leren en overleven sociale activiteiten op basis van 
aangeleerde of verworven scripts. Ze houden zich enorm vast aan sociale regels en ervaren grote 
moeite om zich aan te passen aan situaties waar het verwachtte gedrag afwijkt van het bekende 
scenario. Een gebrek aan empathie en sociale naïviteit kenmerkt deze groep het meest. Men vindt dit 
sociale type vooral terug bij hoogbegaafde volwassenen met het autismespectrumstoornis.  
 
Ook deze kwalitatieve stoornis in de sociale interactie durven wij aanduiden als aanleiding tot 
pestgedrag. Tot welk type de persoon met autisme ook behoort, steeds zal hij wel problemen ervaren 
in het leggen en vooral onderhouden van contacten. Het is daarom dat we in ons spel enkele sociale 
vaardigheidsspelen willen betrekken. 
 

3.2.3 Beperkt repertoire van activiteiten en interesses met stereotiepe gedragingen  

Personen met autisme hebben zowel een gebrek aan fantasie als een onvermogen deze fantasie te 
onderscheiden van de werkelijkheid. Symbolisch spel is voor hen dan ook zeer moeilijk, ze 
manipuleren enkel objecten. Zo gebruiken ze een speelgoedautootje bijvoorbeeld alleen maar om over 
de tafel te rollen. Verder vertonen ze een grote weerstand tegen veranderingen en hangen ze vast aan 
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routines. Vaak vertonen ze ook uitgesproken interesses. Jonge kinderen en kinderen met een lagere 
ontwikkelingsleeftijd vertonen vaak stereotiep gedrag in de vorm van fladderen en teenlopen. Oudere 
kinderen en hoger functionerende kinderen tonen dan weer meer belangstelling voor intellectuele, 
eenzijdige en stereotiepe zaken. Dit leidt tot rituelen, vaste dagindelingen, weerstand tegen 
veranderingen en verzet tegen nieuwe initiatieven.  
 
We zijn ons ervan bewust dat we bij de uitwerking van ons spel rekening moeten houden met het lage 
ontwikkelingsniveau dat sommige personen met autisme kenmerkt. Meer specifiek wil dit zeggen dat 
we zeer duidelijke en concrete opdrachtjes moeten selecteren, zodat deze voor iedereen te begrijpen en 
uit te voeren zijn. 
 

3.3 HULPVRAGEN VAN JONGEREN MET EEN AUTISMESPECTRUMSTOORNIS  

Wanneer we de definitie en de kenmerken van jongeren met een autismespectrumstoornis overlopen, 
valt het ons op dat zij op heel wat terreinen moeilijkheden en beperkingen ervaren. We durven 
enigszins wel aangeven, dat wij deze moeilijkheden en beperkingen als zekere aanleiding van 
pestgedrag ervaren. Het vormt voor ons dan ook een grondige reden om hieraan de nodige attentie te 
schenken, zeker binnen de uitwerking van ons spel. Dit is belangrijk willen we ervoor zorgen dat deze 
jongeren zich meer weerbaar kunnen opstellen in deze veelvragende maatschappij van vandaag.  
 
We zijn tot de vaststelling gekomen dat enkele van deze hulpvragen zijn:  

- Help mij te ontwikkelen.  
- Help mij stapsgewijs bepaalde zaken aan te leren. 
- Help mij om meer pogingen te ondernemen om anderen iets duidelijk te maken. 
- Help mij om meer gebruik te maken van gebaren, lichaamstaal en gelaatsuitdrukkingen. 
- Help mij om meer rekening te houden met de interesses van anderen. 
- Help mij bij het beter begrijpen van de verbale taal. 
- Help mij meer oogcontact te maken. 
- Help mij om meer gesprekken aan te gaan, te onderhouden en af te sluiten. 
- Help mij bij het aangaan van persoonlijke relaties. 
- Help mij om beter te kunnen functioneren in een groep. 
- Help mij om me minder vast te houden aan de sociale regels.  
- Help mij beter met veranderingen omgaan. 
- Help mij om fantasie te onderscheiden van de werkelijkheid. 
- Help mij mijn stereotiepe gedragingen meer in bedwang te houden. 

 

3.4 BESLUIT  

Hetgeen we uit deze paragraaf vooral willen onthouden, is dat personen met autisme ondanks hun 
beperkingen evengoed kunnen leren en ontwikkelen, al lazen we in de definitie dat dit voornamelijk 
stapsgewijs en mits de nodige aangepaste begeleiding zal moeten gebeuren.  
Wat betreft de kenmerken valt het ons op dat personen met autisme kwalitatieve stoornissen ervaren 
op het vlak van communicatie, sociale interactie en activiteiten en interesses. Op het terrein van 
communicatie merken we in de eerste plaats op dat er personen zijn die spreken én personen die niet 
spreken. Hetgeen de personen die niet spreken voornamelijk kenmerkt, is het gebruik van primitieve 
non-verbale communicatiemiddelen in plaats van gebaren, lichaamstaal en gelaatsuitdrukkingen. 
Personen met autisme die wél spreken, hebben vooral moeite om rekening te houden met de interesses 
van hun gesprekspartner en ervaren moeilijkheden met het maken van oogcontact. Wat betreft de 
sociale interactie valt ons vooral het onvermogen tot het aangaan van persoonlijke relaties op. Ze 
ervaren moeilijkheden met het inleven in wat een ander voelt, denkt of wil. Verder vallen er vier 
sociale types te onderscheiden, namelijk het afzijdige type, het passieve type, het actieve, maar bizarre 
type en het stijf-formalistische type. Verder is er nog het beperkte repertoire van activiteiten en 
interesses. Personen met autisme hebben een groot gebrek aan fantasie en beschikken over het 



 43

onvermogen deze fantasie te onderscheiden van de werkelijkheid. Tot slot kenmerken personen met 
autisme zich vaak met stereotiepe gedragingen zoals fladderen en teenlopen.  
 
Wanneer we al deze factoren op een rijtje zetten, komen we tot de conclusie dat personen met autisme 
heel wat hulpvragen hebben. Hulpvragen die ons opvoeders/begeleiders ertoe moeten aanzetten 
personen met autisme beter te integreren binnen onze maatschappij. Kanttekening die we hierbij 
maken, is dat ook de maatschappij meer inspanningen moet doen om dit mede mogelijk te maken. We 
zijn ons er ook van bewust dat personen met autisme gemakkelijk slachtoffer kunnen worden van 
pestgedrag. Dit doordat zij vele sociale interacties niet begrijpen en dus naar onze normen verkeerd 
reageren. Dit kan een aanleiding zijn tot bijvoorbeeld uitlachen en ander onaangenaam gedrag. Om dit 
toch enigszins te voorkomen, willen we binnen de uitwerking van ons spel enkele sociale 
vaardigheden aanleren en de jongeren vooral meer weerbaar maken, wanneer zij in aanraking komen 
met pestgedrag. 
 

4 Een aandachtsstoornis  

Een van de andere problematieken die we meer willen uitdiepen, is de aandachtsstoornis. Ook deze 
term komt de laatste jaren meer en meer voor in de actualiteit, maar vormt dan ook niet voor niets de 
meest voorkomende kinderpsychiatrische stoornis van vandaag. 
In deze paragraaf willen we via de definitie en de kenmerken van de aandachtsstoornis voorzichtig 
aangeven dat deze problematiek een aanleiding kan zijn tot pestgedrag.  
 

4.1 DEFINITIE  

Nijs (2005-2006) onderscheidt drie verschillende vormen van aandachtstekortstoornissen. Bij iedere 
vorm is er telkens een ander kenmerk dat sterk naar voren komt of net afwezig is.  
 

- ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder): Deze personen hebben een tekort in het 
aandachtsvermogen, met een extreem impulsieve stijl, met wispelturig en overbeweeglijk 
gedrag.  

- AD(H)D: Deze personen hebben een tekort in het aandachtsvermogen, met een mindere mate 
aan impulsiviteit, wispelturigheid en overbeweeglijk gedrag.  

- ADD: Deze personen hebben eveneens een tekort in het aandachtsvermogen. Ze zijn eerder 
sloom, dromerig en weinig initiatiefnemend. Doordat de ‘H’ niet meer aanwezig is, zou je 
kunnen denken dat er geen beweeglijkheid meer is. Toch is er bij deze personen een lichte 
vorm van motorische onrust merkbaar.  

 
We kunnen stellen dat jongeren met ADHD vaak storend gedrag veroorzaken in bijvoorbeeld de klas, 
de leefgroep enz. Vaak worden klasgenoten niet ingelicht over de handicap van de desbetreffende 
leerling en dit veroorzaakt dan ook het nodige onbegrip. We willen voorzichtig aangeven dat dit 
onbegrip op zijn beurt leidt tot onaangenaam gedrag en in het ergste geval tot pestgedrag.  
 

4.2 KENMERKEN  

Nijs (2005-2006) onderscheidt drie opvallende eigenschappen die een aandachtstoornis met 
hyperactiviteit (ADHD) kenmerken, namelijk: 

- aandachtstekort;  
- impulsiviteit; 
- hyperactiviteit. 
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4.2.1 Het aandachtstekort  

Hier komt het erop neer dat de persoon meer dan andere personen moeite heeft met aandacht of 
luisteren naar opdrachten, taken afwerken of details verzorgen bij deze taken, vaak dingen verliest 
voor het uitvoeren van deze taken en vaak de concentratie verliest.  
Personen met een aandachtstekortstoornis slagen er niet in hun aandacht te sturen. Ze worden te snel 
afgeleid door prikkels rondom hen. Tengevolge van het aandachtstekort functioneren deze personen 
duidelijk beperkter op vlak van zelfredzaamheid, schoolse prestaties en de omgang met anderen. 
 

4.2.2 De impulsiviteit  

Een impulsieve persoon zal handelen/spreken voordat hij nadenkt, frequent veranderen van activiteit, 
zenuwachtig gedrag vertonen, moeilijk georganiseerd te werk gaan en veel toezicht nodig hebben.  
De persoon komt er kortom niet toe het eigen gedrag te sturen. Men heeft onvoldoende controle over 
het eigen gedrag. 
 

4.2.3 De hyperactiviteit  

Dit kenmerkt zich door het in extreme mate impulsief zijn, klimmen en lopen, moeilijk tot niet stil 
kunnen zitten, gedurende de slaap veel bewegen, altijd bezig zijn. Voor de omgeving kan dit vaak erg 
belastend zijn.  
 
Wanneer we naar deze kenmerken kijken, vermoeden we dat vooral de impulsiviteit en de 
hyperactiviteit voor het meeste onbegrip zullen zorgen binnen de omgeving. Zoals reeds eerder 
verteld, kan dit onbegrip leiden tot onaangenaam gedrag en uiteindelijk pestgedrag. We willen tijdens 
het uitvoeren van ons spel, er zeker op letten dat we de nodige aandacht van de jongeren trekken en 
hen voortdurend blijven boeien. Dit om hun eventueel impulsieve en hyperactieve gedrag enigszins in 
te tomen.  
 

4.3 HULPVRAGEN VAN JONGEREN MET EEN AANDACHTSSTOORNIS  

Wanneer we vervolgens de definitie en de kenmerken van jongeren met een aandachtsstoornis onder 
de loep nemen, valt het ons ook hier op dat deze jongeren op heel wat gebieden beperkingen ervaren. 
We zijn ons ervan bewust dat deze beperkingen ook hier weer kunnen leiden tot pestgedrag. We 
willen ervoor zorgen dat we deze beperkingen zoveel mogelijk in bedwang kunnen houden binnen de 
uitvoering van ons spel en dat we de jongeren tips kunnen geven hier enigszins rekening mee te 
houden in hun dagdagelijkse leven. Het is de bedoeling om hiermee hun leven in de huidige 
maatschappij toch een beetje te vergemakkelijken.  
 
We zijn tot de vaststelling gekomen dat enkele van deze hulpvragen zijn:  

- Help mij om me beter aan te passen. 
- Help mij om minder impulsief te zijn. 
- Help mij mijn gedrag beter in toom te houden. 
- Help mij me beter te concentreren. 
- Help mij mijn aandacht beter te sturen. 
- Help mij eerst na te denken vooraleer te handelen. 
- Help mij om meer tijd te besteden aan één welbepaalde activiteit. 
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4.4 BESLUIT  

Uit de definitie willen we vooral meenemen dat er drie verschillende vormen zijn van 
aandachtsstoornissen, namelijk ADHD, AD(H)D en ADD. Iedere vorm kenmerkt zich met specifieke 
eigenschappen.  
Wat verder betreft de kenmerken van een aandachtstoornis met hyperactiviteit (ADHD), zien we dat er 
voornamelijk drie eigenschappen opvallen, waaronder het aandachtstekort, de impulsiviteit en de 
hyperactiviteit. Vooral deze twee laatste zien wij als voornaamste aanleiding tot pestgedrag.  
Wanneer we tot slot dit alles gaan overlopen, merken we op dat ook personen met een 
aandachtsstoornis op heel wat terreinen om hulp vragen. We vinden het dan ook belangrijk om op 
deze hulpvragen een antwoord te bieden. Het kan personen met een aandachtsstoornis namelijk helpen 
om zich beter te voelen in de samenleving en zich meer aanvaard te voelen. Dit alleen al vormt voor 
ons een grondige reden om deze personen onze hulp aan te bieden.  
 

5 Andere problematieken  

Graag willen we tot slot de personen die dit werk lezen, erop attent maken dat er nog een heleboel 
andere stoornissen bestaan, waarmee jongeren te maken kunnen hebben. Stoornissen die zonder meer 
aanleiding kunnen zijn tot pestgedrag. Meer specifiek denken we ondermeer aan de hechtingsstoornis, 
de gedragsstoornis enz. Zouden we al deze stoornissen uitgebreid gaan omschrijven, vrezen we ervoor 
dat we op een bepaald moment uw aandacht zouden verliezen.  
 

6 Besluit  

In dit hoofdstuk hebben we in de eerste plaats getracht het onderwerp pesten zoveel mogelijk aan 
jongeren met een licht mentale handicap te koppelen. Allereerst hebben we een zo duidelijk mogelijk 
omlijnde definitie geformuleerd en gekeken welke elementen tot pestgedrag zouden kunnen leiden. 
Vervolgens hebben we de meest opvallende kenmerken die personen met een licht mentale handicap 
vertonen, opgesomd. Ook hier hebben we weer gekeken naar de kwetsbaarheden van deze personen en 
vermeld dat we hier ten stelligste rekening mee willen houden gedurende de uitwerking van ons spel. 
Tot slot zijn we de voor ons belangrijkste hulpvragen van deze doelgroep gaan benoemen. We vinden 
dit belangrijk, aangezien we mede door een antwoord op deze hulpvragen te formuleren, erin zullen 
slagen deze personen meer weerbaar te maken in onze huidige samenleving.  
Hierna zijn we overgegaan tot enkele bijkomende problematieken, waaronder respectievelijk het 
autismespectrumstoornis en de aandachtstoornis. We zijn vooreerst van start gegaan met het 
formuleren van een zo duidelijk mogelijke definitie, om hier vervolgens de meest opvallende 
kwetsbaarheden uit te halen. Hier vielen ons heel wat factoren op die we voorzichtig durven aanduiden 
als aanleiding tot pestgedrag. We hebben deze factoren als volgt dan ook herleidt tot hulpvragen en 
weergegeven hoe we hiermee zullen rekening houden binnen de implementatie van het spel.  
Hoe we dit precies gedaan hebben, kunt u in het volgende deel terugvinden. 
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D e e l  2 :  I m p l e m e n t a t i e  v a n  h e t  p r o j e c t  

H O O F D S T U K  1 :  K E N N I S M A K I N G  M E T  B E G E L E I D I N G S C E N T R U M  
S T . - E L I S A B E T H   

1 Inleiding  

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op het leven in het BC St.-Elisabeth. We zullen het ondermeer 
hebben over de doelgroepen die in het Begeleidingscentrum terecht kunnen en over de specifieke 
doelgroep waartoe wij ons zullen richten. Ook gaan we bespreken welke methoden het BC St.-
Elisabeth reeds toegepast heeft om het probleem van pesten aan te pakken en welke effecten deze 
methoden gehad hebben. Tevens hebben we de resultaten van de enquête die we in het 
Begeleidingscentrum afnamen verwerkt. Ten slotte zullen we onze eigen ervaringen met de doelgroep 
weergeven. 
 
In dit hoofdstuk hebben we beroep gedaan op volgende bronnen: Begeleidingscentrum St.-Elisabeth. 
(z.d.). Inkijkexemplaar (brochure) en Stichting Werken met Goldstein. (www.goldstein.nl). 
 

2 Het organogram van het BC St.-Elisabeth 

 

 
St.-Elisabeth is een Begeleidingscentrum dat zich zowel richt tot kinderen als volwassenen. Aangezien 
ons project enkel bedoeld is voor de kinderen- en jongerenwerking, zullen we in het volgende punt 
ook louter hierbij blijven stilstaan. 
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3 De kinderen- en jongerenwerking  

Het BC St.-Elisabeth deelt haar kinderen- en jongerenwerking op in de volgende drie werkingen: 
 

3.1 HET INTERNAAT  

Doelgroep: Schoolgaande kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar met een verstandelijke handicap 
en/of met gedrags- of emotionele stoornissen ( inclusief autismespectrumstoornissen). 
Doel: Het aanbieden van opvoedingsondersteuning binnen het internaatsverband. Men streeft naar een 
optimale ontwikkeling en ontplooiing van het kind of de jongere.  
Werkwijze: Er wordt gezorgd voor een opvang van 24 op 24 uur, binnen een leefgroepsverband met 
een structuurverlenend en therapeutisch klimaat. De aanpak is individueel gericht, maar activiteiten 
kunnen ook in groepsverband gedaan worden. De grootte van de leefgroep schommelt tussen de 6 en 
de 12 kinderen of jongeren. Er is overleg tussen de ouders en het begeleidende team betreffende de 
aangeboden hulp- en dienstverlening. Voor zover de werking het toelaat, is er weekend-, vakantie- en 
deeltijdse opvang mogelijk. 
 

3.2 HET SEMI-INTERNAAT  

Doelgroep: Schoolgaande kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar met een verstandelijke handicap 
en/of met gedrags- of emotionele stoornissen ( inclusief autismespectrumstoornissen). 
Doel: Het aanbieden van opvoedingsondersteuning binnen de dagopvang voor kinderen en jongeren. 
Ze streven naar een optimale ontwikkeling en ontplooiing van het kind of de jongere.  
Werkwijze: Buitenschoolse opvang tussen 8u00 en 18u00 binnen leefgroepsverband in een 
structuurverlenend en therapeutisch klimaat. De aanpak is individueel gericht, maar activiteiten 
kunnen ook in groepsverband gedaan worden. De leefgroepen schommelen tussen de 6 en de 15 
kinderen of jongeren. Er is overleg voorzien tussen de ouders/wettelijke vertegenwoordigers en het 
begeleidende team betreffende de aangeboden hulp- en dienstverlening. Voor zover de werking het 
toelaat is er vakantie- en deeltijdse opvang mogelijk. 
 

3.3 DE AMBULANTE BEGELEIDING  

Doelgroep: Schoolgaande kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 21 jaar met een verstandelijke 
handicap en/of met gedrags- of emotionele stoornissen ( inclusief autismespectrumstoornissen). 
Doel: Ze bieden ambulante dienstverlening aan, zodat het kind of de jongere zich zoveel als mogelijk 
kan handhaven in een gewoon samenlevingsverband. Deze begeleiding vindt vooral plaats in de 
gewone leefomgeving van het kind of de jongere.  
Werkwijze: Tijdens begeleidingen aan huis wordt samen met het gezin een duidelijk beeld gevormd 
van de problemen van het kind of de jongere. Daarna wordt de meest aangewezen vorm van 
ondersteuning aangeboden. Het kind of de jongere staat centraal, maar er kan ook gewerkt worden met 
andere leden van het gezin. 
 

3.4 HET KORTVERBLIJF  

Doelgroep: Schoolgaande kinderen en jongeren van 2,5 tot 21 jaar met een verstandelijke handicap  
en/of met gedrags- of emotionele stoornissen ( inclusief autismespectrumstoornissen). 
Doel: Indien een gezin voor een korte periode niet voor hun kind met een handicap kan zorgen, is er 
tijdelijke opvang voorzien binnen een internaatsverband. Mogelijke redenen hiervoor kunnen zijn om 
de familie op adem te laten komen, een ziekte of hospitalisatie van andere familieleden, een 
noodsituatie enz.  
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Werkwijze: Er is een opvang van 24 uur binnen leefgroepsverband. Het kind verblijft in een huiselijke 
woonomgeving met een structuurverlenend klimaat. De leefgroepen schommelen tussen de 6 en de 12 
kinderen. Er is overleg voorzien tussen de ouders/wettelijke vertegenwoordigers en het begeleidende 
team betreffende de aangeboden hulp- en dienstverlening. 
 

4 Praktijkvoorbeelden betreffende het pestgedrag in het BC St.-Elisabeth  

De volgende voorbeelden komen rechtstreeks van onze projectbegeleidster, Anja Volders. Ze zijn 
afkomstig van verschillende leefgroepen binnen verscheidene werkingen. Doordat het pesten in het 
BC St.-Elisabeth vooral indirect plaatsvindt, zijn de voorbeelden echter beperkt. Er wordt telkens 
vermeld vanuit welke werking het specifieke voorbeeld afkomstig is. Sommige van de voorbeelden 
komen vanuit een vorming rond pesten, die we tevens via onze projectbegeleidster verkregen hebben. 
 
Een voorbeeld vanuit een vorming KVTO rond pesten: 
Tim is een jongen waar iedereen naar opkijkt. Tim wordt gezien als leider van een groep van 8. Plots 
komt er een nieuwe jongen in de groep, die heel verlegen is. Tim begint de jongen uit te lachen en 
omdat de groep naar Tim opkijkt, lachen zij mee. De nieuwe jongen vraagt waarom ze met hem 
lachen. “Wij willen geen jongens die verlegen zijn”, zegt Tim. De nieuwe jongen druipt huilend af.  
 
Een voorbeeld vanuit een vorming KVTO rond pesten: 
’s Morgens na het eten gaan de jongens hun kamer in orde maken. Karel loopt snel naar zijn kamer om 
zogezegd zijn bed op te maken. Hij schuift het bed voor de deur, zodat Mark niet binnen kan om zijn 
bed op te maken. Karel doet dit elke dag. Hij weet dat Mark hier boos om wordt. Als hij dan 
aangesproken wordt, komt hij uit de lucht vallen. Hij heeft toch niets gedaan, hij was zijn bed aan het 
opmaken. 
 
Een voorbeeld vanuit een leefgroep:  
Dit gesprek vond plaats in een leefgroep van de internaatswerking, waarbij Lotte zelf niet aanwezig 
was. Lotte is een meisje dat nieuw is in de groep, maar niet onmiddellijk aanvaard werd door de 
andere meisjes. Ze werd regelmatig gepest. Zo verstopten ze bijvoorbeeld haar pyjama, lachten ze haar 
uit, werd er geroddeld enz. Op woensdagnamiddag kwam Lieze aan de opvoedster vertellen, dat ze 
niet langer aan de pesterijen wou meedoen en ‘sorry’ tegen Lotte had gezegd. Hierop vertelde ook 
Katrien dat ze zich niet goed voelde bij heel de situatie en Lotte haar verontschuldigingen had 
aangeboden. Desondanks blijft Marijke hun aansporen om Lotte toch te pesten, door bijvoorbeeld 
dingen te verstoppen, scheldwoorden op te schrijven enz. Het gesprek heeft zich vervolgens verplaatst 
naar de woonkamer waar ook Marijke zat. Marijke kon op dat moment geen duidelijk antwoord geven 
op de vraag of ook zij ‘sorry’ wilde zeggen tegen Lotte. Met de opvoedster werd de afspraak gemaakt 
dat ze even de tijd kreeg om erover na te deken. Wel werd duidelijk gemaakt dat het pestgedrag niet 
langer getolereerd werd en voorbij moest zijn. ’ s Avonds voor het slapengaan, ging Marianne bij 
Marijke langs, om te horen of ze erover nagedacht had en hoe ze er verder mee zou omgaan. Marijke 
was alvast niet van plan ‘sorry’ te zeggen. Ze legde uit aan Marijke dat er iets was tussen haar en 
Lotte. Ze kon niet precies benoemen wat, maar sprak letterlijk uit dat ze Lotte niet moest, nu niet en 
nooit niet. Op deze manier probeerde ze te voorkomen dat ze echt over het probleem moest praten. 
 
Een voorbeeld vanuit een leefgroep:  
Gast A ( matig mentale handicap en licht autistisch) is nieuw in de leefgroep. Ze is slordig en 
verstrooid van aard. Gast B gooit bij het opruimen van de kamer haar pyjama in de vuilbak en verstopt 
haar pantoffels op een onvindbare plaats. Gast A geraakt nog meer in de war en twijfelt aan zichzelf. 
Gast B lacht samen met de rest van de leefgroep in het vuistje. 
 
Een voorbeeld vanuit een leefgroep: 
Gast X ( licht mentale handicap, ADHD, gedrags- en emotionele stoornis) gaat vanuit het internaat 
naar een technische buitenschool. Hij is nogal kinderlijk en naïef en geeft zijn koek en drankje af, 
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wanneer een zogezegde vriend honger of dorst heeft. Op de speelplaats laten ze hem dansen in een 
grote kring, omdat hij dit zogezegd goed kan. Iedereen lacht hem echter gewoon uit.  
 

5 Gebruikte methoden tegen het pesten in het BC St.-Elisabeth 

In het BC St.-Elisabeth proberen ze volgens onze projectbegeleidster het pesten via individuele 
gesprekken en/of groepsgesprekken op te lossen. Bij deze gesprekken zijn zowel de opvoedster, de 
schoolverantwoordelijken als de betrokken pedagogen aanwezig. Er worden afspraken gemaakt en 
indien de persoon die pest zich hier niet aan houdt, volgt er een sanctie. 
Naar de gepeste persoon toe, wordt een houding van bescherming aangenomen. Er wordt hem 
uitgelegd hoe hij zich weerbaarder kan opstellen tegen personen die pesten. De technieken die hem 
worden aangereikt, kan hij toepassen in een pestsituatie zoals bijvoorbeeld negeren, ik-vorm 
leren gebruiken, erover leren praten, sociale vaardigheidssessies laten volgen, hulp leren zoeken, een 
duidelijk stopteken leren geven enz. 
Verder geeft onze projectbegeleidster ook sociale vaardigheidstrainingen binnen de setting. Deze 
individuele sessies duren een half uur tot maximum drie kwartier. Voor de sociale vaardigheden die ze 
haar gasten aanleert, maakt ze gebruik van de Goldstein-methode. Hoewel deze Goldstein-methode in 
groepen plaatsvindt, past zij deze individueel toe.  
 
De Goldstein-methode houdt het volgende in: 
Stichting werken met Goldstein (www.goldstein.nl) ziet zijn 'structured learning therapy' als een 
methodiek, die tegemoet komt aan de behoeften, leefwijze en leefwereld van de cliënt. Zijn methode is 
gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden. Door het aanleren van deze vaardigheden, 
worden een heel aantal aspecten van de cliënt vergroot. Deze aspecten zijn autonomie, assertiviteit, 
interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren, tolerantie voor frustratie en 
ambiguïteit. Dit alles met de bedoeling om de cliënt beter opgewassen te maken tegen de eisen die het 
dagelijkse leven aan hem stelt. 
De verschillende vaardigheden worden de cliënten aangeleerd via modeling, gedragsoefening, sociale 
bekrachtiging of transfertraining. Dit gebeurt in groepen die, afhankelijk van het niveau van de groep 
en van het aantal en de complexiteit van de vaardigheden, drie tot acht zittingen in beslag nemen. 
Ook de verschillende wijzen waarop de vaardigheden worden aangeleerd, gaan we kort bespreken: 

- Modeling: Aan de cliënt worden een aantal voorbeelden getoond van de vaardigheid en van de 
specifieke gedragingen waaruit de vaardigheid ontstaat. Dit kan in principe gedemonstreerd 
worden door de therapeut of door videobanden. 

- Gedragsoefening: De cliënt wordt in de gelegenheid gesteld en gestimuleerd om de 
gedemonstreerde gedragingen zelf uit te voeren binnen de therapeutische setting. 
Aanvankelijk wordt gestreefd naar imitatie van het gedemonstreerde gedrag. In het begin 
zullen dit slechts delen van dit gedemonstreerde gedrag zijn. Men streeft er wel naar om het 
gedrag na een tijd zelf in zijn geheel uit te voeren. 

- Sociale bekrachtiging: De cliënt dient voortdurend te ervaren dat uitvoering van de 
vaardigheid gepaard gaat met positieve terugkoppeling, sociale bekrachtiging, instemming, 
bijval en enthousiasme. Reeds in de modeling-fase wordt het model beloond. Tijdens 
gedragsoefeningen is er voortdurend sprake van goedkeuring. Elke daad van de cliënt die 
beantwoordt aan het doelgedrag, namelijk de vaardigheid, verdient aandacht en bijval van de 
therapeut en de groepsleden. 

- Transfertraining: De modeling, gedragsoefening en bekrachtiging dienen zodanig te worden 
geoefend, dat de cliënt het nieuw verworven gedrag ook blijvend zal gaan toepassen in zijn 
dagelijks leven buiten de therapiesetting. Bij modeling wordt aan de cliënt gedemonstreerd, 
dat de te leren vaardigheid in meerdere leefsituaties gesteld kan worden. Bij gedragsoefening 
wordt geleidelijk aan meer gewerkt met leefsituaties, die de cliënt zelf inbrengt. Bovendien 
wordt huiswerk opgegeven. De cliënt krijgt opdrachten mee, die de toepassing van de te leren 
vaardigheid in zijn eigen leven bevorderen. 
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Naar onze eigen mening is dit een goede manier om ervaringen aan te leren, omdat de methode sterk 
praktijkgericht is. Ook vinden we het mooi hoe de vier stappen in elkaar overvloeien en toch wel een 
zekere invloed hebben op elkaar. Onze projectbegeleidster werkt dan ook met videobeelden, 
leerpunten, rollenspelen met eigen concrete voorbeelden en doe-opdrachten voor in de leefgroepen.  
Verder werkt ze ook confronterend. Zo speelt ze bijvoorbeeld de rol van de jongere en neemt de 
jongere de rol van de opvoeder of een andere gast in. Daarna wisselt onze projectbegeleidster de rollen 
om, zodat ze zelf kunnen zien hoe zij zich gedragen. Van hieruit worden samen de nodige conclusies 
getrokken. Op zo’n moment wordt zowel een goed als een minder goed voorbeeld nagespeeld. Via 
deze wijze probeert men aan de gast duidelijk te maken hoe de andere zich voelt, zonder hem aan te 
vallen. Voorts wordt er ook gewerkt met het babbelspel, waarbinnen de opdrachten worden aanpast. 
Dit babbelspel vormt enerzijds een spel om te communiceren met gevoelens en is anderzijds een 
gezelschapsspel, zoals een ganzenbord waarbij de kinderen worden uitgenodigd om sociale of inter-
persoonlijke vaardigheden concreet uit te oefenen. Ook met beloningssystemen, opvolgschriftjes en 
pictogrammen met tips vooraan in het schriftje wordt er gewerkt. 
 
In het BC St.-Elisabeth pakt men de pesterijen dus aan door middel van observaties, dialogen en het 
treffen van maatregelen in de zin van straffen en belonen. Op school gebruikt men de No Blame-
methode in samenwerking met het hele schoolteam en de ouders. In de leefgroepen ligt dit moeilijker, 
daar er ook externe personen in de situatie betrokken zijn. Bijvoorbeeld een kind uit de leefgroep, dat 
gepest wordt door een kind dat enkel school loopt op St.-Elisabeth en er niet verblijft. Dit wordt nog 
moeilijker als het gaat om kinderen die naar een buitenschool gaan of wanneer de pestsituatie zich in 
hun vrije tijd voordoet, bijvoorbeeld in hun jeugdvereniging. De effecten van voornoemde methodes 
zijn niet bekend. 
 

6 De enquête  

Om een beter zicht te krijgen op hoe de problematiek rond pesten zich in het BC St.-Elisabeth 
manifesteert, hebben we besloten een enquête af te nemen. Deze vond plaats in week 41 van het jaar 
2007. De representatieve groep bestond uit 42 jongeren met een licht mentale handicap, verspreid over 
vijf leefgroepen. Vier van deze leefgroepen maakten deel uit van het internaat, de andere groep van het 
semi-internaat. Onze projectbegeleidster wees ons deze groepen toe, om zo een duidelijker beeld van 
de juiste doelgroep te krijgen en omdat de pestproblematiek zich het sterkst binnen deze groepen 
manifesteert. Het afnemen van de enquête hebben we overgelaten aan de opvoeders van de 
leefgroepen. Eén groep heeft de enquête gezamenlijk ingevuld, de overige groepen deden dit 
individueel. De vragen vanuit de enquête zijn op voorhand aan onze projectbegeleidster voorgelegd. 
Zij heeft deze dan ook met de pedagogen overlopen en samen vonden ze de vragen geschikt om aan 
jongeren met een licht mentale handicap voor te leggen. Tevens willen we nog even vermelden, dat we 
de kinderen de mogelijkheid hebben gegeven om meerdere antwoorden aan te duiden. Hierdoor zullen 
er enkele vragen zijn, waarbij het totaal van honderd procent overschreden wordt. Tot slot willen we 
ook nog even meedelen, dat we de uitslag van iedere vraag afzonderlijk naar procenten hebben 
omgezet en deze hebben afgerond. De totaaluitslag hebben we echter wel afgerond tot op één cijfer na 
de komma. 
 

6.1 CONCLUSIES UIT DE ENQUÊTE  

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de analyse van de enquête. Voor de exacte resultaten 
verwijzen we naar bijlage 3. 

- Vraag 1: Wat denk jij dat pesten is? 
De helft van de representatieve groep antwoordt dat iemand pesten gelijk is aan iemand uitlachen, 
iemand pijn doen en schelden. De andere meningen zijn grotendeels verdeeld over enkel schelden of 
enkel iemand pijn doen. Slechts een minderheid zegt dat pesten gelijk is aan enkel iemand uitlachen. 
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- Vraag 2: Ben je ooit al eens gepest? 

Ongeveer 90% van de representatieve groep geeft aan ooit of meerdere keren gepest te zijn. Ongeveer 
7% zegt dat ze dagelijks gepest worden, slechts 2% zegt dat ze nooit gepest worden. 

 
- Vraag 3: Heb je zelf al iemand gepest? 

De helft van de ondervraagde kinderen geeft aan dat ze ooit iemand gepest hebben. Iemand dagelijks 
pesten doet slechts 2,4% van de kinderen. In beide gevallen is het zo dat 20% aangeeft dat ze iemand 
meerdere keren gepest hebben of dat ze nooit gepest hebben.  

 
- Vraag 4: Op welke manier heb jij al iemand gepest? 

Op deze vraag antwoordde 40% van de groep dat ze iemand hebben uitgescholden. Een kleine 30% 
heeft al iemand uitgelachen en 23% zegt dat ze ooit iemand pijn hebben gedaan. Ongeveer 10% geeft 
aan dat ze al deze dingen ooit gedaan hebben en 20% geeft aan dat ze geen van deze dingen ooit 
hebben gedaan. 

 
- Vraag 5: Als iemand gepest wordt, is dat dan zijn eigen schuld volgens jou? 

Ongeveer 45% van de representatieve groep antwoordde ‘nee’ op deze vraag. Het percentage dat op 
deze vraag ‘ja’ antwoordde is 26%, wat wij toch wel veel vinden. 33% van de groep wist niet wat ze 
op deze vraag moesten antwoorden. 

 
- Vraag 6: Hoe voel jij je als je gepest wordt? 

De antwoorden waren bij deze vraag verdeeld onder boos (61%) en verdrietig (65,9%). Enkele 
kinderen gaven aan dat ze bang zijn wanneer ze gepest worden. Niemand duidde aan dat hij gepest 
worden fijn vindt. 

 
- Vraag 7: Hoe voel jij je als je iemand anders pest? 

Meer als de helft van de kinderen die pesten, namelijk 60%, geeft aan boos te zijn wanneer ze iemand 
pesten. De andere meerderheid geeft aan dat ze blij zijn wanneer ze iemand pesten. Slechts een 
minderheid van de kinderen antwoordden dat ze verdrietig of bang zijn als ze iemand pesten. 

 
- Vraag 8: Waarom wordt iemand gepest? 

De meningen op deze vraag zijn verdeeld over alle antwoordmogelijkheden. De percentages lagen 
tussen de 34% voor ‘als ze gaan klikken bij de opvoeder of de leerkracht’, en 19% voor ‘een andere 
reden’. Welke andere reden dit was, werd door de representatieve groep niet gespecificeerd. 

 
- Vraag 9: Waar wordt er gepest? 

Op deze vraag werden meerdere antwoorden per kind aangeduid. Het totaal van de percentages komt 
dus niet overeen met 100%. Wel kunnen we zeggen dat 90% van de kinderen aangeeft dat het pesten 
op de speelplaats gebeurt en 30% van de kinderen zegt in de klas. Ook in de leefgroep merken we een 
percentage van ongeveer 29%. 

 
- Vraag 10: Door wie word je gepest? 

Ongeveer 70% van de kinderen geeft aan dat ze door klasgenootjes gepest worden. Wat ons verbaasde 
is dat 41% van de kinderen beweert dat ze gepest worden door iemand die ze niet kennen. 

 
- Vraag 11: Als ik gepest word, dan zeg ik dit tegen de opvoeder. 

Ongeveer de helft van de kinderen antwoordden op deze vraag ‘ja’, 27% van de kinderen antwoordden 
‘nee’. Sommige kinderen voegden bij deze vraag zelf een antwoordmogelijkheid toe. Dit antwoord 
luidde bij 14% van de kinderen ‘soms’. 

 
- Vraag 12: Als ik zie dat iemand gepest wordt, dan… 

De meningen bij deze vraag zijn hoofdzakelijk verdeeld over twee mogelijkheden. Als eerste zou 43% 
het tegen de opvoeder gaan zeggen. Als tweede beweert 41% van de kinderen dat ze zouden opkomen 
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voor degene die gepest wordt. 12% van de kinderen geeft toe dat ze mee gaan pesten en 29 % geeft toe 
dat ze niets zouden doen.  

 
- Vraag 13: Als er gepest wordt, doet men er dan iets aan? 

Ongeveer 68% van de kinderen zegt dat de persoon die pest een straf krijgt. De andere meerderheid 
gaat uit naar de keuzemogelijkheid ‘dat er een gesprek komt’. 

 
- Vraag 14: Als jij iets tegen pesten kon doen, wat zou je dan doen? 

De meningen zijn hier hoofdzakelijk verdeeld over 2 mogelijkheden, namelijk straf geven of een 
gesprek voeren. Enkele kinderen kozen voor de mogelijkheid ‘iets anders’. Ze vulden hier zelf aan toe 
dat ze iets leuks zouden afnemen of dat ze de persoon zouden helpen. 
 

6.2 BESLUIT  

Uit bovenstaande enquête hebben we een beter zicht gekregen op de pestproblematiek binnen het BC 
St.-Elisabeth. Enkele spectaculaire resultaten zijn: 

- 90% geeft aan dat ze ooit al eens gepest zijn. 
- 60% zegt boos te zijn wanneer ze iemand pesten. 
- 50% geeft aan ooit al iemand gepest te hebben. 
- 90% geeft aan dat het pesten plaatsvindt op de speelplaats. 
- 29% geeft aan dat het pesten plaatsvindt in de leefgroep. 
- 70% wordt gepest door klasgenootjes; 
- In 68% van de gevallen krijgt de persoon die pest een straf. 

 
Verder willen we ook een kritische bedenking maken naar ons eigen handelen toe. Zo hebben we de 
fout gemaakt om niet aan te geven dat slechts één antwoordmogelijkheid toegestaan was, waardoor 
sommige kinderen wel en andere kinderen niet twee of meer antwoorden hebben aangeduid.  
 

7 Onze eigen ervaringen binnen het BC St.-Elisabeth  

Vermits we weinig ervaring hadden met de doelgroep van personen met een mentale handicap, zijn we 
één woensdagnamiddag gaan meedraaien in het BC St.-Elisabeth. Hieruit hebben we enkele handige 
tips en ervaringen meegenomen die we graag even willen weergeven. 
Verder was er ook de tijd om enkele vragen te stellen aan de opvoeders die die dag in de leefgroepen 
aanwezig waren. Ook hiervan willen we kort enkele antwoorden weergeven. 
 

7.1 EIGEN ERVARINGEN  

Niemand van ons had echt ervaring met de doelgroep van personen met een mentale handicap. 
Hierdoor konden we met een open kijk de groep observeren, wat in onze ogen wel een voordeel leek. 
Een nadeel van de weinige ervaring was echter dat het in het begin leek alsof er van een mentale 
handicap geen of weinig sprake was. Het was moeilijk om uit het gedrag van de jongeren kenmerken 
van een mentale handicap af te leiden. Na een tijdje lukte het echter wel om enkele opvallende 
kenmerken te zien. Enkele belangrijke en opvallende observaties waren: 

- Moeite om stil te zitten. 
- Moeite om lang met één activiteit bezig te zijn. 
- Moeite om van elkaar af te blijven. 
- Moeite om bepaalde dingen te begrijpen, bijvoorbeeld “Waarom steek je je hand op als we 

moeten stoppen? Kan je niet gewoon roepen?” (tijdens een fietstochtje met de groep). 
- Moeite om een keuze te maken. 
- Moeite om aandacht te geven aan de opvoeders. Toen we bijvoorbeeld terug met de fiets aan 

het bos vertrokken, wou opvoeder T. dat een bepaald kind van zijn fiets afstapte om door het 
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stukje bos heen te gaan. Het kind reed echter door met zijn fiets. Toen we op het fietspad 
waren, wou opvoeder T. duidelijk maken dat dit echt niet kon. Het was echter moeilijk om de 
aandacht van het kind te krijgen. Hij moest echt zeggen: “Kijk eens in mijn ogen” voordat hij 
kon zeggen wat hij wou verduidelijken. 

-  Snel afgeleid zijn bij een spel. 
-  Moeilijk tegen hun verlies kunnen. 
-  Competitief ingesteld zijn en overal de beste in willen zijn. 
-  Snel terug gehoorzamen wanneer de opvoedster met een vinger waarschuwt. 
-  Ze beseffen wanneer ze iets fout doen. 
 

We willen er wel op duiden, dat deze observaties uit verschillende leefgroepen komen. Dit zorgt 
ervoor dat sommige observaties elkaar kunnen tegenspreken. Toch kunnen we met deze elementen 
rekening houden binnen de uitwerking van ons spel en tijdens het geven van het spel. 
 

7.2 ANTWOORDEN OP DE GESTELDE VRAGEN  

- Vraag 1: Welke problemen kunnen we verwachten tijdens het spel? 
Wanneer er groepjes gemaakt moeten worden voor een spel, vinden de jongeren het niet leuk dat er 
sprake is van het leeftijdsverschil. Soms is het dus een echte opdracht om de jongens ertoe aan te 
zetten om mee te spelen met het spel. Eens de jongens mee doen met het spel, gaan ze er wel helemaal 
in op. Ondanks het feit dat de jongens graag competitieve spelletjes spelen, kunnen ze moeilijk tegen 
hun verlies. Ook weten ze in de groep wat iemands sterke kanten zijn en op basis hiervan worden 
vriendjes gemaakt. Een volgend probleem dat zich zou kunnen stellen, is dat wanneer men in grote 
groep een spel speelt, er snel onenigheid zal ontstaan. Tevens moeten we erop letten, dat we de 
kinderen en jongeren voltijds kunnen begeleiden. Het gebeurt namelijk heel vaak dat ze vals spelen of 
hun eigen regels maken tijdens het spel. Tot slot zou het ook zeer handig zijn, moesten we werken 
rond gevoelens. De kinderen en jongeren ervaren hier namelijk heel wat moeilijkheden mee, net zoals 
de gevoelens van anderen juist te interpreteren.  

- Vraag 2: Heb je hier ooit al iets rond pesten gedaan?  
Opvoedster I. vertelde dat ze in haar leefgroep weinig rond pesten meemaakt. Wel komt het voor dat 
sommige kinderen eens scheldwoorden gebruiken en plagen, maar niet in die vorm dat ze echt rond de 
tafel moeten gaan zitten met de ouders. Ze vertelde over enkele kinderen die vroeger in haar leefgroep 
zaten, die hier wel mee te maken hadden. Een spel rond pesten werd echter nog nooit toegepast. 

- Vraag 3: Welke soort gezelschapsspelen spelen de gasten graag?  
Terwijl de jongeren zich bezighielden met een individuele activiteit, zijn we even met hen gaan praten. 
Tijdens dit gesprek gingen we na welke spelletjes ze zoal graag speelden. Deze waren ondermeer 
Mens erger je niet, Monopoly, UNO, Raad je plaatje, Ganzenbord, Bingo, Rummikub, Playstation, 
kleuren, kaarten, computerspelletjes spelen, stripverhalen lezen enz. 

- Vraag 4: Welke onderwerpen, opdrachten, rollenspelen, voorbeelden, quizvragen enz. met 
betrekking tot pesten moeten zeker in het spel verwerkt worden?  

Opvoeder D. benadrukte dat we zeker moesten werken rond racisme en handicaps. Het was namelijk 
al regelmatig voorgevallen, dat de jongeren elkaar pesten omdat zij een andere nationaliteit hadden. 
Ook pestten ze elkaar betreffende hun handicap. Het is namelijk zo dat ze enkel de ‘rare’ 
eigenschappen van de andere zien, maar dat ze zich er niet van bewust zijn dat ze die vaak ook zelf 
hebben. Andere opvoeders wilden vooral in het spel terugzien: ‘ Wat is pesten?’ en ‘Wat doen als je 
gepest wordt?’ Ook vermeldden zij dat rollenspelen bij deze jongeren moeilijk zijn, daar het niet 
gemakkelijk is zich in te leven in een andere persoon. 
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8 Besluit  

In dit hoofdstuk zijn we begonnen met het weergeven van het organogram van het BC St.-Elisabeth. 
Op deze manier wilden we de lezer een zo volledig mogelijk beeld geven over de setting. Hierna 
spitsten we ons toe op de kinderen- en jongerenwerking. Hierin hebben we de specifieke werkingen 
van het internaat, het semi-internaat, de ambulante begeleiding en het kortverblijf besproken. 
Omdat we het in dit hoofdstuk niet enkel theoretisch wilden houden, hebben we ervoor gekozen om 
enkele praktijkvoorbeelden op te sommen. Deze voorbeelden kwamen vanuit het BC St.-Elisabeth. 
Vervolgens zijn we nagegaan welke methoden in de setting reeds gebruikt werden om het pesten tegen 
te gaan. Zo nemen we mee dat ze via individuele gesprekken en/of groepsgesprekken een oplossing 
proberen te zoeken en dat er een beschermende houding wordt aangenomen ten opzichte van de 
gepeste. Omdat onze projectbegeleidster Anja Volders ook sociale vaardigheidstrainingen geeft in het 
BC St.-Elisabeth, hebben we ook dit besproken. Zo zagen we dat zij gebruik maakt van de Goldstein-
methode, waarin vaardigheden worden aangeleerd in vier stappen die in elkaar verweven zitten. Deze 
vier stappen zijn modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging en transfertraining. Over de 
effecten van de methoden die in het BC St.-Elisabeth gebruikt worden, is weinig bekend. Hierin luidt 
misschien een vraag naar een onderzoek naar deze effecten. Ook de resultaten van de enquête die we 
afnamen in de setting zijn in dit hoofdstuk verwerkt. Ten slotte wilden we u een korte kijk meegeven 
op de ervaringen die we hebben meegenomen uit onze meedraaidag in het BC St.-Elisabeth. We 
somden de belangrijkste observaties op en gaven enkele antwoorden weer op vragen die we die dag 
stelden. In het volgende hoofdstuk zullen we ons spel ‘Zet je BLOK’ weergeven. Hierin zult u 
ondermeer de doelgroep, de precieze werkwijze en spelregels terugvinden. 
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H O O F D S T U K  2 :  H E T  S P E L  ‘ Z E T  J E  B L O K ’  

1 Inleiding  

In het voorgaande hoofdstuk zijn we concreet te weten gekomen hoe de werking van het BC St.-
Elisabeth verloopt. Verder benoemden we voorbeelden van pesten en welke methodieken er reeds 
tegen dit pesten gebruikt zijn. Ook hebben we onze eigen ervaringen met de doelgroep beschreven. In 
dit hoofdstuk bespreken we het praktische luik van ons project, namelijk het spel ‘Zet je BLOK’. Dit 
spel zou jongeren met een licht mentale handicap weerbaarder moeten maken tegen pesten. U komt 
ondermeer te weten tot wie het spel ‘Zet je BLOK’ zicht richt, alsook het doel en de totstandkoming. 
Daarna gaan we verder met het uitleggen van het concept en de concrete werkwijze. Omdat we het 
spel tevens zijn gaan testen, wordt deze uitvoering, de evaluatie en de bijsturing ervan ook uitvoerig 
besproken. 
 

2 De totstandkoming van het spel ‘Zet je BLOK’ 

Het begeleidingscentrum (BC) St.-Elisabeth vroeg ons om een spel of doe-opdracht te creëren, dat 
jongeren met een licht mentale handicap meer weerbaar kon maken tegen pesten. 
We zijn met deze opdracht van start gegaan door het zoeken van theoretische achtergronden rond 
pesten en handicaps. Nadat we hierdoor een duidelijker beeld op pesten en handicaps hadden en 
wisten wat de gevoeligheden en belangrijke punten waren, gingen we verder met het bedenken van 
ideeën voor ons spel. Zo brainstormden we over allerlei spelconcepten. Hieruit kwamen verschillende 
ideeën zoals een Ganzenbord, het Rad van fortuin, Domino en Jenga. Uiteindelijk hebben we gekozen 
voor Jenga, omdat we dit enerzijds een origineel idee vonden, maar vooral om het volgende 
uitgangspunt dat we achter het spel aanschouwen: “Het opbouwen van de toren zien we als het 
opbouwen van een sterkere persoonlijkheid. Nadien worden de blokken uit de toren getrokken totdat 
deze omvalt. De betekenis achter deze beweging is, dat je als persoon ook blijft rechtstaan als er 
enkele ‘blokken’ worden weggenomen. Uiteindelijk zal de toren natuurlijk omvallen, maar je kunt 
hem altijd weer opnieuw opbouwen, net zoals je persoonlijkheid”. 
Om een persoonlijke toets aan het spel te geven, hebben we hier echter onze eigen ideeën aan 
toegevoegd. Zo wordt de toren opgebouwd aan de hand van opdrachten. De naam van het spel is dan 
nu ook ‘Zet je BLOK’. 
Toen het uitdenken van deze spelvorm klaar was, hebben we het kort voorgelegd aan onze 
begeleiders. Zij zagen het als een creatief en goed idee, zodat we er meteen aan verder konden werken. 
Met deze goede feedback gingen we verder met de praktische regelingen voor het spel, waaronder 
ondermeer de keuze en aankoop van het materiaal en de koppeling met de opdrachten. Daarnaast 
overliepen we ook nog de kosten, de spelregels, een logo enz. 
Zodra ook dit op punt stond, startte het zoeken naar de opdrachten. Voor de opdrachten hebben we 
veel inspiratie gehaald uit de Weerbaarheidstrainingen van Mirelle Valentijn uit Nederland. Zij heeft 
ons geholpen met oefeningen en ons gewezen op bruikbare tips voor personen met een beperking. Ook 
hebben we een kindertraining mogen bijwonen, waarin we mochten meedoen met de 
weerbaarheidsoefeningen die zij gaf. De concrete uitleg rond deze training vonden jullie reeds eerder 
in hoofdstuk 2 van deel 1. Ook zijn we zelf op zoek gegaan naar opdrachten in ondermeer boeken en 
op het Internet. Met deze opdrachten zijn we dan naar onze projectbegeleidster gestapt, om te kijken of 
we in de juiste richting zaten en of ze aangepast waren aan de jongeren met een licht mentale 
handicap. Zij vond de meeste opdrachten geschikt en gaf ons ook nog enkele tips om de overige 
opdrachten gepaster te maken. Hierbij kwam dan ook nog het maken van een afsprakenbord, 
huiswerkopdrachten en instructies voor de begeleiders. Dit alles resulteerde in ons uiteindelijke spel 
‘Zet je BLOK’. 
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3 De doelgroep  

Het spel richt zich voornamelijk tot jongeren met een licht mentale handicap tussen 10 en 16 jaar. 
Deze jongeren hebben vaak nog bijkomende problematieken zoals ADHD, autisme, 
hechtingsproblemen, gedragsproblemen enz. Dit wil echter niet zeggen dat dit spel enkel met deze 
jongeren kan gespeeld worden. Dit omdat het spel zo gemaakt is, dat je het zelf kan samenstellen 
naargelang de leeftijd en niveaus van de deelnemers. 
 

4 Het doel van het spel ‘Zet je BLOK’ 

Onze opdracht bestaat eruit jongeren met een licht mentale handicap tussen 10 en 16 jaar weerbaar te 
maken tegen pestgedrag binnen hun vertrouwde leefsituatie, zoals de leefgroep, de school, 
verenigingen enz. Belangrijk hierbij is dat we zowel de persoon die pest als het slachtoffer kunnen 
helpen en dat ze steeds de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor de anderen opnemen. 
Het is dus niet de bedoeling een schuldige aan te duiden en deze te vervolgen. 
 

5 Het concept van het spel ‘Zet je BLOK’ 

Het spel bestaat uit: 
- De blokken 
- De opdrachten 
- De pictogrammen 
- De huiswerkopdrachten 
- Het afsprakenbord 
- Het instructieblad voor de begeleider 

 

5.1 DE BLOKKEN  

Op vraag van de instelling hebben we zowel een groepsspel als een individueel spel gemaakt. 
Beide spelen bestaan uit vier verschillende kleuren van houten blokken, namelijk rood, geel, groen en 
neutrale blokken. Aan drie van deze kleuren hangt een thema vast. De neutrale blokken hebben geen 
functie, maar dienen om de toren tot een beter geheel te brengen. De thema’s zijn: 

- Geel = Denken 
- Rood = Voelen 
- Groen = Doen 

 
De toren moet telkens komen tot een geheel van 60 blokken. 
 

5.1.1 Het groepsspel  

Het groepsspel zal gebruikt worden in leefgroepen waar er zich veel problemen voordoen rond pesten 
of wanneer men jongeren meer weerbaar wil maken. 
 
Het groepsspel bestaat uit 85 blokken: 15 rode, 15 gele, 15 groene en 40 neutrale blokken. 
Bij dit spel moeten er minstens 20 opdrachten uitgevoerd worden. Daarom voegen we 40 neutrale 
blokken erbij, zodat men altijd aan een toren van 60 blokken komt. Men legt deze blokken één per één 
op de toren.  
Bij deze blokken horen dan ook nog kaartjes met hierop de opdrachten die uitgevoerd moeten worden.  
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5.1.2 Het individuele spel 

Het individuele spel zal gebruikt worden door onze projectbegeleidster. Zij werkt met jongeren rond 
sociale vaardigheden en zal dit spel integreren in haar sessies. 
 
Dit spel bestaat uit 120 blokken: 30 rode, 30 groene, 30 gele en 30 neutrale blokken. Hier hebben we 
gekozen voor meer blokken, omdat de jongere hier per opdracht drie blokken mag opleggen. Dit 
omdat we vonden dat anders het spel te lang zou duren wanneer het individueel gebruikt wordt. 
Bij het individuele spel moeten er minstens 10 opdrachten worden uitgevoerd. 
 

5.2 DE OPDRACHTEN  

De opdrachten worden op kaartjes gedrukt in de kleur die overeenkomt met de blokken. 
Zo kunnen de drie thema’s gescheiden gebruikt worden en kan men de opdrachten selecteren op basis 
van de mogelijkheden van een jongere of een groep jongeren. 
 
We hebben gekozen voor thema’s om enigszins variatie in het spel te brengen. Dit zorgt ervoor dat het 
spel niet te snel eentonig zal worden. Ook kunnen we door middel van deze drie thema’s inspelen op 
verschillende aspecten die horen bij pesten. 
Hieronder geven we bij elk thema even een voorbeeld van een opdracht. Voor alle opdrachten 
verwijzen we naar bijlage 5. 

 
Denken:  
Bv.: Wat denk je bij de volgende woordjes: 

- Wenen 
- Gevoelens 
- Uiterlijk 
- Pestkop 
- Iemand uitstoten 
- Iemand uitlachen 
- Boos zijn 

Doel: Begrippen begrijpen betreffende pesten 
 
Doen:  
Bv.: Je gaat per twee staan, elk aan de andere kant van de zaal, maar tegenover elkaar. De eerste 
persoon staat stil, de tweede persoon loopt naar de eerste toe, telkens dichter. De eersten zeggen 
‘STOP’ op het moment dat zij vinden dat de tweede persoon te dichtbij komt. 
Doel: Leren je grenzen te stellen en duidelijk maken aan de buitenwereld. 
 
Voelen: 
Bv.: Je krijgt een poppetje waarin je kunt kleuren. Duid met een kleur aan waar je verdriet kunt voelen 
in je lichaam. Wanneer je hiermee klaar bent, duid je aan waar je geluk voelt in je lichaam. 
Doel: Duidelijk maken van het besef van gevoelens 
 

5.3 DE PICTOGRAMMEN 

We gebruiken bij ons spel pictogrammen, omdat dit meer duidelijkheid geeft bij de opdrachten en 
regels. Door opdrachten en regels te visualiseren, is het voor de jongeren gemakkelijker om deze te 
begrijpen. Om toch enige structuur en herkenbaarheid te waarborgen, gebruiken we sommige 
pictogrammen waarmee ook in het BC St.-Elisabeth gewerkt wordt. 
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5.4 DE HUISWERKOPDRACHTEN  

Bij het spel zullen enkele huiswerkopdrachten toegevoegd worden. Deze hebben als taak om over 
bepaalde aspecten van het spel nog eens dieper na te denken. Ze worden aan de jongeren meegegeven 
en gemaakt tegen de volgende afspraak. Men kan ook gebruik maken van de huiswerkopdrachten, 
wanneer men bij een jongere een probleem ondervindt en men geen tijd heeft om het eigenlijke spel te 
spelen. Zo kan er dan toch even gewerkt worden rond het thema. Deze opdrachten kunt u terugvinden 
in bijlage 6. 
 

5.5 HET AFSPRAKENBORD  

Het afsprakenbord is een bord waarop de regels die bij het spel horen bevestigd worden. Dit wordt 
verduidelijkt met pictogrammen. Deze regels zijn bijvoorbeeld eerlijk zijn, anderen laten vertellen, 
elkaar niet uitlachen enz.  
 

5.6 DE SPELREGELS 

In de speldoos bevindt zich ook een blad met de inhoud, de algemene spelregels en de afspraken van 
het spel ‘Zet je BLOK’. Dit document vindt u terug in bijlage 4. 
 

5.7 DE BEGELEIDERSHANDLEIDING  

Bij het spel wordt ook nog een begeleidershandleiding toegevoegd. Hierin worden de opdrachten 
verduidelijkt naar de begeleider toe. Voor de concrete handleiding verwijzen we naar bijlage 7. 
 

6 De werkwijze van het spel ‘Zet je BLOK’ 

De opdrachten worden vooreerst uitgeselecteerd en daarna willekeurig door elkaar gestoken en op een 
stapeltje geplaatst. 
 

6.1 HET GROEPSSPEL  

Zodra de kaartjes klaarliggen, begint het spel. De jongere neemt een kaartje en leest de opdracht voor. 
Bij het nemen van een kaartje is men verplicht om telkens het bovenste te nemen. Indien er 
hulpmiddelen nodig zijn bij de opdracht worden deze door de begeleider bezorgd. Alle jongeren 
worden vervolgens betrokken bij de uitvoering van de opdracht. De begeleider houdt hierbij echter in 
het oog dat alle spelers meedoen.  
Wanneer de opdracht uitgevoerd is, mag de jongere die het kaartje getrokken heeft één blok van 
dezelfde kleur als het kaartje en twee neutrale blokken op de toren leggen. Alle lagen bestaan uit drie 
blokken, maar deze worden kruiselings op elkaar gelegd.  
Zodra de toren is opgebouwd en alle opdrachten volbracht zijn, gaat het afsluitspel van start. 
De jongeren trekken één voor één een blok uit de toren en leggen deze vervolgens terug bovenop de 
toren zoals ze begonnen zijn. Na een tijd zal deze toren uit evenwicht gaan en omvallen. De persoon 
die als laatste een blok heeft kunnen nemen zonder dat de toren omvalt, wint het spel. 
(bijkomende spelregels afsluitend spel: zie punt 6.3 in dit hoofdstuk) 
 

6.2 HET INDIVIDUELE SPEL 

Hier vertrekt men van dezelfde werkwijze als bij het groepsspel. De jongere neemt een kaartje en leest 
de opdracht voor. Daarna voert hij deze uit, alleen of samen met de begeleider. Als deze opdracht 
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uitgevoerd is, mag de jongere drie blokken van de kleur van het kaartje en drie neutrale blokken op de 
toren leggen. Hij bouwt dus per opdracht twee lagen op. Alle lagen bestaan net zoals in het groepsspel 
uit drie blokken en deze worden kruiselings op elkaar gelegd. 
Zodra de toren opgebouwd is en alle opdrachten volbracht zijn, gaat het afsluitspel van start. 
De jongere en de begeleider trekken één voor één een blok uit de toren en leggen deze vervolgens 
terug bovenop de toren zoals ze begonnen zijn. Na een tijd zal deze toren uit evenwicht gaan en 
omvallen. De persoon die als laatste een blok heeft kunnen nemen zonder dat de toren omvalt, wint het 
spel. (bijkomende spelregels afsluitend spel: zie punt 6.3 in dit hoofdstuk) 
 

6.3 BIJKOMENDE SPELREGELS AFSLUITEND SPEL  

- Het spel gaat verder met de wijzers van de klok mee. Verplaats één blok per beurt en maak 
elke laag van drie blokken af voordat je aan een nieuwe laag begint. 

- Je mag geen blok van de drie bovenste lagen nemen. 
 

7 Theoretische ondersteuning  

In het theoretische gedeelte hebben we na ieder hoofdstuk vermeld wat we graag wilden meenemen 
naar de uitwerking van ons spel. In deze theoretische ondersteuning gaan we kijken of we 
daadwerkelijk de voornaamste elementen in ons spel verwerkt hebben en zo ja, op welke manier.  
 
Allereerst bespreken we de weerbaarheid, hét centrale thema doorheen heel dit project. De bedoeling 
was dan ook om hier een spel rond te creëren. In ons spel hebben we veel oefeningen verwerkt, 
waardoor de jongeren technieken of methoden leren om zich weerbaarder op te stellen, bijvoorbeeld 
een rollenspel waarin ze leren om op een weerbare manier te reageren op ondermeer schelden. 
 
In hoofdstuk 1 van deel 1 vindt u eveneens terug, dat we ons moeten richten op alle betrokkenen en 
groepsvorming moeten voorkomen. Bij het spel hebben we hiermee rekening gehouden door 
opdrachten te maken waarbij alle betrokken partijen gelijk worden gesteld en niemand geviseerd 
wordt. Groepsvorming proberen we te vermijden door onder andere in de afspraken te vermelden dat 
ze naar elkaar moeten luisteren, elkaar niet mogen uitlachen enz. 
 
Als uitgangspunt hebben we gekozen voor de visie van de No Blame-aanpak. Dit wil zeggen dat er 
geen schuldige wordt aangeduid en men steeds de verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de 
andere opneemt. Hiermee hebben we dan ook zeker rekening gehouden in ons spel. We hebben erop 
toegezien dat we geen opdrachten maakten, waarin de persoon die pest of de gepeste geviseerd wordt. 
Ook laten we ieder voor zich nadenken over de opdrachten, zodat ze allemaal kunnen nagaan hoe zij 
een situatie zouden aanpakken en hierdoor nadenken over bepaalde verantwoordelijkheden die ze 
kunnen opnemen. 
 
Uit de training van Mirelle Valentijn haalden we dat het leerzaam en nuttig kan zijn om 
huiswerkopdrachten mee te geven. Zo staan de jongeren nog eens extra stil bij de technieken die ze 
geleerd hebben of rond het thema pesten op zich. We hebben er dan ook voor gekozen om dit tevens in 
ons spel te verwerken. Zo hebben we een map gemaakt waarin zich verschillende huiswerkopdrachten 
bevinden. 
 
In de film ‘Ben X’ gaat het om een jongen die zijn gevoelens betreffende pesterijen opkropt en deze 
later uit in voornamelijk internaliserend gedrag. Dit wil dus zeggen dat hij zijn woede tegen zichzelf 
keert. Hier dienen we tijdens de uitvoering van ons spel dan ook rekening mee te houden. Dit hebben 
we gedaan door in ons spel oefeningen te verwerken waarin de jongeren hun woede kunnen en mogen 
uiten. 
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Hoofdstuk 4 van deel 1 handelt over een mentale handicap en bijkomende problematieken, waarmee 
de jongeren in het BC St.-Elisabeth te maken hebben. Bij elke problematiek hebben we hulpvragen 
geformuleerd in verband met pesten. Tijdens het maken van de opdrachten hebben we erop gelet dat 
we rekening hielden met de belangrijkste hulpvragen van deze problematieken en dat de opdrachten 
begrijpbaar waren voor alle doelgroepen. Hieronder halen we van elke problematiek een hulpvraag 
aan, om te verduidelijken hoe we concreet te werk zijn gegaan. 
Een voorbeeld van een hulpvraag voor personen met een mentale handicap is: “Help mij om beter te 
communiceren.” Hier hebben we op ingespeeld door opdrachten te maken waarin ze leren om op een 
goede manier met elkaar te communiceren. Dit komt onder andere tot uiting bij de opdracht om elkaar 
een complimentje te geven. 
Een voorbeeld van een hulpvraag voor personen met autisme is: “Help mij oogcontact te maken.” 
Voor deze hulpvraag zijn we op zoek gegaan naar oefeningen rond het maken van oogcontact. 
Een voorbeeld van een hulpvraag voor personen met ADHD is: “Help mij me beter te concentreren.” 
Met deze hulpvraag hebben we rekening gehouden door ondermeer veel afwisseling in onze 
opdrachten aan te bieden en veel variatie tussen actieve en passieve opdrachten te brengen.  
 
Gedurende onze meedraaidag hebben we ook enkele ervaringen meegenomen om vervolgens te 
verwerken in ons spel. Het viel ons op dat de jongeren moeilijk tegen hun verlies konden. Daarom 
hebben we ervoor gekozen enkel gebruik te maken van opdrachten waarin geen winnaar verkozen 
wordt. Enkel bij het afsluitspel is dit wel het geval. Dit zien we echter niet als een probleem, daar de 
eigenlijke opdrachten reeds afgelopen zijn en dit spel louter nog een speels en ontspannend effect 
moet creëren. 
Tijdens de meedraaidag merkten we ook dat deze jongeren snel afgeleid zijn en het moeilijk hebben 
om lang met eenzelfde spel bezig te zijn. Daarom hebben we ervoor gekozen om veel variatie in de 
opdrachten te brengen en ze tevens niet te lang te maken. 
 
Ook kregen we nog tips van de opvoeders in verband met het spel. Zo was het van belang om op 
voorhand regels en afspraken vast te leggen, zodat de jongeren een zekere structuur zouden hebben. 
Dit hebben we gerealiseerd door een groot bord te maken en hierop de afspraken die wij het 
belangrijkste vinden aan te brengen. 
 

8 Implementatie van het spel in het BC St.-Elisabeth  

Op woensdag 5 december implementeerden we ons spel in een leefgroep van het BC St.-Elisabeth.  
 
Alvorens we naar de leefgroep gingen, troffen we echter eerst enkele voorbereidingen. 
Zo hebben we de leefgroep telefonisch gecontacteerd om meer te weten te komen over de 
deelnemende personen zoals problematiek, leeftijd enz. Aan de hand van deze informatie zijn we 
geschikte opdrachten gaan selecteren. Met deze bagage vertrokken we naar de leefgroep om het spel te 
spelen. 
 
Aan het spel namen vijf meisjes deel tussen 10 en 12 jaar. Om elkaar beter te leren kennen, startten we 
met een korte kennismakingsronde. Na deze kennismaking begon het werkelijke spel. 
Allereerst legden we enkele afspraken vast en vernoemden we de spelregels, waaraan ze zich moesten 
houden. Eens deze duidelijk waren, mocht het eerste meisje een opdracht trekken en begon het spel. 
De opdrachten werden goed uitgevoerd en volgden elkaar goed op. Toen alle opdrachten volbracht 
waren en de toren dus rechtstond, ging het afsluitspel van start.  
 
Na het beëindigen van het totale spel was er nog een korte bespreking over de bemerkingen bij het 
spel. Deze vinden jullie terug in het volgende puntje. 
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9 Evaluatie  

Drie projectleden observeerden samen met de projectbegeleidster en een opvoedster van de leefgroep 
het spel. Samen evalueerden ze het gehele verloop van het spel.  
 
We kunnen stellen dat het spel zonder al teveel moeilijkheden is verlopen. De jongeren speelden het 
spel graag en hadden plezier. De opdrachten waren voor alle jongeren realiseerbaar. Het was dus niet 
zo, dat sommigen niet konden volgen.  
Het afsprakenbord had ook zijn effect, de jongeren volgden deze regels nauwgezet op. Ook het 
afsluitspel werd met open armen ontvangen. Dit spel zorgde voor veel spanning en voeling tussen de 
jongeren. 
 
Uit dit alles kunnen we besluiten, dat het spelconcept en de opdrachten zeker zo mogen blijven. We 
vermoeden ook dat de jongeren er al iets uit geleerd hebben en zijn er daarom ook van overtuigd dat 
wanneer het spel meerdere keren gespeeld zal worden, het zeker een effect zal hebben op bepaalde 
jongeren. 
We zijn ons er echter van bewust, dat niet alles al liep zoals het hoorde en dat er nog enkele 
aanpassingen zullen moeten gebeuren. De observatoren hebben dan ook kritisch gekeken naar het 
verloop van het spel.  
Hieronder worden de voornaamste bemerkingen opgesomd: 

- Na elke opdracht werden er korte besluiten gemaakt door de begeleider van het spel. Het is 
zeker belangrijk om dit altijd te doen. Eventueel kan er aan de gasten gevraagd worden wat ze 
nu uit de opdracht hebben geleerd. 

- Een korte toelichting rond pesten alvorens het spel van start ging en het verband met de drie 
thema’s ontbrak.  

- Er werd niet altijd bij elke opdracht opnieuw verwezen naar de essentie van het spel, namelijk 
pesten/plagen. Dit is toch wel belangrijk, zodat de jongeren zich steeds blijven herinneren 
waarom ze deze opdrachten doen. 

- Bij een antwoord van een jongere is het belangrijk dat er door de begeleider gevraagd wordt 
aan de anderen van de groep of dit antwoord juist is. Zo leren ze zelf nadenken wat goed en 
fout is. 

- Als begeleider is het belangrijk om in te gaan op vragen of antwoorden van de jongeren. Zo 
kan er nog een hoger niveau bereikt worden met de opdrachten. 

- De lichaamshouding is bij elke opdracht belangrijk, niet enkel beperken tot de rollenspelen. 
- Soms hadden we de indruk dat de jongeren niet goed wisten wat nu juist pesten was en het 

verschil met plagen niet kenden. 
- Voor de begeleider is het belangrijk om altijd complimentjes te geven. Hierbij is het 

belangrijk dat men oogcontact maakt en altijd in de ik-vorm spreekt. 
- Het lezen van de opdrachten was voor enkele jongeren soms een echte klus. Daarbij was de 

verstaanbaarheid dan ook niet altijd even goed. 
- Na een rollenspel van elk kind ging de oefening gewoon verder. Een applausje voor jezelf zou 

hier zeker goed staan. 
- Tijdens kleur- of knutselopdrachten is het belangrijk dat je ingaat op het thema rond de 

knutselactiviteit, zo komt men vaak veel te weten. 
 
Bovenstaande bemerkingen zijn zeker bruikbaar voor een verbetering van het spel. In het volgende 
puntje gaan we dan ook vermelden hoe we deze bemerkingen gaan bijsturen in ons spel. 
 

10 Bijsturing  

Zoals u al kon opmerken, slaan veel van deze bemerkingen terug op de houding van de begeleider. 
Daarom zullen we een handleiding maken voor de begeleiders, waarin al deze tips verwerkt worden. 
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Een andere belangrijke opmerking is dat een toelichting van het spel zeker noodzakelijk is. Hier 
koppelen we ook de bemerking aan vast, dat we er niet zeker van waren of het begrip pesten en het 
verschil met plagen duidelijk was. 
Om deze bemerkingen bij te sturen, gaan we voor het eigenlijke spel van start gaat een kort inleidend 
rondje houden met de jongeren, waarin ze hun ervaringen rond pesten of het thema pesten kunnen 
vertellen. Hierop volgend gaan we de opdracht rond het verschil tussen pesten en plagen verplicht 
vooraan zetten. De reden hiervoor is dat het spelverloop hierdoor vlotter kan verlopen, omdat de 
jongeren dan weten wat het verschil juist is.  
Ook gaan we de opdracht rond een sterke en zwakke lichaamshouding verplicht vooraan plaatsen, 
omdat ook deze opdracht essentieel is voor het goede verdere verloop van het spel. 
Hierbij willen we echter de kanttekening maken dat wanneer begeleiders eerder rond een ander thema 
willen werken met de opdrachten, deze verplichting niet van toepassing is. 
De laatste aanpassing die we zullen maken, is het gemakkelijker en korter formuleren van de 
opdrachten. Dit omdat we merkten dat de opdrachten soms te lang of te moeilijk geformuleerd waren. 
Ook hadden we het doel van de opdracht vermeld op de kaartjes, maar omdat dit niet veel nut had voor 
de jongeren gaan we dit verplaatsen naar de begeleidershandleiding. 
 

11 Besluit  

In dit hoofdstuk was het de bedoeling om de lezer kennis te laten maken met het spel ‘ Zet je BLOK’. 
Zo zijn we begonnen met de totstandkoming uitgebreid te bespreken, met als doel u onze denkwijze en 
opbouw tot het spel duidelijk te maken. Vervolgens werd de doelgroep en het doel van het spel 
beschreven. 
Hierna gingen we verder met het duidelijk maken van het concept en de werkwijze van het spel ‘zet je 
BLOK’, zodat ook lezers die het spel niet gebruiken, te weten komen hoe het spel in zijn werking gaat. 
Ook kregen jullie een kort verslag mee van de implementatie van het spel ‘zet je BLOK’ in een 
leefgroep. Tot slot werd er in de evaluatie weergegeven wat de positieve punten en bemerkingen 
hieruit waren en stuurden we het spel bij op basis van deze opmerkingen. 
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A l g e m e e n  b e s l u i t  

Pesten vormt een frequent fenomeen binnen onze huidige samenleving. Overal waar je komt, krijg je 
wel eens met dit onderwerp te maken. Er bestaat geen enkele groep waar dit gebeuren niet plaatsvindt. 
Zo is ook de groep van jongeren met een licht mentale handicap niet tegen deze problematiek bestand.  
Dit vormt meteen de reden waarom het Begeleidingscentrum (BC) St.-Elisabeth ons de vraag stelde 
om jongeren met een licht mentale handicap tussen 10 en 16 jaar, meer weerbaar te maken tegen deze 
pestproblematiek binnen hun vertrouwde leefsituatie. Daar zij sowieso al meer problemen ervaren met 
bepaalde sociale vaardigheden, kunnen we aannemen dat pestsituaties voor deze doelgroep een nóg 
groter probleem vormen dan voor andere jongeren. Het eindresultaat hiervan zag het BC St.-Elisabeth 
het liefst resulteren in een spel of doe-opdracht, waarbij het mogelijk was dit zowel individueel als in 
groepsverband te gebruiken.  
 
Alvorens van start te gaan met het uitzoeken van verschillende mogelijkheden om de weerbaarheid 
van jongeren met een licht mentale handicap te versterken, leek het ons zinvol vooreerst een beeld te 
scheppen van de gestelde problematiek. Dé grote vraag die we ons allen dan ook stelden, was: “Wat 
betekent pesten nu precies en wat gaat hier allemaal mee in de hand?”. Om hierop een antwoord te 
verkrijgen, selecteerden we de meest geschikte literatuur en zijn we de meest relevante materie hieruit 
in eigen woorden gaan omschrijven.  
Het leek ons noodzakelijk vooreest een duidelijk omlijnde definitie van pesten te formuleren. De 
belangrijkste kanttekening die we hierbij maakten, is het feit dat wij niet alleen de gepeste persoon als 
slachtoffer aanzien, maar ook de persoon die pest en eventueel zelfs de andere partijen die bij de 
pestsituatie betrokken zijn. Al vrij vlug kwamen we tot de constatatie dat pesten verschillende vormen 
kan aannemen. Zo bespraken we ondermeer het fysiek pesten, het psychologisch pesten en het verbaal 
pesten. Al deze drie vormen kunnen zowel op een directe als op een indirecte wijze plaatsvinden. 
Hetgeen ons ook in het oog sprong, was het feit dat pesten verscheidene kenmerken kent. Deze zijn 
ondermeer dat er bijna altijd sprake is van een zekere machtsongelijkheid tussen de personen 
waartussen de pestsituatie zich afspeelt, dat de eigen weerbaarheid van de persoon die gepest wordt 
van erg groot belang is, dat er een duidelijk verschil is tussen pesten uitgelokt door meisjes en pesten 
uitgelokt door jongens enz. Tevens leek het ons zinvol een overzicht te maken van de verschillen 
tussen pesten en plagen, daar het hier toch wel om twee verscheidene fenomenen handelt, die wel eens 
verwisseld durven worden. Dit kunnen we afleiden uit het feit dat de gevolgen van deze twee erg 
verschillend zijn. Ook de betrokkenen van het pestgebeuren vormen een belangrijke materie. De 
persoon die gepest wordt, de persoon die pest, de middengroep en de ouders, de leerkracht, de 
opvoeder, de leiding enz. hebben elk hun eigen profiel. Pesten is tevens niet iets waar totaal geen 
controle over gehouden kan worden. Er bestaan signalen waaruit we kunnen afleiden dat een kind pest 
of gepest wordt. Deze signalen kunnen zowel op primair niveau als op secundair niveau plaatsvinden. 
Het hele pestgebeuren werkt ook een heleboel gevolgen in de hand. Dit niet enkel voor de persoon die 
gepest wordt, maar ook voor de persoon die pest, de kinderen van de middengroep, het gezin en de 
samenleving.  
Nadat we getracht hadden een zo duidelijk mogelijk beeld van het fenomeen pesten te vormen, zijn we 
op zoek gegaan naar verschillende aanpakvormen om dit pesten te voorkomen. Zo hebben we 
allereerst de No Blame-methode besproken. Het BC St.-Elisabeth heeft ons bij aanvang van dit project 
de tip gegeven, de visie die deze methode vertegenwoordigt zoveel mogelijk in ons achterhoofd te 
houden. Deze visie luidt dat niet alleen de gepeste persoon als slachtoffer aanzien wordt, maar ook de 
persoon die pest. Dit is dan ook een gegeven waarmee we zeker rekening hebben gehouden doorheen 
de uitwerking van onze spelopdrachten. Er wordt steeds benadrukt dat de persoon die pest niet 
geviseerd mag worden en dat hem geen straf mag opgelegd worden. Dit uit zich in het feit dat het spel 
zowel met personen die gepest worden als met personen die pesten gespeeld wordt en dat geen van 
beiden vervolgd zal worden. Vervolgens zijn we overgegaan tot het bespreken van twee methoden die 
we gedurende onze internationale studiereis naar Nederland zijn tegengekomen. Deze zijn 
respectievelijk de Kanjertraining en de Cursus Sociale Weerbaarheid – Omgaan met Pesten. Daar wij 
met deze laatste erg goede ervaringen hebben opgelopen en tevens erg veel zinvol materiaal hebben 
meegekregen, hebben deze bezoeken toch wel een erg belangrijk moment gevormd gedurende het 
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gehele verloop van dit project. Hetgeen we voornamelijk uit de bezoeken van de Cursus Sociale 
Weerbaarheid – Omgaan met Pesten willen onthouden, is de methode van de stoplichten. Deze hebben 
we dan ook uiteraard in de spelopdrachten verwerkt. Verder hebben we in dit werk nog twee andere 
methoden aangehaald, die we tijdens enkele speurtochten op het Internet zijn tegengekomen. Deze zijn 
respectievelijk Peermediation en het Vijfsporenbeleid. Hetgeen we vooral uit deze laatste willen 
onthouden, is dat het een erg grote noodzaak vormt om aan alle partijen hulp aan te bieden, wil men 
dat de aanpak van pesten kans heeft op slagen.  
Gedurende de tijd dat we aan ons project werkten, viel het ons op dat het thema pesten ruimschoots de 
krantenkoppen haalde. De film ‘Ben X’ zien wij hiertoe wel als voornaamste reden. Ben X is de 
debuutfilm van televisiemaker Nic Balthazar, die het verhaal vertelt van een licht autistische jongen 
die op het einde van het secundaire onderwijs zit. Hier wordt hij door twee jongens uit zijn klas gepest. 
De film heeft erg in de schijnwerpers gestaan, wegens het toch wel aangrijpende thema. We kunnen 
daarom ook stellen, dat het tijdstip waarop deze film werd uitgebracht, voor ons persoonlijk niet beter 
kon plaatsvinden. Voorts zijn er de voorbijgaande maanden nog twee andere vormen van pesten naar 
voren gekomen, namelijk het cyberpesten en pesten op het werk. Cyberpesten is pesten dat via GSM 
of Internet verloopt. Dit heeft als gevolg dat de persoon die pest anoniem kan blijven en op deze 
manier nog brutaler kan zijn. Pesten op het werk zal voor iedereen wel duidelijk zijn. De belangrijkste 
conclusie die we uit de artikels hieromtrent meenemen, is het feit dat er ook mannen zijn die mannen 
pesten. Dit deed ons wel versteld staan, daar we vermoedden dat het voornamelijk mannen waren die 
vrouwen pestten en vrouwen die vrouwen pestten. Een andere belangrijke boodschap die we hebben 
opgevangen is de Bullybeaters Award, die uitgereikt werd op de TMF Awards. Hier betrof het een 
wedstrijd waar het de bedoeling was een zo origineel mogelijk anti-pestspotje te maken. Uiteindelijk 
werden drie filmjes genomineerd en werd er één winnaar gekozen. Deze winnaar was het ingezonden 
spotje ‘The Hug’, waar een pestsituatie aan de schoolkastjes vertoond werd. Aan het einde van dit 
spotje verscheen volgende tekst in beeld: “Knuffel eens een pester, ze krijgen al zo weinig affectie.” 
Naar onze mening komt hier heel sterk de No Blame-methode naar voren. De persoon die pest, wordt 
namelijk als slachtoffer aanzien en niet als dader. 
Vervolgens zijn we overgegaan tot de reeds bekomen materie te linken aan jongeren met een licht 
mentale handicap. Dit vonden we wel voornaam, daar dit project voor deze doelgroep bedoeld is. Het 
was van groot belang om steeds de beperkingen van personen met een licht mentale handicap in ons 
achterhoofd te houden gedurende de uitwerking van ons spel. Daar zij zowel beperkingen in het 
intellectuele vermogen als in het aanpassingsvermogen ondervinden, vormde het een grote noodzaak 
hier steeds rekening mee te houden. Als bijkomende problematieken hebben we het 
autismespectrumstoornis en de aandachtsstoornis besproken. We zijn ons ervan bewust dat er naast 
deze twee ook nog andere problematieken zijn waarmee instellingen in contact komen. We vreesden 
er echter voor dat wanneer we deze allen tot in de puntjes zouden uitdiepen, we de aandacht van de 
lezer op een bepaald moment zouden verliezen. Daarom hebben we ervoor gekozen enkel deze twee 
uitvoerig aan te halen en van iedere problematiek een duidelijk omlijnde definitie te formuleren. 
Tevens hebben getracht de kenmerken en de hulpvragen van beide fenomenen zo duidelijk mogelijk 
weer te geven.  
Wanneer al dit alles erop zat, konden we van start gaan met de eigenlijke bedoeling van dit project, 
namelijk een weerbaarheidsspel ontwikkelen voor jongeren met een licht mentale handicap. Alvorens 
hieraan te beginnen, leek het ons zinvol vooreerst een beeld te scheppen van de instelling die ons de 
vraag stelde dit project in werkelijkheid te brengen. Zo schetsten we een organogram van het 
Begeleidingscentrum (BC) St.-Elisabeth, waarin de verschillende werkingen de nodige aandacht 
verkregen. Tevens leek het ons noodzakelijk enkele praktijkvoorbeelden weer te geven en de manier 
van aanpak op pestsituaties kort te schetsen. Dit om u een zeker beeld te geven van de gestelde 
problematiek en de reeds ondernomen acties om deze problematiek tegen te gaan.  
Dit alles achter de rug zijnde, zijn we van start gegaan met het zoeken naar een geschikt spel om iets 
tegen deze pestproblematiek te ondernemen. Hoe we hier precies te werk zijn gegaan, kan u 
terugvinden in de totstandkoming van het spel. Van erg groot belang zijn de bezoeken aan Mirelle 
Valentijn geweest. Zij bezorgde ons namelijk een heleboel leuke en geschikte opdrachten om in ons 
spel te verwerken. Uiteraard moesten de meesten hiervan aangepast worden, zodat ze geschikt waren 
voor de doelgroep van jongeren met een licht mentale handicap. Toch stapten we mede door deze 
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bezoeken een hele stap voorwaarts en konden we beginnen met de opdrachten zodanig aan te passen, 
zodat er op de reeds eerder vermelde hulpvragen een antwoord kon gegeven worden.  
Tot slot voegden we aan het einde van deze projectbundel een aantal bijlagen, waarin u ondermeer de 
spelregels van het spel ‘Zet je BLOK’, de begeleidershandleiding, de opdrachten, de 
huiswerkopdrachten enz. kan terugvinden. Ook het interview dat we afnamen met gediplomeerd 
trainster van de Weerbaarheidstraining ‘Omgaan met Pesten’, Mirelle Valentijn, en de enquête die we 
hebben laten rondgaan in het BC St.-Elisabeth kan u in deze bijlagen terugvinden.  
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B i j l a g e  1 :  I n t e r v i e w  m e t  M i r e l l e  V a l e n t i j n   

Gedurende onze internationale studiereis zijn we in contact gekomen met de Stichting Omgaan met 
Pesten. Wat deze stichting precies inhoudt, werd reeds in het theoretische gedeelte medegedeeld. We 
volgden binnen deze stichting een oudersessie, een kindertraining bij de meisjes- en jongensgroep en 
namen een interview af met één van de begeleiders van de cursus ‘Sociale Weerbaarheid – Omgaan 
met Pesten’, Mirelle Valentijn. Dit interview zal hierbeneden weergegeven worden.  
 

- Vraag 1: Wat houdt de Stichting Omgaan met Pesten precies in? 
 

De Stichting Omgaan met Pesten is opgericht in 2004. Dieta Uyterlinde, de persoon die de trainingen 
die binnen deze stichting gegeven worden bedacht heeft, oefende veel verdedigingssporten uit. Op 
zekere dag haalde ze samen met enkele andere sporters het onderwerp pesten aan. De conclusie uit dit 
gesprek luidde, dat de houding waarvan in de gevechtssport gebruik wordt gemaakt, ook van belang 
kan zijn bij pesten. Vanuit deze gedachte is Dieta Uyterlinde van start gegaan met het oprichten van de 
zogenaamde weerbaarheidstrainingen. De naam van één van deze weerbaarheidstrainingen luidt ‘De 
sta sterk training’. Helaas werd Dieta Uyterlinde ziek en werd ze tevens wat ouder. Dit vormt dan ook 
meteen de reden waarom ze is begonnen met het opleiden van anderen. Deze personen hebben het 
sindsdien van haar overgenomen. Vandaag de dag wordt de trainersopleiding door mij en een collega 
van Dieta gegeven. Door het grote aantal personen dat deze opleiding volgden, kwamen er steeds meer 
begeleiders. Hierdoor groeide de behoefte aan het oprichten van een stichting en deze is dan ook 
ontstaan. Op die manier vallen al de begeleiders onder één koepel. Dit zorgt ervoor dat alles beter kan 
geregeld worden door middel van een bestuur, en hebben de begeleiders tevens meer tijd om de 
trainingen te geven. 
 

- Vraag 2: Hoe kwam je op het idee om van start te gaan met het geven van sessies? 
 
Ik heb eerst ergens anders gewerkt, namelijk in de kraamzorg. Na een tijdje wilde ik echter terug 
studeren en ben ik omgangskunde gaan volgen. In mijn laatste jaar moest ik een onderzoek voeren, 
waarvan ik het onderwerp zelf mocht kiezen. Wel moest het onderwerp binnen het systeem van de 
hulpverlening plaatsvinden. Ik heb destijds voor het thema pesten gekozen, omdat ik er in het verleden 
vaak mee geconfronteerd ben geworden. Door middel van wat opzoekwerk op het Internet, kwam ik 
bij de weerbaarheidstrainingen van Dieta Uyterlinde terecht en ben ik deze dan ook gaan volgen. Na 
het behalen van mijn diploma ben ik onmiddellijk begonnen met het geven van sessies. Later heb ik 
deze training nog verder uitgebreid naar scholen en leefgroepen door de sessies tevens aan 
leerkrachten en begeleiders aan te bieden. 
 

- Vraag 3: Er zijn groepstrainingen en individuele trainingen. Wanneer kiezen de jongeren voor 
individuele trainingen? 
 

Er zijn verscheidene redenen waarom jongeren kiezen voor ofwel groepstrainingen, ofwel individuele 
trainingen.  
Jongeren kiezen voor individuele trainingen wanneer: 

- ze vaak gepest worden en de groep reeds gestart is met de trainingen, maar de nood aan 
therapie toch groot is; 

- ze de sessie niet in een groep willen volgen, omdat ze er te angstig voor zijn. 
De individuele therapie is helemaal op het kind gericht. Het aantal lessen ligt dus nooit vast. Bij de 
tussenevaluatie gaan we na hoe het kind het opneemt. Het kan ook zijn dat er opvolgingslessen nodig 
zijn. Individuele therapie kan dus zowel sneller als trager gaan, afhankelijk van het kind. 
 
 
 
 
 



 

- Vraag 4: Denk je dat ons spel positieve effecten zal hebben? 
 
Je spel zal doorslaggevend zijn als er gedragsverandering waar te nemen valt. Gewoon praten helpt 
niet, je moet echt oefenen. Bijvoorbeeld, hoe zeg ik iets op een goede manier, wat is een goede 
houding? Dat vind ik heel goed terug in jullie opdrachten tot nu toe. 
 

- Vraag 5: Welke tips geef je ons voor het spelen van ons spel? 
 
Tips alvorens het spel van start gaat:  

- Je gaat met gevoelige onderwerpen te werk. Het is van belang dat je daarom veiligheid in het 
spel neerzet, alvorens je begint. Dit kan je door:  

o op voorhand regels op te stellen, maar dit werkt naar mijn ervaring niet; 
o samen regels op te stellen, zodat ze vanuit de kinderen zelf komen. 

- Maak de regels visueel en kijk iedereen aan. 
- Geef de kinderen aan welke thema’s aan bod zullen komen. 
- Spreek met de kinderen af, dat wanneer ze het niet meer fijn vinden, ze kunnen stoppen, 

bijvoorbeeld de ‘T’ van Time Out. 
Tips voor na het spel: 

- Probeer om een huiswerkopdrachtje aan het einde van het spel te koppelen. Dit zorgt ervoor 
dat ze de komende week echt gaan oefenen wat ze gedurende de training geleerd hebben. 
Hiervoor gebruik je het best een gedragsopdracht, bijvoorbeeld in een kaartjesvariant, zodat 
iedereen verschillende opdrachten heeft. Het is van belang dat je deze opdrachten hierna ook 
gaat evalueren. 

 
- Vraag 6: Komen er ook negatieve reacties op de weerbaarheidstraining? 

 
Dat heb ik eigenlijk nog niet meegemaakt. In de vijf jaar dat ik trainingen geef, heb ik één jongetje in 
de training gehad, dat te angstig was om vorderingen te maken. Deze jongen werd niet gesteund door 
zijn ouders, en haalde bovendien heel veel voordelen uit de slachtofferrol. Verder heb ik één keer te 
maken gehad met ouders die te hoge verwachtingen hadden. Er was sprake van heel veel spanning en 
de vorderingen van het kind voldeden niet aan de verwachtingen van de ouders. 
 

- Vraag 7: Waarom worden de ouders bij de training betrokken? 
 
Ouders kunnen het gedrag van de kinderen belemmeren of bevorderen. Verder krijgen ze op de 
oudersessie handvaten om hun kind tijdens de cursus te begeleiden. Zo komen ze te weten met welke 
thema’s de kinderen bezig zijn. 
 

- Vraag 8: Wat zijn de doelstellingen die de jongeren moeten bereiken? 
 
Er zijn drie peilers waarmee we te werk gaan. Deze zijn het zelfvertrouwen laten toenemen, de 
lichaamstaal sterker maken en leerpunten eigen maken om lastige situaties te hanteren. 
In ons foldertje worden nog andere doelstellingen vermeld, namelijk anders met hun weerbaarheid 
leren omgaan, anders met zichzelf leren omgaan en opkomen voor zichzelf door middel van direct 
toepasbare handvaten. Ten tweede leren de deelnemers hoe ze kunnen omgaan met onaangename 
situaties zoals non-verbaal, verbaal en digitaal pesten, buitensluiten, negeren, chanteren, roddelen enz. 
 

- Vraag 9: Welke oefening moet volgens jou zeker in ons spel verwerkt zitten? 
 
De drie peilers van de methode waarvan wij gebruik maken, zitten zeker in jullie spel verwerkt. Goede 
oefeningen vind ik oefeningen ter bevordering van oogcontact maken en oefeningen met 
stemgeluiden. 



 

B i j l a g e  2 :  A r t i k e l e n  v a n u i t  d e  p e r s  
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B i j l a g e  3 :  D e  e n q u ê t e   

1 De vragen  

Vraag 1: Wat denk jij dat pesten is?  
o Schelden 
o Elkaar uitlachen 
o Iemand pijn doen  
o Al deze mogelijkheden  

 
Vraag 2: Ben je ooit al eens gepest? 

o Ja, dagelijks 
o Ja, meerdere keren  
o Ja, ooit al gebeurd 
o Nee, nog nooit  

 
Vraag 3: Heb je zelf al iemand gepest?  

o Ja, dagelijks 
o Ja, meerdere keren  
o Ja, ooit al gebeurd 
o Nee, nog nooit  

 
Vraag 4: Op welke manier heb jij al iemand gepest?  

o Door te schelden 
o Door elkaar uit te lachen 
o Door iemand pijn te doen  
o Via al deze mogelijkheden  
o Ik heb nog nooit iemand gepest 

 
Vraag 5: Als iemand gepest wordt, is dat dan zijn eigen schuld volgens jou?  

o Ja 
o Nee 
o Ik weet het niet  

 
Vraag 6: Hoe voel jij je als je gepest wordt?  

o Verdrietig  
 

o Boos   
 

 

o Bang  
  

o Blij  
 
Vraag 7: Hoe voel jij je als je iemand anders pest?  

o Verdrietig  
 



 

o Boos   
 

 

o Bang  
  

o Blij  
 
Vraag 8: Waarom wordt iemand gepest?  

o Omdat hij er anders uitziet  
o Omdat iemand niet leuk is 
o Omdat hij zich raar gedraagt 
o Omdat ze klikken bij de opvoeders en/of leerkrachten 
o Om een andere reden 

 
Vraag 9: Waar wordt er gepest?  

o In de klas 
o Op de speelplaats  
o In de leefgroep  
o Thuis  
o Ergens anders 

 
Vraag 10: Door wie wordt je gepest?  

o Door klasgenootjes 
o Door broers en/of zussen  
o Door leerkrachten 
o Door iemand die je niet kent 
o Door iemand van je leefgroep 

 
Vraag 11: Als ik gepest word, dan zeg ik dit tegen de opvoeder.  

o Ja  
o Nee 

 
Vraag 12: Als ik zie dat iemand gepest wordt, dan...  

o Ga ik het zeggen tegen de opvoeder 
o Ga ik mee pesten  
o Kom ik op voor diegene die gepest wordt 
o Doe ik niets  

 
Vraag 13: Als er gepest wordt, doet men er dan iets aan?  

o Ja, er volgt een gesprek  
o Ja, de pester krijgt een straf 
o Nee, er gebeurt niets  

 
Vraag 14: Als jij iets tegen het pesten kon doen, wat zou je dan doen?  

o Straf geven  
o Erover praten  
o Niets 
o Andere  

 



 

2 De resultaten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag 2: Ben je al eens gepest geweest?
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Vraag 1: Wat denk jij dat pesten is?
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Vraag 4: Op welke manier heb jij al iemand gepest?
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Vraag 7: Hoe voel jij je als iemand gepest wordt?
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Vraag 10: Door wie wordt je gepest?
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Vraag 13: Als er gepest wordt, doet men er dan iets aan?
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Vraag 14: Als jij iets tegen pesten kon doen, wat zou je dan doen?
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B i j l a g e  4 :  S p e l r e g e l s  v a n  h e t  s p e l  ‘ Z e t  j e  B L O K ’  

1 Spelregels groepsspel  

1.1 INHOUD VAN HET SPEL ‘ZET JE BLOK’ 

De speldoos bestaat uit:  
- 15 rode blokken 
- 15 groene blokken  
- 15 gele blokken 
- 40 neutrale blokken  
- Opdrachten 
- Huiswerkopdrachten 
- Pictogrammen 
- Knutselsjablonen  
- Een afsprakenbord  
- Een begeleidershandleiding  

 

1.2 DE DOELGROEP  

Het spel richt zich voornamelijk tot jongeren met een licht mentale handicap tussen 10 en 16 jaar. 
Deze jongeren hebben vaak nog bijkomende problematieken, zoals ADHD, autisme, 
hechtingsproblemen, gedragsproblemen enz.  
Dit wil echter niet zeggen, dat dit spel enkel door deze jongeren gespeeld kan worden. Mede doordat 
het spel zo gemaakt is, dat je het zelf kan samenstellen naargelang de leeftijd en niveaus van de 
deelnemers.  
Het is aan te raden het spel te spelen met een groep van 5 tot 8 deelnemers.  
 

1.3 DOEL VAN HET SPEL  

Dit spel kan gespeeld worden in verscheidene groepen. Het kan in de klasgroep, de leefgroep, een 
groep van de jeugdbeweging enz. We raden aan het spel vooral te spelen in groepen waarin er zich 
problemen voordoen rond pesten. Verder kan het ook gebruikt worden om jongeren meer weerbaar te 
maken of om de jongeren enkele sociale vaardigheden bij te leren.  
 
De opdracht bestaat eruit jongeren met een licht mentale handicap tussen 10 en 16 jaar weerbaar te 
maken tegen pestgedrag binnen hun vertrouwde leefsituatie, zoals de leefgroep, de school, 
verenigingen enz. 
Belangrijk hierbij is, dat we zowel de persoon die pest als het slachtoffer kunnen helpen en dat beiden 
steeds de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor de andere opnemen. Het is dus niet de 
bedoeling een schuldige aan te duiden en deze te vervolgen. 
 

1.4 AFSPRAKEN VAN HET SPEL  

Het is de bedoeling dat de afspraken samen met de jongeren worden besproken, alvorens het spel van 
start gaat. Om de jongeren nog meer bij het spel te betrekken, kan de begeleiding ervoor kiezen om de 
jongeren de afspraken te laten voorlezen.  
De afspraken luiden als volgt: 

- Iedereen werkt mee. 
- Iedereen is eerlijk tegenover elkaar. 
- Persoonlijke verhalen blijven in groep. 



 

- Dit spel wordt gespeeld om te leren. Je mag en kan dus fouten maken. 
- Je bent respectvol naar jezelf en naar anderen. ( Je lacht of scheldt jezelf en anderen niet uit.) 
- Je luistert als de andere praat en bent dan stil. 
- Je mag altijd vragen stellen als je die hebt. 

 

1.5 VERLOOP VAN HET SPEL 

1.5.1 Opdrachtenspel  

Om van een volwaardig spel te kunnen spreken en dus enige effecten te bereiken, moeten er minstens 
20 opdrachten worden uitgevoerd. Dit is van belang willen we vooruitgang opmerken rond de 
weerbaarheid van de jongeren. 
Zodra de kaartjes klaarliggen, begint het spel. De jongere neemt een kaartje en leest de opdracht voor. 
Bij het nemen van een kaartje is men verplicht om telkens het bovenste te nemen. Indien er 
hulpmiddelen nodig zijn bij de opdracht worden deze door de begeleider bezorgd. De jongere die het 
kaartje trekt, mag als eerste de opdracht uitvoeren. Daarna worden alle jongeren betrokken bij de 
uitvoering van de opdracht. De begeleider houdt hierbij echter in het oog dat alle spelers meedoen.  
Wanneer de opdracht uitgevoerd is, mag de jongere die het kaartje getrokken heeft één blok van 
dezelfde kleur als het kaartje en twee neutrale blokken op de toren leggen. Alle lagen bestaan uit drie 
blokken, maar deze worden kruiselings op elkaar gelegd.  
Wanneer de toren is opgebouwd en alle opdrachten volbracht zijn, gaat het afsluitspel van start. 
 

1.5.2 Huiswerkopdrachten  

Alvorens het afsluitspel van start gaat, wordt er door de begeleider een huiswerkopdracht meegegeven. 
Deze huiswerkopdracht wordt in groep uitgelegd, zodat de jongeren weten wat er van hen verwacht 
wordt. Er wordt een afspraak gemaakt wanneer deze huiswerkopdracht klaar moet zijn. Die dag wordt 
de huiswerkopdracht met de begeleider besproken. Dit kan zowel in groep als individueel gebeuren. 
 

1.5.3 Afsluitspel  

De jongeren trekken één voor één een blok uit de toren en leggen deze vervolgens terug bovenop de 
toren zoals ze begonnen zijn. Na een tijd zal deze toren zijn evenwicht verliezen en omvallen. De 
persoon die als laatste een blok heeft kunnen nemen zonder dat de toren omvalt, wint het spel. 
Wanneer de toren is omgevallen, vinden we het van belang dat de juiste visie hierbij wordt 
meegedeeld aan de kinderen. Deze visie luidt als volgt: de toren wordt blokje per blokje opgebouwd, 
net zoals jij je persoonlijkheid stukje voor stukje ontwikkelt. Het is niet omdat de toren enkele blokjes 
mist, bijvoorbeeld omdat je gepest wordt, dat hij daarom omvalt. Uiteindelijk is de toren wel 
omgevallen, net zoals jij het wel eens niet meer ziet zitten. De dag erna, kan je de toren echter gewoon 
weer opbouwen, net zoals je weer aan jezelf kan werken. 
 

1.6 BIJKOMENDE SPELREGELS AFSLUITEND SPEL 

- Het spel gaat verder met de wijzers van de klok mee. Verplaats één blok per beurt en maak 
elke laag van drie blokken af, voordat je aan een nieuwe laag begint. 

- Je mag geen blok van de drie bovenste lagen nemen. 
 
 



 

2 Spelregels individueel spel 

2.1 INHOUD VAN HET SPEL  

De speldoos bestaat uit:  
- 30 rode blokken 
- 30 gele blokken 
- 30 groene blokken 
- 30 neutrale blokken 
- Opdrachten 
- Huiswerkopdrachten  
- Pictogrammen 
- Knutselsjablonen 
- Een afsprakenbord 
- Een begeleidershandleiding  

 

2.2 DE DOELGROEP 

Het spel richt zich voornamelijk tot jongeren met een licht mentale handicap tussen 10 en 16 jaar. 
Deze jongeren hebben vaak nog bijkomende problematieken zoals ADHD, autisme, 
hechtingsproblemen, gedragsproblemen enz. 
Dit wil echter niet zeggen dat dit spel enkel met deze jongeren gespeeld kan worden. Dit omdat het 
spel zo gemaakt is, dat je het zelf kan samenstellen naargelang de leeftijd en het niveau van de speler. 
 

2.3 DOEL VAN HET SPEL  

Het spel wordt gebruikt door een begeleider die de jongeren individueel begeleidt. Het spel wordt dus 
gespeeld tussen de begeleider en het kind. 
 
De opdracht bestaat eruit de jongere met een licht mentale handicap tussen 10 en 16 jaar weerbaar te 
maken tegen pestgedrag binnen zijn/haar vertrouwde leefsituatie, zoals de leefgroep, de school, 
verenigingen enz. 
Belangrijk hierbij is, dat we tijdens het spel rekening houden met zowel de persoon die pest als met de 
persoon die gepest wordt. Deze partijen zullen in dit individuele spel niet allebei aanwezig zijn, 
vandaar ook het belang dat we de persoon die pest niet gaan viseren als ‘de schuldige’. We willen met 
dit spel beiden de verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor de anderen leren opnemen. Het 
is dus niet de bedoeling een schuldige aan te duiden en deze te vervolgen. 
 

2.4 AFSPRAKEN VAN HET SPEL  

Het is de bedoeling dat de afspraken alvorens het spel van start gaat, worden besproken met de 
jongere. Om de jongere nog meer bij het spel te betrekken, kan de begeleiding ervoor kiezen de 
jongere de afspraken te laten voorlezen.  
De afspraken luiden als volgt: 

- Je werkt goed mee. 
- Je bent eerlijk tegenover de begeleider 
- Dit spel wordt gespeeld om te leren. Je mag en kan dus fouten maken. 
- Je bent respectvol naar jezelf en naar de begeleider. 
- Je luistert als de begeleider praat. 
- Je mag altijd vragen stellen als je die hebt. 

 



 

2.5 VERLOOP VAN HET SPEL  

2.5.1 Opdrachtenspel  

Om van een succesrijk spel te kunnen spreken, moeten er minstens 10 opdrachten worden uitgevoerd. 
Dit is van belang willen we vooruitgang opmerken rond de weerbaarheid van de jongere. 
 
Zodra de kaartjes klaarliggen, begint het spel. De jongere neemt een kaartje en leest de opdracht voor. 
Daarna voert hij deze uit, alleen of samen met de begeleider. Wanneer de opdracht uitgevoerd is, mag 
de jongere drie blokken van dezelfde kleur als het kaartje bovenop de toren leggen. Hij bouwt dus per 
opdracht één laag op. Alle lagen bestaan uit drie blokken en worden kruiselings op elkaar gelegd. 
Na de drie gekleurde blokken en dus na iedere opdracht, legt de jongeren ook steeds drie neutrale 
blokken erbij. 
Wanneer de toren is opgebouwd en alle opdrachten volbracht zijn, gaat het afsluitspel van start. 
 

2.5.2 Huiswerkopdrachten  

Alvorens het afsluitspel van start gaat, wordt er door de begeleider een huiswerkopdracht meegegeven. 
Deze huiswerkopdracht wordt uitgelegd, zodat de jongere weet wat er van hem/haar wordt verwacht. 
Er wordt een afspraak gemaakt wanneer deze huiswerkopdracht klaar moet zijn. Op die dag bespreekt 
de begeleider de huiswerkopdracht met de jongere. 
 

2.5.3 Afsluitend spel  

De jongere en de begeleider trekken één voor één een blok uit de toren en leggen deze vervolgens 
terug bovenop de toren zoals ze begonnen zijn. Na een tijd zal deze toren zijn evenwicht verliezen en 
omvallen. De persoon die als laatste een blok heeft kunnen nemen zonder dat de toren omvalt, wint het 
spel. 
Wanneer de toren is omgevallen, vinden we het van belang dat de juiste visie hierbij wordt 
meegedeeld aan het kind. Deze visie luidt als volgt: de toren wordt blokje per blokje opgebouwd, net 
zoals jij je persoonlijkheid stukje voor stukje ontwikkelt. Het is niet omdat de toren enkele blokjes 
mist, bijvoorbeeld omdat je gepest wordt, dat hij daarom omvalt. Uiteindelijk is de toren wel 
omgevallen, net zoals jij het wel eens niet meer ziet zitten. De dag erna kan je de toren echter gewoon 
weer opbouwen. 
 

2.6 BIJKOMENDE SPELREGELS AFSLUITEND SPEL 

- Het spel gaat verder met de wijzers van de klok mee. Verplaats één blok per beurt en maak 
elke laag van drie blokken af voordat je aan een nieuwe laag begint. 

- Je mag geen blok van de drie bovenste lagen nemen. 



 

B i j l a g e  5 :  S p e l o p d r a c h t e n  v a n  h e t  s p e l  ‘ Z e t  j e  B L O K ’  

1 Opdrachten groepsspel  

1.1 OPDRACHTEN ROND HET THEMA ‘DENKEN’ 

 
Opdracht 1: denken 
Verschillende manieren om iets te zeggen 
 
Som 3 manieren op hoe je iemand kunt pesten. 
 
Som 3 manieren op hoe je lief kunt zijn tegen 
iemand.  
 
 
 
 
 

 
Opdracht 2: denken 
Bekijk de afbeeldingen en zeg wat je denkt 
 
Je begeleider laat enkele afbeeldingen zien. Wat 
denken jullie bij de volgende afbeeldingen? 
 
(afbeelding 1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Opdracht 3: denken 
Inleven in de persoon die pest 
 
In deze opdracht gaan we op zoek naar antwoorden 
op vragen rond een persoon die pest. Je begeleider 
stelt enkele vragen. Jullie proberen deze zo goed 
mogelijk te beantwoorden. 

 

 
Opdracht 4: denken 
Vraagjes 
 
Jullie gaan in een kring zitten. Je begeleider stelt 
enkele vragen in verband met wat jullie leuk, 
gewoon, saai of minder leuk vinden.  
 

 
Opdracht 5: denken 
Stopwoorden 
 
De bedoeling is dat jullie enkele duidelijke 
stopwoorden zeggen, die de persoon die pest doet 
stoppen (Bv.: Stop!, Nee! enz.). 
 
Als alle stopwoorden opgesomd zijn, gaan jullie 
deze uitproberen. 
 
 

 
Opdracht 6: denken 
Rollenspel ‘snoepje’ 
 
Rollenspel: 

- “Ik heb lekker een snoepje van mama 
gekregen en jij niet, nanananaaa!” 

Foute reactie: 
- “Oooh (je kijkt verdrietig ).” 

Juiste reactie: 
- “Wat jij zegt, kan me niets schelen!” 

 
(Tips: afbeelding 3) 

 



 

 
 
Opdracht 7: denken 
Rollenspel ‘buitensluiten’ 
 
Rollenspel: 

- “Mag ik bij jullie komen staan?” 
o “Nee hoor, wij willen niet dat jij erbij 
      komt!” 

Foute reactie: 
- Je gaat naar een ander groepje kinderen toe. 

Juiste reactie: 
- “Ik kom erbij en jullie moeten niet de baas 

spelen!” 
 
(Tips: afbeelding 3) 

 
Opdracht 8: denken 
Rollenspel ‘schelden’ 
 
Rollenspel: 

- Iemand zegt tegen jou: “Wat ben jij stom!” 
Wat doe je? 

Foute reactie: 
- “Pfff, en dan?” 

Juiste reactie: 
- “Ik ben geen stommerik! Trouwens, wat jij 

zegt, kan me niets schelen.” 
- “Ik vind het niet leuk dat jij me uitscheldt 

voor stommerik, iedereen maakt wel eens 
een foutje.” 

(Tips: afbeelding 3)
 
Opdracht 9: denken 
Rollenspel ‘bakker’ 
 
Rollenspel: 

- Je staat bij de bakker en iemand kruipt je 
voor. Wat doe je in deze situatie? 

Foute reactie: 
- Je doet niets en laat de persoon gewoon 

voorkruipen. 
Juiste reactie: 

- “Meneer/Mevrouw, u kruipt voor. Ik ben 
aan de beurt en ik wil dat u weer achter mij 
gaat staan.” 

 
(Tips: afbeelding 3) 

 
Opdracht 10: denken 
Rollenspel ‘bril’ 
 
Rollenspel: 

- Iemand zegt tegen je: “Wat een stomme 
bril, ben je blind of wat?” Wat doe je in 
deze situatie? 

Foute reactie: 
- Je zet je bril af en doet verder met hetgeen 

je bezig was. 
Juiste reactie: 

- “Ik vind het mooi. Wat jij ervan vindt, kan 
me niets schelen.” 

- “Bemoei je er niet mee!” 
(Tips: afbeelding 3)

 
Opdracht 11: denken 
Rollenspel ‘meespelen’ 
 
Rollenspel: 

- Je staat helemaal alleen op de speelplaats. 
Je wilt graag bij de andere kinderen gaan 
staan. Hoe ga je dit doen? 

Foute reactie: 
- Je blijft alleen staan, want je wilt het 

groepje niet storen. 
Juiste reactie: 

- Je gaat bij de rest staan en stelt een vraag 
aan één van de jongeren in de groep. Zo 
hebben ze jou zeker gezien en gehoord.  

(Tips: afbeelding 3) 

 
Opdracht 12: denken 
Rollenspel ‘te laat komen’ 
 
Rollenspel: 

- Je komt te laat op school aan. Je komt de klas 
binnen en de andere kinderen beginnen te 
lachen. Wat doe of zeg je? 

Foute reactie: 
- Je begint te huilen en zegt ‘sorry’. 

Juiste reactie: 
- “Sorry meester/juffrouw, dat ik te laat was, 

maar mijn bus had vertraging.”  
- Je negeert de andere kinderen en je gaat 

gewoon op je plaats zitten en pakt je spullen. 
(Tips: afbeelding 3) 

 



 

 
 
Opdracht 13: denken 
Welke rol vervullen volgende personen? 
 

- Welke rol heeft de gepeste? 
- Welke rol heeft de persoon die pest? 
- Welke rol heeft de meeloper? 
- Welke rol heeft de helper? 
- Welke rol heb jij al ooit ingenomen? 

 
 
 

 
Opdacht 14: denken 
Wat denken jullie? 
 
Wat denken jullie bij de volgende woordjes: 

- wenen; 
- gevoelens; 
- uiterlijk; 
- pestkop; 
- iemand uitstoten; 
- iemand uitlachen; 
- boos zijn. 

 
 
 

 
Opdacht 15: denken 
Rollenspel ‘op de voetbal’ 
 
Rollenspel: 

- “Kun je niet tegen de bal stampen. Ben je 
zo stom of zo?” 

Foute reactie: 
- “Sorry hoor…” 

Juiste reactie: 
- “Ik kan wel tegen de bal stampen. Iedereen 

schopt wel eens langs de bal. 
 

(Tips: afbeelding 3) 
 

 
Opdracht 16: denken 
Rollenspel ‘op de voetbal’ 
 
Rollenspel: 

- ‘Stommerik! Kan je niet in de goal 
stampen? Jij speelt volgende week niet 
meer mee, anders verliezen we weer.” 

Foute reactie: 
- Je kijkt naar beneden en loopt weg. 

Juiste reactie: 
- “Laat mij met rust! Iedereen stampt wel 

eens naast de goal. En volgende week speel 
ik wel mee.” 

(Tips: afbeelding 3) 

 
Opdracht 17: denken 
Pesten, plagen of ruziemaken? 
 
Gaat het volgende zinnetje over pesten, plagen of 
ruziemaken? 
 
David wordt opgewacht aan de schoolpoort door 
drie kinderen van de andere klas. Ze nemen zijn 
rugzak en gooien alles eruit op straat. Enkele 
kinderen van zijn klas lachen hem uit. David blijft 
roerloos staan. 
 
 

 
Opdracht 18: denken 
Pesten, plagen of ruziemaken? 
 
Gaat het volgende zinnetje over pesten, plagen of 
ruziemaken? 
 
Anneke heeft een nieuwe pop gekregen voor haar 
verjaardag. Frederik heeft er niet beter op 
gevonden, dan de kleren ervan uit te trekken. Als de 
kat met het mutsje van de pop het huis rondhuppelt, 
weet Anneke natuurlijk wat er gebeurd is.  
 
 

 



 

 
 
Opdracht 19: denken 
Pesten, plagen of ruziemaken? 
 
Gaat het volgende zinnetje over pesten, plagen of 
ruziemaken? 
 
Joris valt over de schooltas van Mieke. Hij is kwaad 
en gooit ze een paar meter verder. Mieke scheldt 
hem uit. 
 
 

 



 

1.2 OPDRACHTEN ROND HET THEMA ‘DOEN’ 

 
Opdracht 1: doen 
Eskimokinderen 
 
Jullie gaan per twee staan. Elk tweetal pakt elkaar 
bij beide polsen vast. Op een teken van je 
begeleider voeren jullie bepaalde bewegingen uit, 
terwijl je elkaar blijft vasthouden. (Bv.: beiden op 
de rechterknie gaan zitten) Je begeleider benoemt 
steeds nieuwe bewegingen, die jullie dan uitvoeren.  
 
 

 
Opdracht 2: doen 
Grepencirkel 
 
Jullie gaan in een cirkel staan. Één persoon loopt in 
de cirkel en kan er niet meer uit, omdat de anderen 
hem tegenhouden. Hoe voel jij je als je opgesloten 
bent en geen kant meer uit kunt? 
 
 

 
Opdracht 3: doen 
Spelen met stemgebruik 
 
Jullie gaan in een kring staan. Één deelnemer staat 
in het midden. Deze persoon maakt een geluid en 
voert een daarbij passende beweging uit. De kring 
neemt dit ritueel over. Na korte tijd ruilt degene in 
het midden van plaats met iemand uit de kring, die 
een nieuw geluid en nieuwe bewegingen verzint.  
 
 

 
Opdracht 4: doen 
Grenzen aangeven 
 
Jullie gaan per twee staan. Elk aan de andere kant 
van de kamer, maar tegenover elkaar. De eerste 
persoon staat stil, de tweede persoon loopt naar de 
eerste toe, telkens dichter. De eersten zeggen 
‘STOP’ op het moment dat zij vinden, dat de 
tweede persoon te dichtbij komt. 
 
 

 
Opdracht 5: doen 
Houdingen 
 
Je begeleider stelt jullie de volgende vragen:  

- Wat is een zwakke houding? 
- Wat is een sterke houding? 

 
Hierna gaan jullie rondlopen. Je begeleidster zegt 
dat jullie een zwakke houding moeten aannemen en 
daarna een sterke houding.  
Hierna gaan jullie terug in de kring zitten. Jullie 
bespreken in welke houding jullie je beter voelden 
en hoe dit komt. 
 

 
Opdracht 6: doen 
Oogcontact maken 
 
Jullie gaan per twee staan en kijken elkaar aan. De 
begeleidster stelt de volgende vragen: 

- Welke kleur ogen heeft je maatje?  
- Welke kleur trui heeft je maatje aan? 
- Enz. 

Hierna kijken jullie elkaar in de ogen aan. Het is de 
bedoeling om elkaar zo lang mogelijk aan te kijken 
zonder weg te draaien, te praten, enz.  
 

 



 

 
 
Opdracht 7 doen; 
De gevoelsthermometer 
 
Gedurende een week krijgt iedereen elke dag een 
thermometer. ’s Morgens geven jullie aan hoe jullie 
denken dat jullie je gaan voelen die dag. Wanneer 
jullie thuiskomen, vraagt de begeleider of het klopt 
wat jullie hebben aangeduid. 

- Het is beter dan ik dacht. 

- Het is minder dan ik dacht.  

(bijlage 9) 

 

 
Opdracht 8: doen 
Koning zijn… 
 
Jullie gaan in een kring zitten. Jullie mogen om de 
beurt bedenken welke regels jullie zouden maken, 
als jullie koning voor één dag waren. 
 
- Welke regel bedenk je voor school? 
- Welke regel bedenk je voor thuis? 
- Welke regel bedenk je voor in de leefgroep? 
 
 

 
Opdracht 9: doen 
Teken een plaats waar jij je veilig voelt 
 
Jullie maken een tekening over een plaats waar 
jullie je veilig en sterk voelen.  
 
Als iedereen zijn tekening af heeft, gaan jullie in de 
kring zitten en laten jullie je tekeningen aan elkaar 
zien.  
Er wordt een klein kringgesprek gehouden over de 
tekeningen.  
 
 

 
Opdracht 10: doen 
Verschil tussen plagen en pesten 
 
Jullie nemen een groot blad en zetten de verschillen 
tussen pesten en plagen naast elkaar. Hierna geeft je 
begeleider uitleg over wat het verschil is tussen 
deze twee fenomenen, en kunnen jullie vragen 
stellen. 
 
(bijlage 1) 
 
 
 

 
Opdracht 11: doen 
Complimentjes geven aan jezelf 
 
Vertel eens iets aardigs over jezelf. Geef jezelf een 
complimentje! 
 
(bijlage 2) 
 
 

 
Opdacht 12: doen 
Complimentjes geven aan anderen 
 
Ga in een kring zitten en geef een complimentje aan 
diegene die langs jullie zit. 
 
 
 

 



 

 
 
Opdracht 13: doen 
Vertrouwensspel 
 
Jullie gaan per twee staan. Eén iemand doet een 
blinddoek om en de andere moet hem begeleiden 
doorheen een parcours. 
Bv.: Begeleidt de andere doorheen de leefgroep. 
 
 
 

 
Opdracht 14: doen 
Wat maakt de andere zo mooi? 
 
Maak een binnen- en een buitenkring. Zorg ervoor dat 
jullie per twee tegenover elkaar staan. Jullie gaan met 
deze persoon praten, jullie kijken elkaar aan en zoeken 
drie verschillen en drie overeenkomsten (dingen die 
hetzelfde zijn bij jullie). Vervolgens vertellen jullie 
aan deze persoon wat je nu mooi vindt aan hem/haar. 
 
Na ongeveer vijf minuutjes schuift de buitenkring 
door en wordt de oefening herhaald met de volgende 
persoon. Jullie schuiven door tot jullie terug tegenover 
de eerste persoon zitten. 
 

 
Opdracht 15: doen 
Jezelf voorstellen 
 
Stel jezelf eens voor: 

- Wat is mijn naam? 
- Waar woon ik? 
- Hoe noemen mijn papa en mijn mama? 
- Wat eet ik graag? 
- Wat zijn mijn hobby’s? 
- Enz. 

 
Hoe voel jij je erbij, als je voor de hele groep moet 
spreken? 
 

 
Opdracht 16: doen 
Kaartjes 
 
Jullie krijgen een kaartje, waarop je dingen mag 
schrijven of tekenen over jezelf. Vervolgens gaan 
jullie terug in de kring zitten, en bespreken jullie 
wat er op iedereen zijn kaartje staat. 
 
Er zijn drie soorten kaartjes. Jullie kiezen zelf welk 
kaartje jullie willen. 
 
(bijlage 3) 
 
 

 
Opdracht 17: doen 
Pesten of plagen? 
 
Lees de zinnetjes. Gaan ze over pesten of over 
plagen? 

- P is meestal best grappig. 
- P gebeurt elke dag. 
- P is altijd tegen hetzelfde kind. 
- Zonder P is het saai op school. 
- Na het P is het vaak snel weer goed. 
- Bij P komt iedereen wel eens aan de beurt. 
- P gebeurt vaak stiekem. 
- Bij P worden er personen gekwetst. 

 

 
Opdracht 18: doen 
Leergesprek over stoer doen  
 
Iemand van de groep maakt een blad met daarop 
drie kolommen met de titels ‘houding’, 
‘taalgebruik’ en ‘wat bereikt’? 
 
Vervolgens mogen enkele personen van jullie groep 
eens voordoen hoe zij soms stoer doen. 
 
Wanneer deze persoon klaar is met uitbeelden, gaat 
de groep opschrijven hoe zijn houding en 
taalgebruik waren en wat deze persoon met dit 
gedrag kan bereiken. 

 



 

 
 
Opdracht 19: doen 
Leergesprek over de gevolgen van stoer gedrag 
 
Vertel een eigen verhaal of ervaring, waarin jullie je 
stoer gedroegen. 
Jullie denken na wat de gevolgen hiervan waren en 
vertellen deze. Waren deze gevolgen fijn of minder 
fijn? 
 
 
 

 
Opdracht 20: doen 
Oefeningen om de les af te sluiten 
 
Jullie staan in een kring met het gezicht gericht naar 
het midden, op een kleine afstand van elkaar. De ogen 
zijn gesloten. De opdracht luidt één minuut totale 
stilte. Elk kuchje of lachje betekent opnieuw 
beginnen. 
 
Wanneer het gelukt is een minuut stil te zijn, geven 
jullie eerst de persoon links van je een complimentje, 
daarna de persoon rechts van je.  
 
 

 



 

1.3 OPDRACHTEN ROND HET THEMA ‘VOELEN’ 

 
Opdracht 1: voelen 
Druk je emoties uit 
 
Jullie gaan in een kring staan. Je begeleider vraagt 
om verschillende uitdrukkingen uit te voeren met je 
gezicht (blij, vrolijk, boos, woedend, bedroefd, 
bang, sterk, stoer, enz.).   
 
 
 
 

 
Opdracht 2: voelen 
Gevoelens uiten 
 
Jullie zitten in een kring. Je begeleider stelt 
verschillende vragen over verdrietig zijn. Jullie 
antwoorden om de beurt en mogen op elkaars 
antwoorden reageren. 
 

 
Opdracht 3: voelen 
Gevoelensmannetje 
 
Jullie krijgen twee tekeningen met een mannetje op 
getekend.  
 
Kleur het ene mannetje in met een kleur waarmee je 
aanduidt dat je verdrietig bent. Bv.: Rood betekent 
verdrietig. 
Kleur het andere mannetje in met een kleur 
waarmee je aanduidt dat je blij bent. Bv.: Blauw 
betekent blij. 
 
Vertel er ook bij waarom die kleur voor jou nu 
verdriet of blijdschap aanduidt. 
(bijlage 4)

 
Opdracht 4: voelen 
Een collage rond gevoelens 
 
Jullie maken allemaal een collage over gevoelens 
die naar voor komen bij pesten. Wanneer iedereen 
de collage af heeft, mogen jullie de collage in de 
groep voorstellen en vertellen over de gevoelens. 
 
 

 
Opdracht 5: voelen 
Kwaad zijn 
 
Iedereen stapt kriskras door elkaar. Luidop zegt 
iedereen een woord, het maakt niet uit welk. Jullie 
beelden je in dat je kwaad bent op de hele wereld, 
op alles wat fout gaat en wat jullie oneerlijk vinden. 
Jullie zeggen de woorden steeds luider en bozer.  
 
 

 
Opdracht 6: voelen 
Bewegingen bij woede 
 
Degene die het kaartje trekt, begint met een 
beweging die voor hem/haar bij woede hoort. 
Iedereen volgt en neemt deze beweging over (Bv. 
Stampen met de voet, dreigen met een vuist, tong 
uitsteken, middenvinger, enz.). Vervolgens mag 
iemand anders een tweede beweging aan de dans 
toevoegen, die eveneens door iedereen wordt 
overgenomen, enz..  
Later kan er ook nog een geluid aan toegevoegd 
worden. 
 

 



 

 
 
Opdracht 7: voelen 
Welke gevoelens komen naar boven? 
 
Jullie zitten in een kring en luisteren naar de korte 
verhaaltjes van de begeleider. Na ieder verhaaltje 
vertelt ieder om beurt hoe ze zich voelden bij het 
verhaal. 
 
 

 
Opdracht 8: voelen 
Hoe voel ik mij en hoe zou ik mij willen voelen? 
 
Jullie krijgen een blad, waarop je moet invullen hoe 
je je voelt in de klas, op de speelplaats en thuis. 
Daarna vullen jullie in hoe je je zou willen voelen. 
 
(bijlage 5) 

 

 
Opdacht 9: voelen 
Hoe voelde ik mij vandaag? 
 
Jullie krijgen van je begeleider een blad, waarop je 
moet invullen hoe je je de voorbije dag gevoeld 
hebt en hoe dit kwam. 
 
(bijlage 6) 
 
 
 
 

 

 
Opdracht 10: voelen 
Ja/nee zeggen 
 
Jullie gaan per twee tegenover elkaar staan. Om de 
beurt zeggen jullie JA of NEEN tegen elkaar en dit 
op verschillende manieren. 
Na de oefening gaan jullie terug in een kring zitten 
en stelt je begeleider enkele vragen. 
 
 
 
 

 
Opdracht 11: voelen 
Bespreek je gevoel 
 
Iemand op de speelplaats zegt tegen je: 
“Haha, je hebt rosse haren, dat is pas lelijk zeg!” 
 
Hoe voelen jullie je hierbij? 
 
 
 

 
 

 
Opdracht 12: voelen 
Herken de emoties 
 
Kijk naar de afbeeldingen en vertel wat jullie zien.  
Wat voelen jullie bij het zien van de prenten? 
 
(afbeelding 2) 
 

 



 

 
 
Opdracht 13: voelen 
Hoe tonen jullie je gevoelens?  
 
Hoe tonen jullie je gevoelens en wat zeggen jullie 
wanneer: 

- Jullie boos zijn. 
- Jullie verdrietig zijn. 
- Jullie blij zijn. 

 
 
 

 
Opdrachten 14: voelen 
Op een dag… 
 
Op een dag gebeurde er… 
 
(bijlage 7) 
 
 

 
Opdracht 15: voelen 
Gevoelens rond pesten 
 
Jullie begeleider gaat jullie enkele vragen stellen 
over wat jullie voelen als jullie gepest worden of 
pesten. 

 

 
Opdracht 16: voelen 
Inleven in de gevoelens van de anderen 
 
Kijk naar de prent en vertel wat jullie zien.  
Hoe zou de persoon van de prent zich voelen? 

 
(afbeelding 1)  
 
 

 
Opdacht 17: voelen 
Kringgesprek met de knuffel: praten over 
gevoelens 
 
Voor deze opdracht moeten jullie even denken aan 
jullie knuffelbeer. Terwijl stelt je begeleider enkele 
vragen. 
 
 
 

 
Opdracht 18: voelen 
Gevoelendoosje knutselen 
 
Jullie gaan een doos knutselen. Aan de binnenkant 
van de doos kleven jullie prenten met dingen die 
jullie boos maken. Aan de buitenkant kleven jullie 
prenten van dingen die jullie blij maken.  
 

 

 



 

 
 
Opdracht 19: voelen 
Deurhanger maken 
 
Jullie gaan een deurhanger knutselen waarop staat  
‘Ik ben boos’. 
Als jullie heel kwaad zijn en jullie willen alleen 
zijn, dan gaan jullie naar je kamer en hangen jullie 
deze deurhanger aan je deur. Zo weten de anderen 
dat je boos bent en dat ze je even met rust moeten 
laten. 
 
(bijlage 8) 
 

 
Opdracht 20: voelen 
Poppetje 
 
Jullie krijgen een poppetje dat je kunt inkleuren. 
Duid eerst met een kleur aan waar je verdriet kunt 
voelen in je lichaam. Wanneer je hiermee klaar 
bent, duidt je aan waar je geluk kunt voelen in je 
lichaam. 
 
(bijlage 10) 
 

 



 

2 Opdrachten individueel spel 

2.1 OPDRACHTEN ROND HET THEMA ‘DENKEN’ 

 
Opdracht 1: denken 
Verschillende manieren om iets te zeggen 
 
Som 3 manieren op hoe je iemand kunt pesten. 
 
Som 3 manieren op hoe je lief kunt zijn tegen 
iemand.  
 
 
 
 
 

 
Opdracht 2: denken 
Bekijk de afbeeldingen en zeg wat je denkt 
 
Je begeleider laat enkele afbeeldingen zien. Wat 
denken je bij de volgende afbeeldingen? 
 
(afbeelding 1)  
 
 
 
 
 
 
 

 
Opdracht 3: denken 
Inleven in de persoon die pest 
 
In deze opdracht gaan we op zoek naar antwoorden 
op vragen rond een persoon die pest. Je begeleider 
stelt enkele vragen. Jij probeert deze zo goed 
mogelijk te beantwoorden. 

 

 
Opdracht 4: denken 
Vraagjes 
 
Je begeleider stelt enkele vragen in verband met 
wat je leuk, gewoon, saai of minder leuk vinden.  
 

 
Opdracht 5: denken 
Stopwoorden 
 
De bedoeling is dat je enkele duidelijke 
stopwoorden zegt, die de persoon die pest doet 
stoppen (Bv.: Stop!, Nee! enz.). 
 
Als alle stopwoorden opgesomd zijn, ga je deze 
uitproberen. 
 
 

 
Opdracht 6: denken 
Rollenspel ‘snoepje’ 
 
Rollenspel: 

- “Ik heb lekker een snoepje van mama 
gekregen en jij niet, nanananaaa!” 

Foute reactie: 
- “Oooh (je kijkt verdrietig ).” 

Juiste reactie: 
- “Wat jij zegt, kan me niets schelen!” 

 
(Tips: afbeelding 3) 

 



 

 
 
Opdracht 7: denken 
Rollenspel ‘buitensluiten’ 
 
Rollenspel: 

- “Mag ik bij jullie komen staan?” 
o “Nee hoor, wij willen niet dat jij erbij 
      komt!” 

Foute reactie: 
- Je gaat naar een ander groepje kinderen toe. 

Juiste reactie: 
- “Ik kom erbij en jullie moeten niet de baas 

spelen!” 
 
(Tips: afbeelding 3) 

 
Opdracht 8: denken 
Rollenspel ‘schelden’ 
 
Rollenspel: 

- Iemand zegt tegen jou: “Wat ben jij stom!” 
Wat doe je? 

Foute reactie: 
- “Pfff, en dan?” 

Juiste reactie: 
- “Ik ben geen stommerik! Trouwens, wat jij 

zegt, kan me niets schelen.” 
- “Ik vind het niet leuk dat jij me uitscheldt 

voor stommerik, iedereen maakt wel eens 
een foutje.” 

(Tips: afbeelding 3)
 
Opdracht 9: denken 
Rollenspel ‘bakker’ 
 
Rollenspel: 

- Je staat bij de bakker en iemand kruipt je 
voor. Wat doe je in deze situatie? 

Foute reactie: 
- Je doet niets en laat de persoon gewoon 

voorkruipen. 
Juiste reactie: 

- “Meneer/Mevrouw, u kruipt voor. Ik ben 
aan de beurt en ik wil dat u weer achter mij 
gaat staan.” 

 
(Tips: afbeelding 3) 

 
Opdracht 10: denken 
Rollenspel ‘bril’ 
 
Rollenspel: 

- Iemand zegt tegen je: “Wat een stomme 
bril, ben je blind of wat?” Wat doe je in 
deze situatie? 

Foute reactie: 
- Je zet je bril af en doet verder met hetgeen 

je bezig was. 
Juiste reactie: 

- “Ik vind het mooi. Wat jij ervan vindt, kan 
me niets schelen.” 

- “Bemoei je er niet mee!” 
(Tips: afbeelding 3)

 
Opdracht 11: denken 
Rollenspel ‘meespelen’ 
 
Rollenspel: 

- Je staat helemaal alleen op de speelplaats. 
Je wilt graag bij de andere kinderen gaan 
staan. Hoe ga je dit doen? 

Foute reactie: 
- Je blijft alleen staan, want je wilt het 

groepje niet storen. 
Juiste reactie: 

- Je gaat bij de rest staan en stelt een vraag 
aan één van de jongeren in de groep. Zo 
hebben ze jou zeker gezien en gehoord.  

(Tips: afbeelding 3) 

 
Opdracht 12: denken 
Rollenspel ‘te laat komen’ 
 
Rollenspel: 

- Je komt te laat op school aan. Je komt de klas 
binnen en de andere kinderen beginnen te 
lachen. Wat doe of zeg je? 

Foute reactie: 
- Je begint te huilen en zegt ‘sorry’. 

Juiste reactie: 
- “Sorry meester/juffrouw, dat ik te laat was, 

maar mijn bus had vertraging.”  
- Je negeert de andere kinderen en je gaat 

gewoon op je plaats zitten en pakt je spullen. 
(Tips: afbeelding 3) 

 



 

 
 
Opdracht 13: denken 
Welke rol vervullen volgende personen? 
 

- Welke rol heeft de gepeste? 
- Welke rol heeft de persoon die pest? 
- Welke rol heeft de meeloper? 
- Welke rol heeft de helper? 
- Welke rol heb jij al ooit ingenomen? 

 
 
 

 
Opdacht 14: denken 
Wat denk je? 
 
Wat denk je bij de volgende woordjes: 

- wenen; 
- gevoelens; 
- uiterlijk; 
- pestkop; 
- iemand uitstoten; 
- iemand uitlachen; 
- boos zijn. 

 
 
 

 
Opdacht 15: denken 
Rollenspel ‘op de voetbal’ 
 
Rollenspel: 

- “Kun je niet tegen de bal stampen. Ben je 
zo stom of zo?” 

Foute reactie: 
- “Sorry hoor…” 

Juiste reactie: 
- “Ik kan wel tegen de bal stampen. Iedereen 

schopt wel eens langs de bal. 
 

(Tips: afbeelding 3) 
 

 
Opdracht 16: denken 
Rollenspel ‘op de voetbal’ 
 
Rollenspel: 

- ‘Stommerik! Kan je niet in de goal 
stampen? Jij speelt volgende week niet 
meer mee, anders verliezen we weer.” 

Foute reactie: 
- Je kijkt naar beneden en loopt weg. 

Juiste reactie: 
- “Laat mij met rust! Iedereen stampt wel 

eens naast de goal. En volgende week speel 
ik wel mee.” 

(Tips: afbeelding 3) 

 
Opdracht 17: denken 
Pesten, plagen of ruziemaken? 
 
Gaat het volgende zinnetje over pesten, plagen of 
ruziemaken? 
 
David wordt opgewacht aan de schoolpoort door 
drie kinderen van de andere klas. Ze nemen zijn 
rugzak en gooien alles eruit op straat. Enkele 
kinderen van zijn klas lachen hem uit. David blijft 
roerloos staan. 
 
 

 
Opdracht 18: denken 
Pesten, plagen of ruziemaken? 
 
Gaat het volgende zinnetje over pesten, plagen of 
ruziemaken? 
 
Anneke heeft een nieuwe pop gekregen voor haar 
verjaardag. Frederik heeft er niet beter op 
gevonden, dan de kleren ervan uit te trekken. Als de 
kat met het mutsje van de pop het huis rondhuppelt, 
weet Anneke natuurlijk wat er gebeurd is.  
 
 

 



 

 
 
Opdracht 19: denken 
Pesten, plagen of ruziemaken? 
 
Gaat het volgende zinnetje over pesten, plagen of 
ruziemaken? 
 
Joris valt over de schooltas van Mieke. Hij is kwaad 
en gooit ze een paar meter verder. Mieke scheldt 
hem uit. 
 
 

 



 

2.2 OPDRACHTEN ROND HET THEMA ‘DOEN’ 

 
Opdracht 1: doen 
Grenzen aangeven 
 
Je gaat tegenover je begeleider staan, elk aan de 
andere kant van de kamer. Jij blijft stilstaan. Je 
begeleider stapt naar je toe, telkens dichter. 
Wanneer je vindt dat hij/zij te dichtbij komt, zeg je 
‘STOP’. 
 
 

 
Opdracht 2: doen 
Houdingen 
 
Je begeleider gaat je vragen:  

- Wat is een zwakke houding?  
- Wat is een sterke houding? 

 
Daarna neem je deze twee houdingen afwisselend 
aan. Vervolgens zeg je hoe jij je erbij voelt.  
 
 

 
Opdracht 3: doen 
De gevoelsthermometer 
 
Gedurende een week krijg je elke dag een 
thermometer. ’s Morgens geef je aan hoe je denkt 
dat je je die dag zal voelen. ’s Avonds kijk je terug 
op je thermometer. Nu duid je opnieuw aan hoe je 
je die dag echt gevoeld hebt.  

- het is beter als ik dacht. 

- het is minder dan ik dacht. 

(bijlage 9) 

 

 
Opdracht 4: doen 
Koning zijn… 
 
Welke regels zou jij maken als je koning was voor 
één dag. Beantwoordt de volgende vragen: 
- Welke regel bedenk je voor school? 
- Welke regel bedenk je voor thuis? 
- Welke regel bedenk je voor in de leefgroep? 
 
Variant: Je kunt een tekening maken over welke 
regel je zou bedenken als je koning was voor één 
dag. 
 
 

 
Opdracht 5: doen 
Teken een plaats waar jij je veilig voelt 
 
Je maakt een tekening over een plaats waar jij je 
veilig en sterk voelt. 
 
Vervolgens bespreek je de tekening met je 
begeleider. 
 
 

 
Opdracht 6: doen 
Verschil tussen plagen en pesten 
 
Je neemt een groot blad en zet de verschillen tussen 
pesten en plagen naast elkaar.  
Vervolgens geeft je begeleider uitleg over de 
verschillen, en kan je vragen stellen.  
 
(bijlage 1) 
 

 



 

 
 
Opdracht 7: doen 
Complimentjes geven aan jezelf 
 
Vertel eens iets aardigs over jezelf. Geef jezelf een 
complimentje! 
 
(bijlage 2) 
 

 
Opdacht 8: doen 
Complimentjes geven aan anderen 
 
Geef een complimentje over iemand die je kent. 
 
 
 
 

 
Opdracht 9: doen 
Vertrouwensspel 
 
De begeleider doet je een blinddoek om en 
begeleidt je doorheen een parcours. Bv.: Doorheen 
het lokaal. 
 
 

 
Opdracht 10: doen 
Jezelf voorstellen 
 
Stel jezelf eens voor: 

- Wat is mijn naam? 
- Waar woon ik? 
- Hoe noemen mijn papa en mijn mama? 
- Wat eet ik graag? 
- Wat zijn mijn hobby’s? 
- Enz.  

 
Hoe voel jij je hierbij en zou je dit ook voor een 
grote groep durven? 
 

 
Opdracht 11: doen 
Kaartjes 
 
Je krijgt een kaartje waarop je dingen mag schrijven 
of tekenen over jezelf. Daarna bespreek je dit met je 
begeleider.  
 
Er zijn drie soorten kaartjes. Je mag kiezen welk 
kaartje je graag wilt. 
 
(bijlage 3) 
 
 

 
Opdracht 12: doen 
Pesten of plagen? 
 
Lees de zinnetjes, gaan ze over pesten of over 
plagen? 

- P is meestal best grappig. 
- P gebeurt elke dag. 
- P is altijd tegen hetzelfde kind. 
- Zonder P is het saai op school. 
- Na het P is het vaak snel weer goed. 
- Bij P komt iedereen wel eens aan de beurt. 
- P gebeurt vaak stiekem. 
- Bij P worden er personen gekwetst. 

 

 



 

 
 
Opdracht 13: doen 
Leergesprek over de gevolgen van stoer gedrag 
 
Vertel een eigen verhaal of ervaring waarin je stoer 
bent geweest.  
 
Wat waren de gevolgen van dit gedrag? Hoe 
reageerden de anderen hierop? 
 

 

 



 

2.3 OPDRACHTEN ROND HET THEMA ‘VOELEN’ 

 
Opdracht 1: voelen 
Druk je emoties uit 
 
Je begeleider gaat je vragen om verschillende 
uitdrukkingen met je gezicht te doen. (blij, vrolijk, 
boos, woedend, bedroefd, bang, sterk, stoer, enz.).  
 
 
 
 

 
Opdracht 2: voelen 
Gevoelens uiten 
 
Luister goed naar je begeleider. Hij/zij zal je vragen 
stellen rond verdrietig zijn. 
 

 
Opdracht 3: voelen 
Gevoelensmannetje 
 
Je krijgt twee tekeningen met een mannetje op 
getekend.  
 
Kleur het ene mannetje in met een kleur waarmee je 
aanduidt dat je verdrietig bent. Bv.: Rood betekent 
verdrietig. 
Kleur het andere mannetje in met een kleur 
waarmee je aanduidt dat je blij bent. Bv.: Geel 
betekent blij. 
 
Vertel er ook bij waarom die kleur voor jou verdriet 
of blijdschap aanduidt. 
 

 
Opdracht 4: voelen 
Een collage rond gevoelens 
 
Je maakt een collage over je gevoelens die naar 
boven komen bij pesten. Wanneer je de collage 
klaar hebt, mag je de collage voorleggen aan je 
begeleider en wat uitleg geven over je gevoelens. 
 
 

 
Opdracht 5: voelen 
Welke gevoelens komen naar boven? 
 
Je begeleider vertelt je enkele korte verhaaltjes. Na 
elk verhaaltje vertel je wat je voelt bij dit verhaal.  
 

 
Opdracht 6: voelen 
Hoe voel ik mij en hoe zou ik mij willen voelen? 
 
Je krijgt een blad waarop je moet invullen hoe je je 
voelt in de klas, op de speelplaats en thuis. Daarna 
vul je in hoe je je zou willen voelen. 
 
(bijlage 5) 
 

 



 

 
 
Opdacht 7: voelen 
Hoe voelde ik mij vandaag? 
 
Je krijgt een blad van je begeleider, waarop je moet 
invullen hoe je je de voorbije dag gevoeld hebt en 
hoe dit kwam. 
 
(bijlage 6) 
 
 

 
Opdracht 8: voelen 
Ja/nee zeggen 
 
Je begeleider en jij gaan tegenover elkaar staan. 
Nu ga je JA en NEEN tegen de begeleider zeggen 
en dit op verschillende manieren. De begeleider 
vertelt je deze. 
 
Na de oefening stelt je begeleider enkele vragen. 

 

 
Opdracht 9: voelen 
Bespreek je gevoel 
 
Iemand zegt tegen je op de speelplaats: 
“Haha, je hebt rosse haren, dat is pas lelijk zeg!” 
 
Hoe voel jij je hierbij? 
 
 
 
 

 

 
Opdracht 10: voelen 
Herken de emoties 
 
Kijk naar de afbeeldingen en vertel wat je ziet.  
Wat voel je bij het zien van deze prenten? 
 
(afbeelding 2) 
 
 
 
 

 
Opdracht 11: voelen 
Hoe toon je jouw gevoelens?  
 
Hoe toon je jouw gevoelens en wat zeg je wanneer: 

- Als je boos bent. 
- Als je verdrietig bent. 
- Als je blij bent. 

 
 

 
 

 
Opdrachten 12: voelen 
Op een dag… 
 
Op een dag gebeurde er… 
 
(bijlage 7) 
 

 



 

 
 
Opdracht 13: voelen 
Gevoelens rond pesten 
 
Je begeleider gaat je enkele vragen stellen over wat 
je voelt als je gepest wordt of pest. 
 

 
Opdracht 14: voelen 
Inleven in de gevoelens van de anderen 
 
Kijk naar de prent en vertel wat je ziet.  
Hoe zou de persoon van de prent zich voelen? 

 
(afbeelding 1)  
 
 

 
Opdacht 15: voelen 
Kringgesprek met de knuffel: praten over 
gevoelens 
 
Voor deze opdracht moeten je even denken aan je 
knuffelbeer. 
Terwijl stelt je begeleider enkele vragen. 
 

 
Opdracht 16: voelen 
Gevoelendoosje knutselen 
 
Je gaat een doos knutselen. Aan de binnenkant van 
de doos kleef je prenten met dingen die je boos 
maken. Aan de buitenkant kleef je prenten van 
dingen die je blij maken.  
 
 

 
Opdracht 17: voelen 
Deurhanger maken 
 
Je gaat een deurhanger knutselen waarop staat: “Ik 
ben boos.” 
Als je kwaad bent en je wil alleen zijn, dan ga je 
naar je kamer en hang je deze deurhanger aan je 
deur. Zo weten de anderen dat je boos bent en dat 
ze je even met rust moeten laten. 
 
 
(bijlage 8) 

 
Opdracht 18: voelen 
Poppetje 
 
Je krijgt een poppetje wat je kan inkleuren. Duidt 
eerst met een kleur aan waar je verdriet kan voelen 
in je lichaam. Wanneer je hiermee klaar bent, duidt 
je aan waar je geluk kunt voelen in je lichaam. 
 
(bijlage 10) 
 

 

 



 

B i j l a g e  6 :  H u i s w e r k o p d r a c h t e n  b e h o r e n d  t o t  h e t  s p e l  ‘ Z e t  j e  
B L O K ’  

Geef jezelf een complimentje 
 
Geef jezelf deze week dagelijks een complimentje, een schouderklopje enz. Je mag 
gebruik maken van de volgende zinnetjes. 
 
 
 
Ik vind het leuk van mezelf dat ik vandaag------------------------------------------------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik vind het goed van mezelf dat ik vandaag----------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik ben trots op mezelf dat ik vandaag----------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik vind het knap van mezelf dat ik vandaag----------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik ben blij met mezelf dat ik vandaag------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik ben tevreden over mezelf omdat ik vandaag-------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik ben gelukkig omdat ik vandaag---------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 

Geef de andere eens een complimentje 
 
Deze week mag je oefenen met het geven en ontvangen van complimentjes. Maak 
gebruik van de volgende zinnen. Schrijf de dag van de week en de datum erbij.  
 
 
 
Dag: -----------------------  Datum: ---------------------------- 
 
Ik heb iets aardigs tegen -------------------------------- gezegd. Ik zei ------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De andere zei / deed -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik heb deze week een complimentje gekregen van -------------------------------------------------------------- 
 
Ze zei ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoe voelde jij je er bij? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik zei / deed ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



 

Terugkijken op je eigen mening geven 
 
Vraag eens aan iemand ( ouders, opvoeders, vrienden) of ze een dag willen opletten hoe je bv. iets 
geweigerd hebt, hoe je NEE hebt gezegd of hoe je jouw eigen mening hebt gegeven. 
Daarna ga je het opschrijven op dit blaadje.  
 
 
 
Wat heb je geweigerd vandaag?---------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Waar heb jij NEE gezegd? --------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Waar heb jij vandaag je mening gezegd?-------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

Terugkijken op zeggen waar je last van hebt 
 
Let er deze week eens op hoe jij je gedraagt als je tegen een ander zegt waar jij last 
van hebt of als je iets niet fijn vindt.  
 
 
 
Van wie had je last?------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat deed hij/zij (gebeurtenis)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat dacht je? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoe voelde jij je (gevoel)?------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat deed en zei je? (gedrag)----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Stond je stevig?----------------------------------------------------------------------- 
 
Keek je de andere in de ogen aan?-------------------------------------------------- 
 
Sprak je luid en duidelijk?------------------------------------------------------------ 
 
Was je tevreden over jezelf?---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Waarom wel of niet?-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat zou je een volgende keer ( nog meer ) doen of anders doen?---------------------------------------------- 
 
 
 
 



 

Heeft deze week iemand last van jou gehad 
 
Let er deze week eens op hoe jij je gedraagt wanneer een ander last heeft van jou. 
 
 
Waar had de andere last van jou? ( wat zei of deed je)--------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat deed degene die last van jou had? Wat zei hij? ------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat dacht je? ( gedachten)------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoe voelde jij je? ( gevoelens)--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat deed en zei je? ( gedrag)---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Keek je de andere in de ogen aan?-------------------------------------------------- 
 
Sprak je luid en duidelijk?------------------------------------------------------------ 
 
Was je tevreden over jezelf?---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Waarom wel of niet?-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat zou je een volgende keer ( nog meer ) doen of anders doen?---------------------------------------------- 
 



 

Een gesprek houden (contact leggen met iemand) 
 
 
Maak een praatje ( leg contact) met iemand. Beantwoord daarna de volgende vragen. 
 
 
Welk onderwerp heb je gekozen over je praatje?  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Met wie heb je erover gesproken? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoe ben je het praatje begonnen? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Waarover hebben jullie allemaal gesproken? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vond je het een fijn gesprek? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoe was je lichaamshouding? Stond je sterk, keek je de andere aan, keek je naar beneden, enz. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat had je eventueel anders kunnen doen? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Is het ook al gebeurd dat iemand niet met je wilde praten? 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat deed je toen? 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 

Terugkijken op hulp aanbieden 
 
Bied deze week hulp aan iemand anders. Help bv. iemand met zijn kamer op te ruimen 
of help iemand die het moeilijk heeft met een oefening in de klas enz. 
Schrijf daarna op hoe je het gedaan hebt. 
 
 
Aan wie heb je hulp geboden?--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Waarom vond je dat de ander hulp nodig had of verdiende? Wat gebeurde er?------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat dacht je? ( gedachten) --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoe voelde jij je? ( gevoel) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat deed en zei je? ( gedrag) --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Was je tevreden over hoe je dit hebt gedaan?--------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat zou je de volgende keer anders doen?------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Let op je gevoel 
 
We hebben het reeds gehad over hoe belangrijk het is om te weten hoe jij je voelt en om na te denken 
over hoe dat gevoel is ontstaan. De gevoelens die het meeste voorkomen beginnen met de letter B: 
blij, boos, bang. Andere gevoelens zijn: verliefd, gelukkig, schuldig, teleurgesteld, verrast, jaloers enz. 
 
Let de komende week eens een paar keer per dag op je gevoelens. Vul in welke gevoelens je had en 
waardoor je die gevoelens had.  
 
 
Vandaag is het ----------------------------------------------------------- 
 
Deze morgen voelde ik me----------------------------------------------------- omdat------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deze middag voelde ik me-------------------------------------------------------omdat---------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deze avond voelde ik me---------------------------------------------------------omdat---------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Vandaag is het ----------------------------------------------------------- 
 
Deze morgen voelde ik me----------------------------------------------------- omdat------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deze middag voelde ik me-------------------------------------------------------omdat---------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deze avond voelde ik me---------------------------------------------------------omdat---------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Maak een tekening over gevoelens 
 
Maak op de achterkant van dit blad drie verschillende tekeningen over gevoelens.  
 

- een boos gevoel 
- een blij gevoel 
- een verdrietig gevoel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hoe kan je hulp vragen? 
 
 
Als ik iets vervelend meegemaakt heb, dan zou ik dat vertellen aan: ----------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Want: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Als die persoon niet naar mij zou luisteren, of als ik die persoon niet kan bereiken, dan zou ik: --------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Maak hieronder een lijstje met mensen waar je terecht kunt als jij je rot voelt: ----------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat moet je allemaal vertellen als je hulp vraagt?---------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoe zou ik mij voelen als die persoon mij zou helpen?---------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoe zou ik mij voelen als die persoon mij niet zou helpen?----------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat kan ik allemaal doen als die persoon mij niet zou kunnen helpen?--------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

Hoe voel ik me als iemand mij helpt? 
 
Maak een tekening of een collage over hoe jij je voelt als iemand je helpt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beschrijf een situatie waarin je gepest werd of beschrijf een lastige situatie  
 
Schrijf deze week op (of maak een tekening) wanneer je gepest werd of welke lastige 
situaties je meemaakte en hoe je hierop reageerde. Als je niet gepest werd, kun je dus een 
ander voorbeeld kiezen.  
 
 
Wie was / waren bij de situatie betrokken?------------------------------------------------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat deed hij / zij? ( gebeurtenis)------------------------------------------------------------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat dacht je? ( gedachten) ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoe voelde jij je? ( gedachten) -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat deed je en zei je? ( gedrag)------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Stond je stevig? ------------------------------------------------------ 
 
Keek je de andere in de ogen aan?-------------------------------------------------- 
 
Sprak je luid en duidelijk?------------------------------------------------------------ 
 
Was je tevreden over jezelf?---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Waarom wel of niet?-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat zou je een volgende keer ( nog meer ) doen of anders doen?---------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



 

Laten zien dat je geluisterd hebt tijdens een gesprekje ( gedrag tijdens het 
luisteren) 
 
Voer deze week een paar gesprekjes met bv. je ouders, opvoeders of vriendinnen. 
Let er op dat je goed luistert naar de andere. Hoe deed je dit? 
 
 
Ik heb op ----------------------------- dag een gesprekje gevoerd met-------------------------------------------- 
 
Ik heb laten zien dat ik heb geluisterd door: ---------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hoe voelde jij je er bij?----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat zag je bij de andere?------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 



 

B i j l a g e  7 :  B e g e l e i d e r s h a n d l e i d i n g  b e h o r e n d  t o t  h e t  s p e l  ‘ Z e t  j e  
B L O K ’  

1 Begeleidershandleiding groepsspel 

Deze handleiding is opgesteld ter verduidelijking van de opdrachten voor de jongeren . Ze is 
uitsluitend bedoeld voor de begeleider van het spel. Om op het spel goed voorbereid te zijn, is het 
aangeraden de handleiding alvorens door te nemen. Hierdoor is de begeleider op de hoogte van wat de 
verschillende opdrachten inhouden, waardoor hij een betere interactie kan voeren met de jongeren. 
We hebben ervoor gekozen gebruik te maken van de hij-vorm, hetgeen echter niet wil zeggen dat het 
spel enkel geschikt is voor jongens. 
 

1.1 OPDRACHTEN ROND HET THEMA ‘DENKEN’ 

Opdracht 1: Verschillende manieren om iets te zeggen 
 
Hierbij is het de bedoeling dat de jongeren drie manieren van pesten en drie manieren van lief zijn, 
kunnen benoemen. 
Voorbeelden van pesten zijn: uitlachen, slaan, schelden, stampen, dingen afpakken enz. 
Voorbeelden van lief zijn, zijn: complimentje geven, helpen, schouderklopje geven enz.  
 
Doel: Algemene kennis verbreden. 
 
Opdracht 2: Bekijk de afbeeldingen en zeg wat je denkt 
 
Op afbeelding 1 vind je verschillende prenten gebaseerd op situaties rond pesten. 
Je laat er enkele aan de jongeren zien en zij mogen hierbij vertellen wat ze denken. Je kunt hier 
eventueel nog verder op in gaan, door te vragen of zij al dergelijke situaties hebben meegemaakt. 
 
Benodigdheden: - afbeelding 1 
 
Doel: Pestsituaties leren benoemen. 
 
Opdracht 3: Inleven in de persoon die pest 
 
Deze opdracht handelt over de persoon die pest. Je stelt onderstaande vragen aan de jongeren, om te 
weten te komen hoe zij denken over een persoon die pest en hoever zij zich erin kunnen inleven. 
 

- Waarom pest iemand? 
- Wanneer pest iemand? 
- Wie wordt er gepest? 
- Hoe wordt er gepest? 
- Hoe zou de persoon die pest zich voelen? 
- Heeft de persoon die pest vrienden? 
- Hoe kun je de persoon die pest stoppen? 

 
Doel: Inleven in de persoon die pest. 
 



 

Opdracht 4: Vraagjes 
 
Je gaat samen met de jongeren op zoek naar dingen die ze leuk, gewoon, raar en niet zo fijn vinden. 
Dit kan je doen aan de hand van onderstaande vragen. 
 
 Het allerleukste vind ik ...  
 Het leuke vind ik ... 
 Het gewone vind ik ...  
 Dit is niet zo fijn ... 
 Dit is heel raar ... 
 
Doel: Mensen mogen weten wat jij leuk vindt, zodat ze rekening met je kunnen houden. 
 
Opdracht 5: Stopwoorden 
 
Bij deze opdracht mogen de jongeren stopwoorden opnoemen, die ze reeds kennen, bijvoorbeeld 
‘Nee!’, ‘Stop!’, ‘Houdt op!’ enz. 
Als uiteindelijk iedereen aan bod gekomen is, kan je de jongeren in een kring laten staan en deze 
stopwoorden laten uitproberen. Tegen de persoon links van hun zeggen ze luid en duidelijk een 
stopwoord. 
Belangrijk hierbij is dat je hun ook telkens op de sterke houding wijst! 
 
Doel: Durven zeggen wat je wilt, neen durven zeggen. 
 
Opdrachten rollenspelen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 15 
 
Deze rollenspelen hebben als doel om de jongeren op een weerbare manier te leren omgaan met 
vervelende situaties. 
Het is de bedoeling dat eerst de foute situatie gespeeld wordt door begeleiders of eventueel jongeren 
indien zij dit wensen. Daarna wordt de juiste situatie gespeeld. 
Wanneer deze situaties gespeeld zijn, vraag je aan de jongeren welke situatie zij nu het beste vonden 
en houd je hier een korte evaluatie rond. 
Vervolgens laat je de jongeren in een kring staan, waarin zij de goede situatie mogen naspelen. 
Je laat ze eerst allemaal een goede manier bedenken om te reageren. Wanneer ze er een weten, steken 
ze hun hand op. Dan begint de eerste persoon met de vervelende situatie te spelen tegen de persoon 
links van zich. Deze persoon reageert op zijn beurt op de goede manier. 
Daarna wordt de persoon die de goede manier heeft toegepast, de persoon die pest voor de volgende 
persoon links van zich. In dit patroon gaat de oefening verder tot iedereen in elke rol aan bod gekomen 
is.  
Na elke handeling richt je een applausje in voor jezelf en ook de groep doet mee. 
Belangrijk hierbij is, dat de jongeren zeker de sterke houding toepassen terwijl ze reageren. 
 
Doel: Eigen mening durven zeggen. 
 
Opdracht 13: Welke rol vervullen volgende personen?  
 
Je stelt volgende vragen aan de jongeren. 
 

- Welke rol heeft de persoon die gepest wordt? 
- Welke rol heeft de persoon die pest? 
- Welke rol heeft de meeloper? 
- Welke rol heeft de helper? 
- Welke rol heb jij al ooit ingenomen? 

 
Doel: Inlevingsvermogen vergroten. 



 

Opdracht 14: Wat denken jullie?  
 
Je vraagt aan de jongeren wat ze denken bij de volgende woordjes en hoe ze dit linken met pesten of 
plagen. 
 

- wenen 
- gevoelens 
- uiterlijk 
- pestkop 
- iemand uitstoten 
- iemand uitlachen 
- boos zijn 

 
Doel: Begrippen betreffende pesten begrijpen. 
 
Opdrachten 17, 18 en 19 
 
Deze opdrachten geven een korte casus weer, waarin iets gebeurt rond pesten, plagen of ruziemaken. 
De jongeren moeten raden over welk van deze drie fenomenen de casus handelt. 
 
Oplossingen: 
Opdracht 17: Pesten 
Opdracht 18: Plagen 
Opdracht 19: Ruziemaken 
 
Doel: Algemene kennis uitbreiden. 



 

1.2 OPDRACHTEN ROND HET THEMA ‘DOEN’ 

Opdracht 1: Eskimokinderen 
 
Je verdeelt de jongeren per twee en laat ze elkaar vastnemen aan elkaars polsen. Op jouw teken voeren 
ze onderstaande oefeningen uit. 
 
Voorbeelden:  

- Je klapt en zegt dat de jongeren op één been moeten gaan staan. 
- Je klapt en zegt dat de jongeren op hun knieën moeten zitten.  
- Je klapt en zegt dat de jongeren op hun hurken moeten zitten.  
- Je klapt en zegt dat de jongeren op één been moeten springen.  
- Je klapt en deelt mee dat ze samen een rondje gaan wandelen.  

 
Na de oefening kan je aan de jongeren vragen hoe het voelde om aangeraakt te worden. 

 
Doel: Wennen aan aanraking van anderen en hoe hiermee omgaan. 
 
Opdracht 2: Grepencirkel 
 
De jongeren maken een kring en één persoon gaat hierin staan. Op jouw teken probeert deze persoon 
uit de kring te geraken. De opdracht van de personen die de kring vormen, is om deze persoon tegen te 
houden, zodat hij er niet uit geraakt. 
 
Variant: Je laat de groep eerst bovenstaande oefening uitvoeren. Vervolgens doe je het opnieuw, maar 
laat je de persoon op een weerbare manier zeggen dat de kring ermee moet stoppen, dat hij dit niet fijn 
vindt enz. 
 
Doel: Leren zeggen dat je meer vrijheid wil. 
 
Opdracht 3: Spelen met stemgebruik  
 
De groep gaat in een kring staan. Eén jongere gaat in het midden staan en maakt een geluid met een 
bijpassende beweging. De groep doet dit na. Vervolgens gaat een volgende jongere in het midden 
staan en doet een soortgelijke handeling. Dit herhaalt zich tot iedereen aan de beurt is geweest. 
 
Voorbeelden zijn: lachen en dansen, schreeuwen en handen in de zij, wenen en ingekropen zitten enz. 
 
Doel: Oefenen van stemgebruik, verband tussen stem, houding en beweging leren zien. 
 
Opdracht 4: Grenzen aangeven 
 
De jongeren gaan per twee op enkele (3 à 4) meters van elkaar staan. De personen links van jou 
blijven stilstaan. Degenen die rechts staan, mogen als eerste op de linkse persoon toestappen, telkens 
dichter, totdat de jongere die links staat ‘STOP’ zegt. De jongere die links staat, zegt ‘STOP’ wanneer 
hij vindt dat de andere persoon te dichtbij komt. 
Je laat hun dit best duo per duo doen. Als heel de groep het samen doet, is het namelijk moeilijk om na 
te gaan wie het al goed doet. 
Belangrijk hierbij is, dat je steeds op de sterke houding wijst. 
 
Doel: Leren je grenzen te stellen en duidelijk maken aan de buitenwereld. 
 
 
 



 

Opdracht 5: Houdingen 
 
Bij deze oefening is het de bedoeling dat de jongeren leren om een goede houding aan te nemen. 
Je begint met te vragen wat zij denken wat een zwakke houding is en wat een sterke houding is. 
Indien nodig vul je hun aan. 
Wanneer zij alles opgesomd hebben, ga je samen met hun in een kring staan en doe je eerst de zwakke 
houding voor, vervolgens de sterke. Bij de sterke houding zeg je er ook goed bij wat je allemaal doet. 
Als dit gebeurt is, laat je de jongeren door het lokaal wandelen. Je geeft een teken wanneer ze in een 
zwakke houding moeten lopen en een teken wanneer ze in een sterke houding moeten lopen. 
 
De kenmerken van een zwakke houding zijn: 
- schouders gebogen 
- naar de grond kijken 
- voeten gekruist 
- friemelen met de handen aan jas, broek enz. 
- heen en weer wiebelen 
 
De kenmerken van een sterke houding zijn: 
- rechtop staan of zitten -> rechte rug 
- rustig staan of zitten 
- schouders naar achteren 
- voeten op schouderbreedte  
- hoofd omhoog 
- handen rustig (langs je lichaam of voor je op tafel) 
- oogcontact durven maken 
 
Doel: Leren rekening houden met lichaamstaal, je eigen laten zien in de groep, sterk leren staan. 
 
Opdracht 6: Oogcontact maken 
 
Je verdeelt de jongeren per twee. Vervolgens stel je vragen zoals: ‘welke kleur ogen heeft je maatje’, 
‘welke kleur haar heeft je maatje’, ‘welke kleur van trui heeft je maatje’ enz. 
Hierna laat je de duo’s elkaar in de ogen kijken. Jij benoemt wat je ziet gebeuren ( lachen, 
zenuwachtig zijn, praten enz.) 
 
Variant: Laat hun op een blije, boze, verdrietige enz. manier elkaar in de ogen kijken. 
 
Doel: Ook door oogcontact kan je sterk staan! Leer elkaar aankijken. 
 
Opdracht 7: De gevoelsthermometer  
 
Deze opdracht is bedoeld om langere tijd mee bezig te zijn. 
Je geeft de jongeren vijf thermometers. Voor elke dag van de week één thermometer. 
’ s Morgens laat je hun aangeven hoe ze denken dat ze zich die dag zullen voelen. 
Wanneer de jongeren uit school komen, neem je de thermometers er opnieuw bij en ga je na of het 
gevoel dat ze hadden aangegeven ook werkelijk klopte. Jij praat met hun hierover en geeft er positieve 
feedback op. 
 
Benodigdheden: - bijlage 9 
 
Doel: Duidelijkheid scheppen dat iedereen wel eens een slechtere dag kan hebben dan verwacht. 



 

Opdracht 8: Koning zijn... 

Bij deze opdracht is het de bedoeling dat de jongeren zelf regels gaan maken rond het thema pesten. 
Welke regels zouden zij opstellen wanneer zij koning waren voor één dag. 
- op school 
- thuis 
- in de leefgroep 
 
Het is bij deze opdracht wel belangrijk dat zij de persoon die pest geen straffen gaan geven of gaan 
viseren! Het is de taak van de begeleider om hierop toe te zien. 
 
Een voorbeeld van een regel zou kunnen zijn, dat iedereen met iedereen vrienden kan zijn. 
 
Doel: Nadenken over manieren om het pesten te stoppen. 
 
Opdracht 9: Teken een plaats waar jij je veilig voelt 

Hierbij maken de jongeren een tekening over de plaats waar zij zich veilig en sterk voelen. 
Tijdens het tekenen is het de taak van de begeleider om hier dieper op in te gaan. 
- Hoe komt het dat jij je daar veilig voelt? 
- Voel jij je vaak onveilig? 
- Zijn er nog plaatsen waar jij je veilig voelt? 
- Hoe voel jij je dan precies? 
- Wat doe je op die plaats? 
Na het tekenen gaat de groep terug in een kring zitten en laat je hun aan elkaar vertellen op welke 
plaats ze zich veilig voelen en waarom. 
 
Doel: Iedereen kan sterk zijn. 
 
Opdracht 10: Verschil tussen plagen en pesten 

Je geeft de jongeren allemaal een blad waarop ze het verschil tussen plagen en pesten mogen 
opschrijven. Je laat hun hier best twee kolommen maken. 
Wanneer iedereen klaar is, overloop je met de groep wat iedereen heeft opgeschreven. 
Daarna geef jij nog eens duidelijk de verschillen weer tussen pesten en plagen. 
 
Benodigdheden: - bijlage 1 
 
Doel: Algemene kennis uitbreiden. 
 
Opdracht 11: Complimentjes geven aan jezelf 

Bij deze opdracht is het de bedoeling dat de jongeren aan zichzelf een compliment geven. 
Belangrijk voor de begeleider hierbij is, dat je erop let dat ze een concreet compliment geven en niet te 
algemeen blijven. 
Bv.: “Ik kan goed spelen.” ( te algemeen)  beter is: “Ik kan goed huizen bouwen met de lego.” 
 
Doel: Jezelf positief bekijken. 
 
Opdracht 12: Complimentjes geven aan anderen 

Bij deze opdracht is het de bedoeling dat de jongeren een complimentje geven aan de anderen. 
 
Doel: Anderen positief bekijken en leren complimentjes geven aan de anderen. 
 



 

Opdracht 13: Vertrouwensspel 

Je verdeelt de jongeren per twee. Één van de twee wordt geblinddoekt. De andere leidt de 
geblinddoekte jongere doorheen een parcours, bijvoorbeeld doorheen de leefgroep, door de 
woonkamer enz.  
De begeleider ziet erop toe, dat er geen spullen op de grond liggen waarover ze zouden kunnen vallen. 
 
Doel: Anderen vertrouwen. 
 
Opdracht 14: Wat maakt de andere zo mooi?  

Je verdeelt de groep in twee gelijke groepen. Daarna worden er twee kringen gevormd, één 
binnenkring en één buitenkring. 
De jongeren gaan tegenover elkaar staan en zoeken drie verschillen en drie overeenkomsten bij elkaar. 
Daarna vertellen ze wat ze mooi vinden aan de andere persoon. 
 
Doel: Anderen complimentjes geven. 
 
Opdracht 15: Jezelf voorstellen 

De jongeren stellen zich één voor één voor aan de hand van enkele vragen. Na de voorstelling 
bespreek je met de groep hoe het voelde om over jezelf te praten in een groep. 
Belangrijk hierbij is, dat je steeds op de sterke houding wijst. 
 
Doel: Jezelf sterk in de groep voelen. 
 
Opdracht 16: Kaartjes 

In bijlage 3 bevinden zich drie verschillende kaartjes met telkens een zin op vermeld. Het is de 
bedoeling dat elke jongere er hier één uitkiest. Rond deze zin gaan ze woorden of zinnen opschrijven, 
die op hun van toepassing zijn. Wanneer iedereen klaar is, bespreek je de kaartjes in groep.  
 
Kaartje 1: O lang leve mijn lijf 
Kaartje 2: Dit ben ik, dingen van mezelf waar ik van houd 
Kaartje 3: Anders, nou en? 
 
Benodigdheden: - bijlage 3 
 
Doel: Versterken van het zelfbeeld. 
 
Opdracht 17: Pesten of plagen?  

Je leest de stellingen één voor één voor. De jongeren mogen daarna raden of het nu over plagen of 
over pesten gaat. Je kunt over elke stelling ook nog een kort gesprek houden. 
 
- P is meestal best grappig  plagen 
- P gebeurt elke dag  pesten 
- P is altijd tegen hetzelfde kind  pesten 
- Zonder P is het saai op school  plagen 
- Na het P is het vaak snel weer goed  plagen 
- Bij P komt iedereen wel eens aan de beurt  plagen 
- P gebeurt vaak stiekem  pesten  
- Bij P worden er personen gekwetst  pesten 
 
Doel: Algemene kennis betreffende pesten uitbreiden. 
 



 

Opdracht 18: Leergesprek over stoer doen 

Je laat elke jongere een blad maken met daarop drie kolommen: 
- houding 
- taalgebruik 
- wat bereikt? 
Daarna mag de jongere uitbeelden hoe hij zich voorheen reeds stoer gedragen heeft. Als hij klaar is, 
schrijft ieder voor zich op welke houding deze persoon aannam, welke taal hij gebruikte en wat hij er 
nu eigenlijk mee kan bereiken (deze oefening kan ook mondeling gebeuren). 
 
Doel: Hoe gedraag ik mij bij stoer gedrag en wat bereik ik ermee? 
 
Opdracht 19: Leergesprek over de gevolgen van stoer gedrag 

De jongeren vertellen elk een verhaal waarin zij zich stoer voordeden. 
Daarna vraag je hun wat de gevolgen van dit gedrag waren en of ze dit fijn vonden of eerder minder 
fijn. Ook kan gevraagd worden of zij denken dat je met stoer gedrag veel kan bereiken en of stoer 
gedrag goed is. 
 
Doel: De gevolgen van stoer doen leren kennen. 
 
Opdracht 20: Oefeningen om de les af te sluiten  

De jongeren maken een kring en sluiten hun ogen. Vervolgens wordt het stil. De jongere proberen een 
minuut stil te zijn zonder te lachen, praten enz. Als er iemand lacht of praat, begint de minuut 
opnieuw. Zodra het gelukt is om een minuut stil te zijn, geven de jongeren eerst een complimentje aan 
de persoon links van hun, daarna aan de persoon rechts van hun. 
 
Doel: Leren samenwerken en complimentjes leren geven. 
 



 

1.3 OPDRACHTEN ROND HET THEMA ‘VOELEN’ 

Opdracht 1: Druk je emoties uit  
 
De jongeren gaan in een kring staan. Jij geeft de volgende instructies:  
“Kijk blij, boos, bang, verdrietig, stoer, verward enz.” 
De begeleider geeft complimentjes aan degene die het goed doen en helpt anderen die het er nog 
moeilijk mee hebben. 
 
Doel: Gevoelens leren tonen zodat anderen je kunnen begrijpen. 
 
Opdracht 2: Gevoelens uiten  
 
Bij deze opdracht ga je aan de jongeren verschillende vragen stellen in verband met verdrietig zijn. 

- Wat denk je als jij verdrietig bent? 
- Hoe voel jij je dan precies? 
- Bestaat er ook een verdrietige plek? 
- Kun je verdriet voelen in je lichaam? 
- Wat doe je als je verdrietig bent? 

Belangrijk hierbij is dat iedere jongere aan bod komt. 
 
Doel: Over gevoelens kunnen praten. 
 
Opdracht 3: Gevoelensmannetje  
 
Je geeft aan elke jongere twee exemplaren van bijlage 4. Het ene mannetje mogen ze kleuren in de 
kleur die bij hun verdriet oproept, het andere in de kleur die bij hun blijdschap oproept. 
Terwijl de jongeren kleuren, bespreek je met hun waarom zij nu kiezen voor die kleuren en waaraan 
zij denken bij die kleur. 
 
Benodigdheden: - bijlage 4 
 
Doel: Gevoelens associëren met kleuren. 
 
Opdracht 4: Een collage rond gevoelens 
 
Voor deze opdracht laat je de jongeren in kranten of tijdschriften op zoek gaan naar prenten die 
volgens hen bij gevoelens rond pesten horen. Ze knippen deze uit en maken er een collage van. 
Nadien mogen ze hun collage tonen in de groep en uitleggen waarom zij voor die prenten hebben 
gekozen. 
 
Benodigdheden: - scharen 

- lijm 
- kranten en tijdschriften 
- wit papier 

 
Doel: Gevoelens duidelijk maken zodat anderen er rekening mee kunnen houden. 
 



 

Opdracht 5: Kwaad zijn  
 
Bij deze opdracht laat je de jongeren rondwandelen en geef je hun de opdracht om op een kwade 
manier woorden te roepen, telkens harder. De bedoeling hierbij is de jongeren hun woede te laten 
uiten. Belangrijk is wel dat ze geen scheldwoorden mogen gebruiken! 
De begeleider spreekt op voorhand ook best een stopteken (Bv. hand opsteken) af met hun, zodat je 
hun duidelijk kan maken als ze te ver gaan of als de oefening moet stoppen. 
 
Doel: Kwaadheid voelen en uiten. 
 
Opdracht 6: Bewegingen bij woede  
 
Je laat de jongeren in een kring staan. Vervolgens mag de eerste jongere een beweging uitvoeren, die 
volgens hem bij woede hoort. De anderen doen dit na. Daarna mag de volgende een beweging 
uitvoeren en herhaalt de groep vooreerst de vorige bewegingen en dan de nieuwe beweging. 
Als iedereen aan de beurt geweest in, laat je de jongeren terug op hun plaatsen zitten en bespreek je 
met hun welke tekens nu goed zijn en welke niet goed zijn. 
 
Doel: Met woede leren omgaan. 
 
Opdracht 7: Welke gevoelens komen naar boven?  
 
Bij deze opdracht lees je enkele van de volgende situaties voor. Daarna vraag je aan de kinderen welke 
gevoelens bij hun naar boven komen bij het horen van de situaties. 

- Je bent uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. 
- Je ziet een grote zwarte hond naar je toe komen. 
- Je kijkt naar een griezelfilm. 
- Je bent met je huiswerk bezig en iemand zegt dat hij/zij jou daarbij wel wil helpen. 
- Je bent met iemand buiten aan het spelen. Je gaat naar het toilet en als je terug komt, speelt 

hij/zij opeens met iemand anders. 
- Jouw huisdier is weggelopen. 
- Je bent met je broertje of zusje aan het spelen en iemand gaat zich bemoeien met wat jullie aan 

het doen zijn. 
- Je bent net verhuisd en je ziet daardoor jou vriendjes of vriendinnetjes niet meer zo vaak. 
- Je hebt net een mooie tekening gemaakt en dan gooi je je glas water om, waardoor je tekening 

helemaal nat geworden is. 
- Iemand heeft beloofd om een spelletje met je te doen maar dan wil hij/zij opeens niet meer 

met je spelen. 
- Je bent verdwaald. 
- Je schreeuwt omdat je een stamp krijgt van een kind in je klas. De juffrouw/meester wordt 

kwaad op jou, omdat ze jou hoort schreeuwen. 
 
Doel: Gevoelens leren verwoorden. 
 
Opdracht 8: Hoe voel ik mij en hoe zou ik mij willen voelen?  
 
Voor deze opdracht deel je bijlage 5 aan alle jongeren uit. Zij moeten hierop invullen of ze hun goed 
of slecht voelen in de klas, op de speelplaats en thuis. Daarna vullen ze in hoe ze zich zouden willen 
voelen. Wanneer iedereen klaar is, kan je deze oefening nog bespreken in groep. 
Hierbij is het aan te raden om een stopteken af te spreken, zodat de jongeren kunnen aangeven 
wanneer ze niet meer verder willen vertellen in groep. 
 
Benodigdheden: - bijlage 5 
 
Doel: Durven zeggen hoe jij je voelt. 



 

Opdracht 9: Hoe voelde ik mij vandaag?  
 
Bij deze opdracht maak je gebruik van bijlage 7. Hier moeten de jongeren op invullen hoe ze hun de 
voorbije dag gevoeld hebben en hoe dit kwam. 
Je kan deze oefening ook nog in groep bespreken met de jongeren. Hierbij is het aan te raden om een 
stopteken af te spreken, zodat de jongeren kunnen aangeven wanneer ze niet meer verder willen 
vertellen in groep. 
 
Benodigdheden: - bijlage 6 
 
Doel: Gevoelens uiten. 
 
Opdracht 10: Ja/nee zeggen 
 
Je verdeelt de jongeren per twee en laat ze tegenover elkaar gaan staan. Als iedereen klaar staat, laat je 
hun op verschillende manieren ja en neen zeggen.  
Verschillende manieren kunnen zijn: blij, boos, luid, stil, naar beneden kijkend, in de ogen kijkend enz 
Vervolgens laat je ze terug op hun plaatsen zitten en stel je enkele vragen: 

- Welke manier gebruiken jullie het liefst en waarom? 
- Welke manier vinden jullie niet goed en waarom? 
 

Doel: Ja en neen leren zeggen op verschillende manieren. 
 
Opdracht 11: Bespreek je gevoel 
 
Op de opdrachtkaart van de jongeren staat de volgende situatie: 
Iemand zegt tegen jullie op de speelplaats: “Haha, je hebt rosse haren, dat is pas lelijk zeg!” 
De jongeren moeten zeggen wat ze hierbij zouden voelen als iemand dat tegen hun zou zeggen. 
 
Doel: Gevoelens uiten. 
 
Opdracht 12: Herken de emoties  
 
Voor deze opdracht maak je gebruik van afbeelding 2. Je laat enkele van deze gevoelsuitdrukkingen 
zien aan de jongeren en vraagt hun wat ze zien en hoe ze zich voelen bij het zien van de prenten. 
 
Benodigdheden: - afbeelding 2 
 
Doel: Begrijpen van gevoelsuitingen. 
 
Opdracht 13: Hoe tonen jullie je gevoelens?  
 
De jongeren mogen hier één per één vertellen hoe ze zich voelen als ze blij, boos of verdrietig zijn en 
wat ze dan precies doen. 
 
Doel: Durven zeggen hoe jij je voelt. 
 
Opdracht 14: Op een dag... 
 
Je deelt voor deze opdracht bijlage 8 aan de jongeren uit en laat hun dit invullen of een tekening 
maken. Vervolgens laat je hun in groep vertellen wat ze opgeschreven of getekend hebben. 
 
Benodigdheden: - bijlage 7 
 
Doel: Vertellen over gebeurtenissen en gevoelens hieraan leren koppelen. 



 

Opdracht 15: Gevoelens rond pesten 
 
Bij deze opdracht ga je aan de jongeren volgende vragen stellen: 

- Welke gevoelens kan je allemaal hebben wanneer je pest/gepest wordt? 
- Hoe denk je dat de ander zich erbij voelt? 
- Welke gevoelens toon je en welke houd je voor jezelf?  

 
Doel: Gevoelens rond pesten leren kennen. 
 
Opdracht 16: Inleven in de gevoelens van de anderen 
 
Je gebruikt voor deze opdracht afbeelding 1. Je laat enkele prenten aan de jongeren zien. Vervolgens 
laat je hun vertellen over hoe zij denken dat de personen op de prent zich voelen. 
 
Benodigdheden: - afbeelding 1 
 
Doel: Beschrijven van gevoelens. 
 
Opdracht 17: Kringgesprek met de knuffel: praten over gevoelens 
 
Bij deze opdracht is het de bedoeling dat de jongeren gaan denken aan hun knuffelbeer. Terwijl stel jij 
hun allerlei vragen rond hun knuffelbeer. 
 
Algemene vragen: 

- Hoe heet je knuffel? 
- Hoe lang heb je hem al? 
- Van wie heb je de knuffel gekregen? 
- Waar bewaar je hem? 

 
Vragen over de betekenis en de functie van de knuffel: 

- Wie slaapt er met zijn knuffel? 
- Wie praat er met zijn knuffel? 
- Wie huilt er met zijn knuffel? 

 
Bij deze laatste vragen laat je hun best de keuze of ze hierop willen antwoorden of niet. 
 
Doel: praten over gevoelens. 
 
Opdracht 18: Gevoelensdoosje knutselen 
 
De jongeren mogen bij deze opdracht een gevoelensdoosje knutselen. Je laat ze prenten uitknippen die 
hun boos en blij maken. Daarna laat je hun de prenten die hun kwaad maken aan de binnenkant van de 
doos plakken. De prenten die hun blij maken, plakken ze aan de buitenkant. Terwijl ze knutselen kan 
je hun de bedoeling van de doos uitleggen, namelijk: 
Deze doos kunnen ze bewaren op hun kamer. Wanneer ze zich dan boos voelen en het tegen niemand 
kunnen of willen vertellen, kunnen ze hun gevoel opschrijven en dit in de doos stoppen. Op deze 
manier is hun boos gevoel dan toch al een beetje weg. Ze kunnen de doos natuurlijk altijd terug 
openen om hun gevoelens aan iemand te vertellen of om hun gevoelens weg te gooien, omdat ze er 
niet meer zijn. 
Benodigdheden: - schoendoos 

- scharen 
- lijm 
- tijdschriften en kranten 

 
Doel: Omgaan met boze gevoelens. 



 

Opdracht 19: Deurhanger maken 
 
Voor deze opdracht deel je bijlage 9 uit aan alle jongeren. Dit is een deurhanger waarop staat: “ Ik ben 
boos”. De bedoeling is dat zij deze kleuren of versieren. 
Terwijl zij deze deurhanger maken, kan jij vragen stellen aan de jongeren. Zo kan je vragen: 

- Ben je vaak boos? 
- Waarom ben je al eens boos? 
- Vertel je dit tegen iemand dan? 
- Ga je de deurhanger gebruiken? 

Als de deurhanger ingekleurd is, mogen ze deze uitknippen. 
Hij kan ook nog geplastificeerd worden, om hem zo steviger te maken. 
 
Benodigdheden: - bijlage 8 

- stiften, kleurtjes, stickers 
- scharen  

 
Doel: Anderen laten weten dat je boos bent en even met rust gelaten wilt worden. 
 
Opdracht 20: Poppetje 
 
De jongeren krijgen elk één exemplaar van bijlage 11. Dit is een poppetje waarop ze moeten 
aanduiden op welke plaats ze blijdschap voelen in hun lichaam en op welke plaats ze verdriet voelen 
in hun lichaam. Zodra iedereen klaar is, bespreek je nog kort wat iedereen heeft aangeduid en waarom. 
 
Benodigdheden: - bijlage 10 

 
Doel: Duidelijk maken van het besef van gevoelens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 Begeleidershandleiding individueel spel 

Deze handleiding is opgesteld ter verduidelijking van de opdrachten voor de jongeren . Ze is 
uitsluitend bedoeld voor de begeleider van het spel. Om op het spel goed voorbereid te zijn, is het 
aangeraden de handleiding alvorens door te nemen. Hierdoor is de begeleider op de hoogte van wat de 
verschillende opdrachten inhouden, waardoor hij een betere interactie kan voeren met de jongere. 
We hebben ervoor gekozen gebruik te maken van de hij-vorm, hetgeen echter niet wil zeggen dat het 
spel enkel geschikt is voor jongens. 
 

2.1 OPDRACHTEN ROND HET THEMA ‘DENKEN’ 

Opdracht 1: Verschillende manieren om iets te zeggen 
 
Hierbij is het de bedoeling dat de jongere drie manieren van pesten en drie manieren van lief zijn, 
kunnen benoemen. 
Voorbeelden van pesten zijn: uitlachen, slaan, schelden, stampen, dingen afpakken enz. 
Voorbeelden van lief zijn, zijn: complimentje geven, helpen, schouderklopje geven enz.  
 
Doel: Algemene kennis verbreden. 
 
Opdracht 2: Bekijk de afbeeldingen en zeg wat je denkt 
 
Op afbeelding 1 vind je verschillende prenten gebaseerd op situaties rond pesten. 
Je laat er enkele aan de jongere zien en hij mag hierbij vertellen wat hij denkt. Je kunt hier eventueel 
nog verder op in gaan, door te vragen of hij al dergelijke situaties heeft meegemaakt. 
 
Benodigdheden: - afbeelding 1 
 
Doel: Pestsituaties leren benoemen. 
 
Opdracht 3: Inleven in de persoon die pest 
 
Deze opdracht handelt over de persoon die pest. Je stelt onderstaande vragen aan de jongere, om te 
weten te komen hoe hij denkt over een persoon die pest en hoever hij zich erin kan inleven. 
 

- Waarom pest iemand? 
- Wanneer pest iemand? 
- Wie wordt er gepest? 
- Hoe wordt er gepest? 
- Hoe zou de persoon die pest zich voelen? 
- Heeft de persoon die pest vrienden? 
- Hoe kun je de persoon die pest stoppen? 

 
Doel: Inleven in de persoon die pest. 
 



 

Opdracht 4: Vraagjes 
 
Je gaat samen met de jongere op zoek naar dingen die hij leuk, gewoon, raar en niet zo fijn vindt. Dit 
kan je doen aan de hand van onderstaande vragen. 
 
 Het allerleukste vind ik ...  
 Het leuke vind ik ... 
 Het gewone vind ik ...  
 Dit is niet zo fijn ... 
 Dit is heel raar ... 
 
Doel: Mensen mogen weten wat jij leuk vindt, zodat ze rekening met je kunnen houden. 
 
Opdracht 5: Stopwoorden 
 
Bij deze opdracht mag de jongere stopwoorden opnoemen, die hij reeds kent, bijvoorbeeld ‘Nee!’, 
‘Stop!’, ‘Houdt op!’ enz. 
Wanneer de jongere er enkele heeft opgenoemd, mag hij deze uitproberen door ze luid en duidelijk te 
zeggen. 
Belangrijk hierbij is dat je hem ook telkens op de sterke houding wijst! 
 
Doel: Durven zeggen wat je wilt, neen durven zeggen. 
 
Opdrachten rollenspelen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 15 
 
Deze rollenspelen hebben als doel om de jongere op een weerbare manier te leren omgaan met 
vervelende situaties.  
Het is de bedoeling dat eerst de foute situatie gespeeld wordt. Vervolgens wordt de juiste situatie 
gespeeld. Als deze situaties gespeeld zijn, vraag je aan de jongere welke situatie hij nu het beste vond 
en houdt je hier een korte evaluatie rond. 
Tip: Laat de jongere de pester spelen en de begeleider de gepeste. Daarna laat je de jongere de goede 
situatie spelen in de rol van de gepeste. 
Na de handeling richt je een applausje in voor jezelf. 
Belangrijk hierbij is dat zeker de sterke houding wordt toegepast terwijl hij reageert!  
 
Doel: Eigen mening durven zeggen. 
 
Opdracht 13: Welke rol vervullen volgende personen?  
 
Je stelt volgende vragen aan de jongere: 

- Welke rol heeft de persoon die gepest wordt? 
- Welke rol heeft de persoon die pest? 
- Welke rol heeft de meeloper? 
- Welke rol heeft de helper? 
- Welke rol heb jij al ooit ingenomen? 

 
Doel: Inlevingsvermogen vergroten. 
 



 

Opdracht 14: Wat denk je?  
 
Je vraagt aan de jongere wat hij denkt bij de volgende woordjes en hoe hij dit linkt met pesten of 
plagen. 
 

- wenen 
- gevoelens 
- uiterlijk 
- pestkop 
- iemand uitstoten 
- iemand uitlachen 
- boos zijn 

 
Doel: Begrippen betreffende pesten begrijpen. 
 
Opdrachten 17, 18 en 19 
 
Deze opdrachten geven een korte casus weer, waarin iets gebeurt rond pesten, plagen of ruziemaken. 
De jongere moeten raden over welk van deze drie fenomenen de casus handelt. 
 
Oplossingen: 
Opdracht 17: Pesten 
Opdracht 18: Plagen 
Opdracht 19: Ruziemaken 
 
Doel: Algemene kennis uitbreiden. 



 

2.2 OPDRACHTEN ROND HET THEMA ‘DOEN’ 

Opdracht 1: Grenzen aangeven 
 
Je gaat tegenover de jongere staan (3 à 4m verderop). Daarna stap je rustig naar de jongere toe. De 
jongere mag hierbij ‘STOP’ zeggen wanneer hij vindt dat jij te kortbij komt. 
Belangrijk hierbij is dat je steeds op de sterke houding wijst. 
 
Doel: Leren je grenzen te stellen en duidelijk maken aan de buitenwereld. 
 
Opdracht 2: Houdingen 
 
Bij deze oefening is het de bedoeling dat de jongere leert om een goede houding aan te nemen. 
Je begint met te vragen wat hij denkt wat een zwakke houding is en wat een sterke houding is. 
Indien nodig vul je aan. 
Wanneer hij alles opgesomd heeft, doe je eerst de zwakke houding voor, vervolgens de sterke. Bij de 
sterke houding zeg je er ook goed bij wat je allemaal doet. 
Als dit gebeurt is, laat je de jongere door het lokaal wandelen. Je geeft een teken wanneer hij in een 
zwakke houding moeten lopen en een teken wanneer hij in een sterke houding moeten lopen. 
 
De kenmerken van een zwakke houding zijn: 
- schouders gebogen 
- naar de grond kijken 
- voeten gekruist 
- friemelen met de handen aan jas, broek enz. 
- heen en weer wiebelen 
 
De kenmerken van een sterke houding zijn: 
- rechtop staan of zitten -> rechte rug 
- rustig staan of zitten 
- schouders naar achteren 
- voeten op schouderbreedte  
- hoofd omhoog 
- handen rustig (langs je lichaam of voor je op tafel) 
- oogcontact durven maken 
 
Doel: Leren rekening houden met lichaamstaal, je eigen laten zien in de groep, sterk leren staan. 
 
Opdracht 3: De gevoelsthermometer  
 
Deze opdracht is bedoeld om langere tijd mee bezig te zijn. 
Je geeft de jongere vijf thermometers. Voor elke dag van de week één thermometer. 
Bij de eerste sessie krijgt de jongere de thermometers mee naar de leefgroep. Daar duidt hij iedere dag 
aan hoe hij zich die dag heeft gevoeld. Bij de volgende sessie worden de thermometers opnieuw 
besproken. 
 
Enkele richtvragen zijn: 
- Waarom voelde jij je die dag minder goed of heel goed? 
- Wie was er bij betrokken? 
- Hoe heb je hier op gereageerd? 
 
Benodigdheden: - bijlage 9 
 
Doel: Duidelijkheid scheppen dat iedereen wel eens een slechtere dag kan hebben dan verwacht. 



 

Opdracht 4: Koning zijn... 

Bij deze opdracht is het de bedoeling dat de jongere zelf regels gaan maken rond het thema pesten. 
Welke regels zou hij opstellen wanneer hij koning was voor één dag. 
- op school 
- thuis 
- in de leefgroep 
 
Het is bij deze opdracht wel belangrijk dat de jongere de persoon die pest geen straffen gaat geven 
of gaat viseren! Het is de taak van de begeleider om hierop toe te zien. 
 
Een voorbeeld van een regel zou kunnen zijn, dat iedereen met iedereen vrienden kan zijn. 
 
Doel: Nadenken over manieren om het pesten te stoppen. 
 
Opdracht 5: Teken een plaats waar jij je veilig voelt 

Hierbij maakt de jongere een tekening over de plaats waar hij zich veilig en sterk voelt. 
Tijdens het tekenen is het de taak van de begeleider om hier dieper op in te gaan. 
- Hoe komt het dat jij je daar veilig voelt? 
- Voel jij je vaak onveilig? 
- Zijn er nog plaatsen waar jij je veilig voelt? 
- Hoe voel jij je dan precies? 
- Wat doe je op die plaats? 
Na het tekenen kan je de tekening nog even samen bespreken. 
 
Doel: Iedereen kan sterk zijn. 
 
Opdracht 6: Verschil tussen plagen en pesten 

De begeleider geeft de jongere een blad waarop hij het verschil tussen plagen en pesten mag 
opschrijven. Je laat de jongere hier best twee kolommen maken. 
Wanneer hij klaar is, overloop je wat hij heeft opgeschreven. 
Daarna geef jij nog eens duidelijk de verschillen weer tussen pesten en plagen. 
 
Benodigdheden: - bijlage 1 
 
Doel: Algemene kennis uitbreiden. 
 
Opdracht 7: Complimentjes geven aan jezelf 

Bij deze opdracht is het de bedoeling dat de jongere aan zichzelf een compliment geeft. 
Belangrijk voor de begeleider hierbij is, dat je erop let dat de jongere een concreet compliment geeft 
en niet te algemeen blijft. 
Bv.: “Ik kan goed spelen.” ( te algemeen)  beter is: “Ik kan goed huizen bouwen met de lego.” 
 
Doel: Jezelf positief bekijken. 
 
Opdracht 8: Complimentjes geven aan anderen 

Bij deze opdracht is het de bedoeling dat de jongere een complimentje geeft over iemand die hij goed 
kent. 
 
Doel: Anderen positief bekijken en leren complimentjes geven aan de anderen. 
 



 

Opdracht 9: Vertrouwensspel 

Je doet de jongere een blinddoek om en begeleidt hem doorheen een parcours in bijvoorbeeld de 
leefgroep, de woonkamer enz.  
 
Doel: Anderen vertrouwen. 
 
Opdracht 10: Jezelf voorstellen 

De jongere stelt zich voor aan de hand van enkele vragen. Vervolgens vraag je hoe hij zich hierbij 
voelde en of hij dit ook voor een grote groep zou durven.  
Belangrijk hierbij is, dat je steeds op de sterke houding wijst. 
 
Doel: Jezelf sterk in de groep voelen. 
 
Opdracht 11: Kaartjes 

In bijlage 3 bevinden zich drie verschillende kaartjes met telkens een zin op vermeld. Het is de 
bedoeling dat de jongere er hier één uitkiest. Rond deze zin gaat hij woorden of zinnen opschrijven, 
die op hem van toepassing zijn. Wanneer hij klaar is, bespreek je het kaartje.  
 
Kaartje 1: O lang leve mijn lijf 
Kaartje 2: Dit ben ik, dingen van mezelf waar ik van houd 
Kaartje 3: Anders, nou en? 
 
Benodigdheden: - bijlage 3 
 
Doel: Versterken van het zelfbeeld. 
 
Opdracht 12: Pesten of plagen?  

Je leest de stellingen één voor één voor. De jongere mag daarna raden of het nu over plagen of over 
pesten gaat. Je kunt over elke stelling ook nog een kort gesprek houden. 
 
- P is meestal best grappig  plagen 
- P gebeurt elke dag  pesten 
- P is altijd tegen hetzelfde kind  pesten 
- Zonder P is het saai op school  plagen 
- Na het P is het vaak snel weer goed  plagen 
- Bij P komt iedereen wel eens aan de beurt  plagen 
- P gebeurt vaak stiekem  pesten  
- Bij P worden er personen gekwetst  pesten 
 
Doel: Algemene kennis betreffende pesten uitbreiden. 
 
Opdracht 13: Leergesprek over de gevolgen van stoer gedrag 
 
De jongere vertelt een verhaal waarin hij zich stoer voordeed. 
Daarna vraag je hem wat de gevolgen van dit gedrag waren en of hij dit fijn vond of eerder minder 
fijn. Ook kan gevraagd worden of hij denkt dat je met stoer gedrag veel kan bereiken en of stoer 
gedrag goed is. 
 
Doel: De gevolgen van stoer doen leren kennen. 
 



 

2.3 OPDRACHTEN ROND HET THEMA ‘VOELEN’ 

Opdracht 1: Druk je emoties uit  
 
Je vraagt de jongere om verschillende uitdrukkingen met zijn gezicht te doen, bijvoorbeeld blij, 
vrolijk, boos, woedend, bedroefd, bang, sterk, stoer enz. Je geeft een complimentje wanneer de 
jongere dit goed heeft gedaan. 
 
Doel: Gevoelens leren tonen zodat anderen je kunnen begrijpen. 
 
Opdracht 2: Gevoelens uiten  
 
Je stelt de jongere enkele vragen in verband met verdrietig zijn: 

- Wat denk je als jij verdrietig bent? 
- Hoe voel jij je dan precies? 
- Bestaat er ook een verdrietige plek? 
- Kun je verdriet voelen in je lichaam? 
- Wat doe je als je verdrietig bent? 

Probeer op elke vraag zo diep mogelijk in te gaan. 
 
Doel: Over gevoelens kunnen praten. 
 
Opdracht 3: Gevoelensmannetje  
 
Je geeft aan de jongere twee exemplaren van bijlage 4. Het ene mannetje mag hij kleuren in de kleur 
die bij hem verdriet oproept, het andere in de kleur die bij hem blijdschap oproept. 
Terwijl de jongere kleurt, bespreek je met hem waarom hij nu kiest voor die kleuren en waaraan hij 
denkt bij die kleur. 
 
Benodigdheden: - bijlage 4 
 
Doel: Gevoelens associëren met kleuren. 
 
Opdracht 4: Een collage rond gevoelens 
 
Voor deze opdracht laat je de jongere in kranten of tijdschriften op zoek gaan naar prenten die volgens 
hem bij gevoelens rond pesten horen. Hij knipt deze uit en maakt er een collage van. 
Nadien mag de jongere zijn collage tonen en uitleggen waarom hij voor die prenten heeft gekozen. 
 
Benodigdheden: - scharen 

- lijm 
- kranten en tijdschriften 
- wit papier 

 
Doel: Gevoelens duidelijk maken zodat anderen er rekening mee kunnen houden. 
 



 

Opdracht 5: Welke gevoelens komen naar boven?  
 
Bij deze opdracht lees je enkele van de volgende situaties voor. Daarna vraag je aan de jongere welke 
gevoelens bij hem naar boven komen bij het horen van de situaties. 

- Je bent uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. 
- Je ziet een grote zwarte hond naar je toe komen. 
- Je kijkt naar een griezelfilm. 
- Je bent met je huiswerk bezig en iemand zegt dat hij/zij jou daarbij wel wil helpen. 
- Je bent met iemand buiten aan het spelen. Je gaat naar het toilet en als je terug komt, speelt 

hij/zij opeens met iemand anders. 
- Jouw huisdier is weggelopen. 
- Je bent met je broertje of zusje aan het spelen en iemand gaat zich bemoeien met wat jullie aan 

het doen zijn. 
- Je bent net verhuisd en je ziet daardoor jou vriendjes of vriendinnetjes niet meer zo vaak. 
- Je hebt net een mooie tekening gemaakt en dan gooi je je glas water om, waardoor je tekening 

helemaal nat geworden is. 
- Iemand heeft beloofd om een spelletje met je te doen maar dan wil hij/zij opeens niet meer 

met je spelen. 
- Je bent verdwaald. 
- Je schreeuwt omdat je een stamp krijgt van een kind in je klas. De juffrouw/meester wordt 

kwaad op jou, omdat ze jou hoort schreeuwen. 
 
Doel: Gevoelens leren verwoorden. 
 
Opdracht 6: Hoe voel ik mij en hoe zou ik mij willen voelen?  
 
Voor deze opdracht deel je bijlage 5 aan de jongere uit. Hij moet hierop invullen of hij zich goed of 
slecht voelt in de klas, op de speelplaats en thuis. Daarna vult hij in hoe hij zich zou willen voelen. 
Wanneer hij klaar is, kan je deze oefening met hem bespreken. 
Hierbij is het aan te raden om een stopteken af te spreken, zodat de jongere kan aangeven wanneer hij 
niet meer verder wil vertellen in groep. 
 
Benodigdheden: - bijlage 5 
 
Doel: Durven zeggen hoe jij je voelt. 
 
Opdracht 7: Hoe voelde ik mij vandaag?  
 
Bij deze opdracht maak je gebruik van bijlage 7. Hier moet de jongere op invullen hoe hij zich de 
voorbije dag gevoeld heeft en hoe dit kwam. 
 
Benodigdheden: - bijlage 6 
 
Doel: Gevoelens uiten. 
 
Opdracht 8: Ja/nee zeggen 
 
De begeleider gaat tegenover de jongere staan. Nu moet de jongere ‘ja’ en ‘nee’ zeggen en dit op 
verschillende manieren. 
Verschillende manieren kunnen zijn: blij, boos, luid, stil, naar beneden kijkend, in de ogen kijkend enz 
Vervolgens stel je volgende vragen: 

- Welke manier gebruiken jullie het liefst en waarom? 
- Welke manier vinden jullie niet goed en waarom? 
 

Doel: Ja en neen leren zeggen op verschillende manieren. 



 

Opdracht 9: Bespreek je gevoel 
 
Op de opdrachtkaart van de jongere staat de volgende situatie: 
Iemand zegt tegen jou op de speelplaats: “Haha, je hebt rosse haren, dat is pas lelijk zeg!” 
De jongere moet zeggen wat hij hierbij zou voelen als iemand dat tegen hem zou zeggen. 
 
Doel: Gevoelens uiten. 
 
Opdracht 10: Herken de emoties  
 
Voor deze opdracht maak je gebruik van afbeelding 2. Je laat enkele van deze gevoelsuitdrukkingen 
zien aan de jongere en vraagt hem wat hij ziet en hoe hij zich voelt bij het zien van de prenten. 
 
Benodigdheden: - afbeelding 2 
 
Doel: Begrijpen van gevoelsuitingen. 
 
Opdracht 11: Hoe toon je jouw gevoelens?  
 
De jongere mag hier vertellen hoe hij zich voelt als hij blij, boos of verdrietig is en wat hij dan precies 
doet. 
 
Doel: Durven zeggen hoe jij je voelt. 
 
Opdracht 12: Op een dag... 
 
Je deelt voor deze opdracht bijlage 8 aan de jongere uit en laat hem dit invullen of een tekening 
maken. Vervolgens laat je hem vertellen wat hij opgeschreven of getekend heeft. 
 
Benodigdheden: - bijlage 7 
 
Doel: Vertellen over gebeurtenissen en gevoelens hieraan leren koppelen. 
 
Opdracht 13: Gevoelens rond pesten 
 
Bij deze opdracht ga je aan de jongere volgende vragen stellen: 

- Welke gevoelens kan je allemaal hebben wanneer je pest/gepest wordt? 
- Hoe denk je dat de ander zich erbij voelt? 
- Welke gevoelens toon je en welke houd je voor jezelf?  

 
Doel: Gevoelens rond pesten leren kennen. 
 
Opdracht 14: Inleven in de gevoelens van de anderen 
 
Je gebruikt voor deze opdracht afbeelding 1. Je laat enkele prenten aan de jongere zien. Vervolgens 
laat je hem vertellen over hoe hij denkt dat de personen op de prent zich voelen. 
 
Benodigdheden: - afbeelding 1 
 
Doel: Beschrijven van gevoelens. 
 



 

Opdracht 15: Kringgesprek met de knuffel: praten over gevoelens 
 
Bij deze opdracht is het de bedoeling dat de jongere gaat denken aan zijn knuffelbeer. Terwijl stel jij 
hem allerlei vragen rond zijn knuffelbeer. 
 
Algemene vragen: 

- Hoe heet je knuffel? 
- Hoe lang heb je hem al? 
- Van wie heb je de knuffel gekregen? 
- Waar bewaar je hem? 

 
Vragen over de betekenis en de functie van de knuffel: 

- Wie slaapt er met zijn knuffel? 
- Wie praat er met zijn knuffel? 
- Wie huilt er met zijn knuffel? 

 
Bij deze laatste vragen laat je hem best de keuze of hij hierop wil antwoorden of niet. 
 
Doel: praten over gevoelens. 
 
Opdracht 16: Gevoelensdoosje knutselen 
 
De jongere mag bij deze opdracht een gevoelensdoosje knutselen. Je laat hem prenten uitknippen die 
hem boos en blij maken. Daarna laat je hem de prenten die hem kwaad maken aan de binnenkant van 
de doos plakken. De prenten die hem blij maken, plakt hij aan de buitenkant. Terwijl de jongere 
knutselt, kan je hem de bedoeling van de doos uitleggen, namelijk: 
Deze doos kan hij bewaren op zijn kamer. Wanneer hij zich dan boos voelt en het tegen niemand kan 
of wil vertellen, kan hij zijn gevoel opschrijven en dit in de doos stoppen. Op deze manier is zijn boos 
gevoel dan toch al een beetje weg. Hij kan de doos natuurlijk altijd terug openen om zijn gevoelens 
aan iemand te vertellen of om zijn gevoelens weg te gooien, omdat ze er niet meer zijn. 
 
Benodigdheden: - schoendoos 

- scharen 
- lijm 
- tijdschriften en kranten 

 
Doel: Omgaan met boze gevoelens. 
 
Opdracht 17: Deurhanger maken 
 
Voor deze opdracht deel je bijlage 9 uit aan de jongere. Dit is een deurhanger waarop staat: “ Ik ben 
boos”. De bedoeling is dat hij deze kleurt of versiert. 
Terwijl hij deze deurhanger maakt, kan jij vragen stellen aan de jongere. Zo kan je vragen: 

- Ben je vaak boos? 
- Waarom ben je al eens boos? 
- Vertel je dit tegen iemand dan? 
- Ga je de deurhanger gebruiken? 

Als de deurhanger ingekleurd is, mag hij deze uitknippen. Hij kan ook nog geplastificeerd worden, om 
hem zo steviger te maken. 
 
Benodigdheden: - bijlage 8 

- stiften, kleurtjes, stickers 
- scharen  

 
Doel: Anderen laten weten dat je boos bent en even met rust gelaten wilt worden. 



 

Opdracht 18: Poppetje 
 
De jongere krijgt één exemplaar van bijlage 11. Dit is een poppetje waarop hij moet aanduiden op 
welke plaats hij blijdschap voelt in zijn lichaam en op welke plaats hij verdriet voelt in zijn lichaam. 
Zodra de jongere klaar is, bespreek je nog kort wat hij heeft aangeduid en waarom. 
 
Benodigdheden: - bijlage 10 

 
Doel: Duidelijk maken van het besef van gevoelens. 



 

B i j l a g e  8 :  B i j l a g e n  e n  a f b e e l d i n g e n  b e h o r e n d  t o t  d e  
s p e l o p d r a c h t e n  v a n  h e t  s p e l  ‘ Z e t  j e  B L O K ’  

Afbeelding 1 
 
  

  

 



 

  

  

  

 



 

Afbeelding 2 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Afbeelding 3 
 
Ga sterk staan. Dus rechte rug, op je 2 

voeten staan en borst vooruit 
Kijk de persoon recht in de ogen 

 

Spreek luid en duidelijk  

 



 

Bijlage 1 
 
 

PLAGEN 
 

 
PESTEN 

 
Af en toe 
 

 
Structureel = vaak en lang 

 
Iedereen is gelijkwaardig 
 

 
machtsverschil 

 
Verschillende kinderen naar een of meer 
verschillende kinderen 
 

 
Eenrichtingsverkeer, het pesten is altijd gericht 
naar één kant, één persoon 

 
Voor de lol 
 

 
Gemeen 

 
Je kunt zeggen wanneer je het niet meer leuk 
vind 

 
Slachtoffer kan het moeilijk of niet stoppen 
 

 
Voor alle partijen is het leuk 
 

 
Een partij heeft er lol in, de andere is het 
slachtoffer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage 2 
 

 
Ik vind het leuk van mezelf dat : 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik vind het goed van mezelf dat: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik ben blij met mezelf omdat: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik ben tevreden over mezelf omdat: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wat vind ik het mooiste aan mezelf.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ik kan heel goed:  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Teken hieronder iets van jezelf, iets waar je trots op bent bij jezelf.



 

Bijlage 3 
   
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

Bijlage 4 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

Bijlage 5 
 

 
 
Kiezen uit:  

☺  
 
- Ik voel mij op de speelplaats  --------------------------- 
 
- Ik zou mij op de speelplaats ---------------------------------willen voelen. 
 
- Ik voel mij in de klas  ---------------------------------- 
 
- Ik zou mij in de klas  ----------------------------------willen voelen 
 
- ik voel mij thuis  -------------------------------- 
 
- ik zou mij thuis -------------------------------willen voelen. 
 
- ik voel mij in de klas ---------------------------  
 
- ik zou mij in de klas -------------------------willen voelen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bijlage 6 
 
 
Vandaag is het ----------------------------------------------------------- 
 
Deze morgen voelde ik me----------------------------------------------------- omdat------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deze middag voelde ik mij-------------------------------------------------------omdat---------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deze avond voelde ik mij---------------------------------------------------------omdat---------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
Vandaag is het ----------------------------------------------------------- 
 
Deze morgen voelde ik me----------------------------------------------------- omdat------------------------------ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deze middag voelde ik mij-------------------------------------------------------omdat---------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Deze avond voelde ik mij---------------------------------------------------------omdat---------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Bijlage 7 
 

 
Op een dag gebeurde er ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik dacht toen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik voelde me ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik deed of zei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Maak hieronder een tekening van de gebeurtenis. 



 

Bijlage 8 



 

Bijlage 9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bijlage 10 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


