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Samenvatting

Samenvatting
Om binnen de maatschappij voldoende te kunnen functioneren en participeren zijn bepaalde
vaardigheden zoals taal, cognitie, emotie en sociaal gedrag van groot belang. Deze
vaardigheden beïnvloeden elkaar en kunnen dus niet los van elkaar gezien worden.
Adolescenten met problemen op het gebied van communicatie lopen gevaar om problemen
op sociaal-emotioneel gebied te krijgen. Op grond van deficiënties op de boven genoemden
gebieden kunnen problemen en moeilijkheden in het alledaagse leven optreden die
bijvoorbeeld te maken hebben met de adequate omgang bij conflicten of andere (emotionele)
situaties. In het kader hiervan vond nu de doorontwikkeling plaats van “Meer dan Taal” een
onderwijsprogramma in het kader van een bachelorthesis uit 2007/2008. Het doel was nu het
bijwerken, verder ontwikkelen, uitvoeren en het vaststellen van het effect van dit
onderwijsprogramma. Het onderwijsprogramma dient ter bevordering van communicatieve
en sociaal vaardigheden bij adolescenten tussen 12 en 13 jaar, met een cognitieve
leerachterstand. De leerlingen bezoeken de School voor Praktijkonderwijs

het kwadrant

sector PrO in Weert en kenmerken zich naast een verminderde Intelligentiequotiënt (IQ)
tussen 55 en 80 ook door emotionele problemen en/of bijkomende psychiatrische stoornissen
zoals bijvoorbeeld Autisme en/of een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (AD(H)D).
Het programma omvat 31 bijeenkomsten en is bedoeld om binnen 4 maanden 1 à twee lessen
per week door 2 leraren op de school gegeven te worden. Vervolgens wordt het programma
door de twee leraren middels een schriftelijke vragenlijst op de criteria hanteerbaarheid,
volledigheid, bruikbaarheid, efficientie, barrières en gestelde eisen beoordeeld. Om echter te
kunnen bepalen of het programma “Meer dan Taal” bruikbaar voor het praktijkonderwijs is
werd middels een vóór- en nameting aan de hand van twee ontwikkelingslijnen geanalyseerd
in hoe verre er vooruitgang op communicatief en sociaal gebied getoond werden. Tijdens de
uitvoering van “Meer dan Taal” kwamen belemmerende factoren naar voren. Een
vervolgstudie is noodzakelijk om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de
effectiviteit van het programma. De tot nu toe behaalde resultaten laten een positieve tendens
met betrekking tot het effect van “Meer dan Taal” op communicatieve en sociale
vaardigheden van adolescenten met een cognitieve leerachterstand vermoeden.
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Inleiding
1. Inleiding
Emotionele en sociale problemen kunnen het gevolg zijn van een verminderde cognitie en/of
een gebrek aan communicatieve en sociale vaardigheden wat tot gedragsproblemen kan
lijden. Kinderen en jeugdigen die met de bovengenoemde aspecten te maken hebben kunnen
op grond ervan het zogenoemde “externaliserend” of “internaliserend” gedrag vertonen. Bij
externaliserend gedrag is er sprake van verminderde aandacht en/of hyperactiviteit en
impulsiviteit, waarbij ook sprake kan zijn van niet-coöperatief en opstandig gedrag. Bij
internaliserend gedrag is er sprake van angst, depressie, verlegen- en/of teruggetrokkenheid
(Blankenstijn,Scheper 2005). Volgens het ICF, de “International Classification of
Functioning, disability and health” (WHO-FIC Collaborating Centre in the Netherlands,
RIVM, Bilthoven 2002) hebben adolescenten die een van de bovengenoemde gedragingen
vertonen vooral op het gebied van activiteit en participatie problemen. Zoals bijvoorbeeld het
toereikend houden en richten van aandacht, oplossen van problemen en dergelijke belangrijke
alledaagse activiteiten. Zowel bij externaliserend als ook internaliserend gedrag is het
oplossen van problemen en/of de omgang met conflicten moeilijk. Dit komt omdat mensen
die een van de twee gedragingen vertonen aan de ene kant moeilijk in staat zijn om zich in
een ander te kunnen verplaatsen en dus ook niet begrijpen waarom zich die andere persoon zo
voelt, en aan de andere kant hebben ze net zoveel moeite om hun eigen gevoelens, gedachten
en wensen mee te delen. Daarnaast is er meestal ook nog sprake van een gebrek aan sociaalcommunicatieve vaardigheden, zoals het maken van oogcontact, beurtwisseling en dergelijke.
Op grond van deze deficiënties is het voor hen bijna onmogelijk om binnen de sociale context
en in verschillende communicatieve situaties adequaat en aangepast te reageren. Deze
vaardigheid is echter een voorwaarde om in de maatschappij voldoende deel te kunnen
deelnemen.

1.1. Beroepsmatig relevantie
Adolescenten en kinderen met deficiënties op het gebied van communicatieve en sociale
vaardigheden hebben moeite om binnen het gewone onderwijs te presteren. Er zijn speciale
scholen zoals bijvoorbeeld de School voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in
Weert waar het programma “Meer dan Taal” werd aangeboden. Op deze school staat het doel
8
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centraal de adolescenten op een zo zelfstandig mogelijke wijze voor het leven in de
maatschappij en het beroep voor te bereiden. Dit betekent, dat de leerlingen vooral in
praktische vaardigheden zoals het zelfstandig koken en handwerken worden getraind. Naast
deze praktische vaardigheden moeten de leerlingen ook communicatieve en sociale
vaardigheden, zowel verbaal als ook non-verbaal beheersen om in de maatschappij en in het
beroep voldoende te kunnen functioneren. Om deze communicatieve en sociale vaardigheden
te verbeteren staan op deze praktijkscholen logopedisten ter beschikking. De logopedische
behandeling op de Praktijkschool het kwadrant sector Pro behandeld niet de typische
logopedische stoornissen zoals articuleringsproblemen, stotteren, leesproblemen enzovoorts,
maar voornamelijk problemen op sociaal-communicatief gebied. In een therapie les leren de
leerlingen bijvoorbeeld over hun eigen gevoelens te praten en deze te benoemen of de
leerlingen leren door rollenspellen sociaal competent gedrag te vertonen. Als een leerling in
staat is over zijn negatieve gevoelens te praten wordt het risico verminderd deze negatieven
gevoelens non-verbaal door bijvoorbeeld slaan en schreeuwen uit te drukken. (Van DmBaggen, Kraaimaat, 2000). De logopedie levert dus een grote bijdrage aan de sociaalcommunicatieve ontwikkeling en het aanleren van basale competenties. De leerlingen worden
getraind om binnen, maar ook buiten de school voor zich zelf op te komen en om zo
zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Met behulp van “Meer dan Taal” kunnen belangrijke
communicatieve en sociale vaardigheden klassikaal en intensiever getraind worden dan in een
individuele logopedie les.

1.2. Doelstelling
Doel van deze bachelorthesis is het bijwerken, verder ontwikkelen, uitvoeren en vaststellen
van het effect van “Meer dan taal” op communicatieve en sociale vaardigheden bij
adolescenten tussen 12 en 15 jaar met een cognitieve leerachterstand op basis van de
feedback uit de eerdere scriptie. De adolescenten bezoeken de School voor Praktijkonderwijs
het kwadrant sector Pro in Weert. Naast een verminderde IQ, kenmerken ze zich onder ander
vaak door emotionele problemen en/of bijkomende psychiatrische stoornissen, zoals
bijvoorbeeld autisme en AD(H)D.
9
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1.3. Vraagstelling
Is het programma “Meer dan Taal” bruikbaar om communicatieve en sociale vaardigheden bij
adolescenten tussen 12 en 15 jaar met een cognitieve leerachterstand binnen het
praktijkonderwijs te stimuleren en te trainen?

In het volgende hoofdstuk wordt ten eerste de theoretische achtergrond beschreven en
toegelicht. Het derde hoofdstuk houdt zich bezig met de methodiek van “Meer dan Taal”.
Hoofdstuk vier geeft de resultaten weer en de discussie en conclusie komen in hoofdstuk vijf
aan bod.
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2. Theoretische achtergrond
In dit hoofdstuk wordt op de facetten van spraak en taal, sociale interacties, de drie
gedragspatronen assertief, subassertief en agressief en de begrippen “cognitie”,
“intelligentie” en “emotie” ingegaan. Verder wordt de “Theory of Mind” uitgelegd en de
gedragsstoornissen autisme en AD(H)D (Attention Deficit (and Hyperactivity) Disorder)
beschreven. Ten slotte wordt de samenhang tussen de variabelen taal, cognitie, emotie en
gedrag uitgelegd.

2.1. Inleiding
Kinderen zijn vanaf geboorte ingebed in een sociale omgeving. Dit wil zeggen, dat er vanaf
het begin interactieve processen plaatsvinden. Niet de omgeving of het kind zelf zijn in dit
proces twee alleenstaande variabelen maar het samenspel tussen beiden. (Sameroff 1975).
Ook taal kan men niet los van andere componenten zien. Taal speelt een belangrijke rol in de
cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Deze factoren beïnvloeden zich
wederkerig. Kinderen met taalproblemen lopen een groter risico om ook problemen in de
cognitieve en psychosociale ontwikkeling te krijgen. Dit betekent lagere intelligentiescores,
een onvoldoende functionerende informatieverwerking en leerproblemen zoals lees- en
schrijfproblemen, psychiatrische stoornissen zoals autisme en AD(H)D en gedragsproblemen
(Aram 1984, Silva, Nelson en Spreen 1987, Rensen 1991, Van Berckleaer-Onnes 1992,
Minderaa 1987, Rutter 1990). Volgens Brownlie (2004) blijkt een samenhang te bestaan
tussen verminderde verbale intelligentie en anti-sociaal gedrag. Om de relatie tussen taal,
cognitie, emotie en gedrag goed te kunnen begrijpen worden in dit hoofdstuk een aantal
onderwerpen besproken. Ten eerste wordt op de facetten van spraak en taal ingegaan. Hier
wordt vooral het verschil tussen spraak en taal duidelijk gemaakt. De leerlingen op de School
voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector Pro in Weert hebben vaak problemen op
emotioneel gebied wat ook tot moeilijkheden op het gebied van taal kan leiden. Leerlingen
met emotionele problemen kunnen hun negatieve gevoelens vaak niet verbaliseren en de
gevoelens van andere niet adequaat interpreteren. Deze deficiënties leiden vaak tot anti11
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sociaal of zelfs agressief gedrag of teruggetrokkenheid. Daarom is de bedoeling de lezer
inzicht te geven wat “gedrag” in het algemeen is maar vooral wat sociaal en anti-sociaal
gedrag inhoud. Verder krijgt de lezer in dit hoofstuk inzicht in de drie gedragspatronen en de
begrippen intelligentie, cognitie en emotie. Daarnaast wordt beschreven wat “ToM” (Theory
of Mind) is en in hoe verre deze in relatie met de adolescenten van de School voor
Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in Weert staat. De eerder genoemden
psychiatrische stoornissen autisme en AD(H)D worden in het volgende hoofdstuk eveneens
toegelicht met de focus op de taalgebied. Tot slot wordt de samenhang tussen de variabelen
taal, cognitie, emotie en gedrag in kaart gebracht en uitgelegd.

2.2. Facetten van communicatie
De termen Spraak en Taal impliceren niet hetzelfde. Er moet een onderscheid worden
gemaakt. De term Spraak betreft alleen het puur uitspreken en het produceren van klanken en
klankverbindingen. (Goorhuis, Schaerlekens 1999) De term Taal daartegen bestaat uit
bepaalde linguïstische niveaus. Deze niveaus kan men vanuit de receptieve (passieve) als ook
van de productieve (actieve) kant beschouwen (Goorhuis, Schaerlekens 1999, Appel, Baker,
Hengeveld, Kuiken, Muysken 2006). Deze linguïstische niveaus zijn een voorwaarde om
volledig gebruik te kunnen maken van taal. Onder de term linguïstische niveaus wordt het
volgende verstaan: Metalinguïstiek, Fonologie, Semantiek, Syntax, Morfologie en
Pragmatiek. Metalinguïstiek betekent, het zelf kunnen reflecteren over zijn eigen taalgebruik,
zelfcorrectie kunnen toepassen en naar de betekenis van (onbekende) woorden vragen
(Goorhuis, Schaerlekens 1999, Baker.e.a.1999). De fonologie bestudeert klanken in een
taalsysteem. Dit betekent op de productieve kant gezien de klankvorming of articulatie en de
productie van de betekenis onderscheidene klanken, de fonemen. (Goorhuis, Scharlaekens
1999) Vanuit de receptieve kant gezien, betekent fonologie de discriminatie, het auditief
onderscheiden van spraakklanken en fonemen. De semantiek houdt zich bezig met de
betekenis toekenning van woorden. Het gaat om het begrijpen en interpreteren van woorden
als ook om de hanteerbaarheid van de woordenschat. Semantiek is dus de inhoud van taal
(Goorhuis, Schaerlekens 1999). Onder syntax verstaat men het woord- en zinsvorming. Bij de
12
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zinsopbouw gaat het om het samenvoegen van woorden tot een grammaticaal juiste zin.
Onder morfologie verstaat men de vormverandering, de woordvorming zoals verbuigingen en
vervoegingen. Om echter op een adequate manier met een persoon te kunnen communiceren
hoort nog meer bij dan deze aspecten. Pragmatiek bestudeert het sociale gebruik van taal
(Egberts, Giessen van der 1998). De relatie tussen taaluitingen en de specifieke situatie waarin
deze uitspraak wordt gebruikt. Dit gebeurt altijd in interactie met anderen. Het is de bedoeling
zo te communiceren dat men het verband tussen verbale en non- verbale informatie begrijpt
en zijn taalgebruik in een sociale en pragmatische context kan aanpassen. Onder non-verbale
informatie hoort bijvoorbeeld mimiek, gebaren, aanwijzen (Goorhuis, Scherlaekens 1999,
Appel; Baker; Hengeveld; Kuiken; Muysken 2006, Baker,.e.a.1999). Supramelodische
elementen zoals de prosodie spelen een belangrijke rol in de context van een uiting. Onder
prosodie verstaat men variaties in spreektempo, melodie, ritme, tijdsduur, klemtoon en
toonhoogte van gesproken woorden of zinnen. Prosodie hoort bij Pragmatiek. Ander
pragmatische aspecten in de communicatie zijn beurtwisseling, een vaste structuur in een
gesprek, zoals gespreksopening en gespreksafsluiting of oogcontact houden. De taaluitingen
moeten in de sociale omstandigheden van de gebruikscontext passen. Belangrijk zijn hier met
name de sociale relaties van de taalgebruikers. De leerlingen op de school voor
Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in Weert hebben vooral moeilijkheden wat de
pragmatiek aangaat. Het is moeilijk voor hen om met anderen te communiceren ondanks dat
ze geen achterstand hebben wat betreft fonologische, morfosyntaktische en semantische
vaardigheden. Er kunnen problemen binnen de sociale interacties optreden, vaardigheden
zoals oogcontact houden of om de beurt praten. Ook als de verbale en non-verbale informatie
fout wordt begrepen kunnen er grote problemen onderling ontstaan. Daarom is het van belang,
dat de communicatief-pragmatische vaardigheden van de adolescenten voldoende worden
gesterkt om in een stabiel sociaal milieu te kunnen communiceren en participeren.
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2.3. Sociale interacties
2.3.1. Sociaal en anti-sociaal gedrag
Onder Sociaal gedrag wordt het menselijk gedrag dat beïnvloed wordt door de aanwezigheid
van anderen (Schouppe 2003) verstaan. Dat wil zeggen, dat sociaal gedrag het vermogen met
zich mee brengt, gedragsalternatieven te bedenken zoals bijvoorbeeld tijdens een gespannen
situatie compromissen te sluiten, overredingskracht in te zetten of humor te laten zien. Verder
is het van belang de gevolgen van een bepaalde handeling juist te kunnen inschatten. Personen
die anti-sociaal gedrag vertonen kenmerken zich door agressief- en externaliserend gedrag.
Mensen die tot agressief gedrag neigen zijn niet in staat een adequaat te reageren op
conflictsituaties. Zij komen vaak met incompetente oplossingen en overzien de gevolgen van
hun gedrag. De term agressie kan zowel van een negatieve als van een positieve kant bekeken
worden, maar meestal wordt de term als iets negatiefs gezien zoals “het schade toebrengen
aan een ander, de ander aanvallen of bedreigen met psychisch en/of fysiek geweld” (Van de
Ploeg 1990). Vanuit de positieve kant gezien betekend agressie “voor jezelf opkomen” (de
Lange, Klomp 1997). Bij externaliserend gedrag hoort de term “teruggetrokkenheid”. Deze
term kan na Rubin en Asendorpf (1993) in drie verschijningsvormen onderverdeelt worden. In
stille kinderen, sociaal angstige kinderen en eenlingen of eenzelvige kinderen (Collot
d´Escury Koenigs, Snaterse, Mackaay-Cramer 2001). Stille kinderen worden door
onzekerheid of onveiligheid voor iets onbekend in hun gedrag geremd. Sociaal angstige
kinderen daartegen zijn niet in staat om hun behoeften, wensen en belangen door middel van
persoonlijke en sociale contacten kenbaar te maken. Ze hebben angst voor negatieve
waardering door anderen. De eenzelvige kinderen zijn diegene, die op zijn eentje spelen en
niet in interactie met anderen treden. De boven genoemde punten van anti- sociaal gedrag en
sociaal teruggetrokkenheid komen bij de adolescenten op de School voor Praktijkonderwijs
het kwadrant sector PrO in Weert vermeerderd voor. Dit gedrag is het gevolg van hun
deficiënties in sociale vaardigheden. De adolescenten reageren in moeilijke situaties vaak met
agressief gedrag dat zich uit in schreeuwen en slaan of ze trekken zich terug omdat ze hun
gevoelens tegenover anderen niet verbaal kunnen uiten.
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2.3.2. Sociale vaardigheden en sociale competenties
Sociale vaardigheden kunnen toegelicht worden onder twee verschillende aspecten. Ten
eerste als de “peer-acceptance”- definitie en ten tweede als de gedragsdefinitie. De “peeracceptance”- definitie beschrijft de mate waarin een kind door zijn “peers” (= leeftijdgenoten)
geaccepteerd en waardeert is. De gedragsdefinitie houd elk sociaal geaccepteerd gedrag in,
die bijdrage levert bij het initiëren en handhaven van positieve sociale interacties (Collot
d'Escury-Koenings, Snaterse, Mackaay-Cramer 2001). Sociale interactie kan op vele
verschillende manieren gebeuren en mensen kunnen zich op verschillende wijze gedragen. In
het volgende diagram zullen de socialen interacties aan de hand van de “roos van Leary”
toegelicht en verklaart worden.
Figuur 2.1. De roos van Leary: de acht
interactionele posities

De “roos van Leary” wordt door de psycholoog Timothy Leary op grond van uitgebreide
observaties van mensen ontwikkeld. Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag uitlokt. Of, dat
men door zich op een bepaalde manier te gedragen het gedrag van anderen kan beïnvloeden of
zelfs sturen (Cremers, Dijk van 2007). De roos is in twee dimensies ingedeeld waar steeds
bepaalde gedragingen bij horen.
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Boven – onder: – boven-gedragspatronen: actief, initiërend, beïnvloedend, beheersend
– onder-gedragspatronen: passief, afhankelijk, onderdanig, conformerend
Samen – tegen: – samen-gedragspatronen: aardig, sympathiek, meewerkend
– tegen-gedragspatronen: onaardig, wantrouwend, intolerant
Om te verduidelijken hoe het beïnvloeden van gedrag door het eigen gedrag werkt gaat Leary
van bepaalde relaties tussen de boven genoemden dimensies uit.
Symmetrische werking:

Samen-gedrag roept samen-gedrag op
Tegen-gedrag roept tegen-gedrag op

Complementaire werking:

Boven-gedrag roept onder-gedrag op
Onder-gedrag roept boven-gedrag op

Tijdens communicatie zullen, in het ideaal geval alle (of ten minste) meerdere van de
dimensies aan bod komen (Cremers, Dijk van. 2007). Om dit te bewerkstelligen moet men in
staat zijn zijn eigen gedrag op de situatie en de interactie-partner aan te passen (Collot
d'Escury-Koenings, Snaterse, Mackaay-Cramer 2001). De adolescenten op de School voor
Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in Weert hebben op grond van hun gebrek aan
sociale vaardigheden zowel moeite om te begrijpen dat ze hun gedrag aan de gesprekspartner
moeten aanpassen als ook problemen met het zelf geaccepteerd worden door anderen. Ze
vertonen door hun gebrek aan cognitieve en communicatieve vaardigheden vaak anti-sociaal
gedrag, reageren respectloos of met teruggetrokkenheid die het resultaat kan zijn van sociaalemotionele

problemen

die

opgeroepen

worden

door

hun

deficiënties

op

sociaal/communicatief gebied. Een persoon die echter voldoende over sociale vaardigheden
beschikt en in staat is deze ook adequaat toe te passen en te gebruiken, is sociaal competent.
Deze persoon heeft dus voldoende sociale competenties.
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2.4. Drie gedragspatronen
Binnen de sociale omgang met andere mensen zijn er drie gedragingen of manieren, waarop
men met zijn mede mens kan omgaan en communiceren. Het assertief, sub-assertief en
agressief gedrag. Figuur 2.2. zal de, in de volgende punten beschreven theorie, verduidelijken.

Figuur 2.2.

2.4.1. Assertief gedragspatronen
De term assertief gedrag betekend, dat men zijn gevoelens, gedachten, wensen en meningen
op een directe en eerlijke manier meedeelt. Het is een vaardigheid op zichzelf om voor zijn
belangen op te komen op een manier die past bij de situatie en zowel respect toont voor de
eigen gevoelens en belangen maar ook voor de gevoelens en belangen van de ander en deze
niet af te waarderen. Een persoon die zich assertief gedraagt is in staat om zowel verzoeken te
doen als ook nee te durven zeggen. Binnen een conflict situatie

kan met behulp van

assertiviteit een oplossing worden gevonden. In principe is het doel van assertiviteit niet in
eerste instantie om te krijgen wat men wil, maar om een compromis te vinden (Peeters,
Klumpers 2003). De leerlingen op de school voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO
in Weert hebben op grond van een gebrek aan bepaalde communicatieve en sociale
vaardigheden onder ander moeite om bijvoorbeeld een compromis te kunnen sluiten. Voor
17
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hen is het moeilijk zich in een ander persoon te verplaatsen en dus de gevoelens en gedachten
van deze persoon tegenover je zowel te begrijpen en als gevolg ook niet te kunnen behartigen.

2.4.2. Sub-assertief gedrag
Personen die zich sub-assertief gedragen stellen de wensen en belangen van andere boven hun
eigen. Men durft moeilijk nee te zeggen, offert zich vaak op, laat andere mensen beslissingen
nemen en past zich gewoon aan, zonder verantwoording te moeten overnemen. Omdat
mensen, die sub-assertief gedrag vertonen heel weinig voor zich zelf opkomen en ook hun
gevoelens zelden laten zien of verwoorden, gaan ze directe conflicten met andere vaak uit de
weg omdat ze zich binnen deze situaties hulpeloos voelen (Peeters, Klumpers 2003). Vanuit
deze reden leidt sub-assertief gedrag vaak tot vermijdingsgedrag. Een gebrek aan bepaalde
communicatieve en sociale vaardigheden belemmert de leerlingen op de school voor
Praktijkondeerwijs het kwadrant sector PrO in Weert ook vaak in het verdedigen van hun
eigen wensen en behoeften wat ertoe leid dat ze zich vaak onderschikken.

2.4.3. Agressief gedrag
Het ander extreem van sociaal gedrag is agressief gedrag. Mensen die zich agressief gedragen
stellen hun eigen gevoelens, wensen en meningen boven die van een ander en respecteren
deze ook niet. Ze zijn heel dominant en vaak ook afkeurend tegenover anderen. (Peeters,
Klumpers 2003). Agressieve mensen worden door hun omgeving als onaangenaam en boos
ervaren. Ze zijn vaak alleen door lichamelijk geweld, zoals duwen of zelfs slaan of
schreeuwen en kijven, in staat hun negatieven gedachten en/of gevoelens te uiten.
Er zijn enige competenties nodig die bevorderend zijn voor het leren assertief met elkaar om
te gaan. Hier volgt een korte opsomming van enkelen competenties die in het kort worden
beschreven.
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Luisteren:

om rekening met een ander te kunnen houden moet men in
staat zijn om naar deze te luisteren.

Empathie:

= inlevingsvermogen; vaardigheid om zich in te kunnen
leven in de gevoelens van anderen. Het helpt om de
emoties en gedragingen van een ander te begrijpen en adequaat
erop in te gaan/te reageren.

Conflicten
hanteren:

Om assertief te kunnen zijn moet men durven een
conflict aan te gaan en bespreekbaar te maken.

Zelfvertrouwen: zichzelf waarderen en zijn eigen belangen en
gevoelens waarderen zijn erg belangrijk om assertief te kunnen
zijn. Als men zichzelf niet belangrijk vindt kan men moeilijk
verwachten dat een andere dit doet.
Assertiviteit is dus het evenwicht tussen sub-assertief en agressief gedrag. Om assertief te
kunnen zijn, moet men onder andere aan de bovengenoemde competenties en vaardigheden
voldoen. De adolescenten op de school voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in
Weert hebben echter deficiënties op deze gebieden. Voor hun is het moeilijk om zowel
emoties en gevoelens van een andere te herkennen en te begrijpen maar ook om zelf hun
eigen gevoelens en gedachten te uiten. Ze maken ze niet bespreekbaar maar uiten hun
negatieve gevoelens, die vaak door ingehouden frustratie en dergelijke versterkt werden, door
agressie zoals bijvoorbeeld schreeuwen of zelfs slaan. Door onvoldoende communicatieve en
sociale vaardigheden, zoals bijv. het maken van oogcontact, is het voor de adolescenten heel
erg moeilijk om te zien hoe zich de ander voelt en wat zijn eigen gedrag bij hem oproept. De
leerlingen moeten leren dat er verschillende gedragspatronen zijn en ook wat hun eigen
gedrag voor invloed op de ander heeft.
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2.5. Intelligentie, Cognitie, Emotie
In het volgende worde de drie termen in het kort uitgelegd.

2.5.1. Intelligentie
Er bestaat tot nu toe nog geen specifieke en algemeen geaccepteerde definitie van de term
intelligentie. Dit uit zich in de volgenden definities van bekende onderzoekers:
“An individual is intelligent in proportion as he is able to carry on abstract
thinking“ (Terman, 1921).
“ The aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think
rationally, and to deal effectively with his environment.“ (Wechsler, 1958).
“ Practical intelligence is what most people call common sense. It is the ability to
adapt to, shape, and select everyday environments“. (Sternberg, 2000, Schouppe,
1989)
Verder ontwikkelde de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner de theorie over de
meervoudige intelligentie. Er bestaan een reeks verschillende intelligenties die voor iedere
persoon uniek zijn, waarvan wel iedere persoon anders gebruik maakt (Gardner 1993). Daniel
Goleman, die ook een geachte psycholoog is heeft naast de rationele aandacht gevraagd voor
de emotionele intelligentie. Hij ziet emotionele intelligentie als een hoge mate van
bekwaamheid die afhankelijk is van hoe een persoon zijn talenten en vooral zijn verstand
gebruikt (Goleman 1997). De adolescenten op de School voor Praktijkonderwijs het kwadrant
sector PrO in Weert hebben een gemiddeld lage IQ, tussen de 55 en 80. Volgens de indeling
van Resing en Blok (2002) zijn de adolescenten moeilijk lerend tot laag begaafd en volgens
Gregory (2002) hebben de adolescenten een lichte verstandelijke beperking. Dit heeft tot
gevolg, dat de leerlingen moeite hebben probleemoplossend te denken en moeite hebben
verbanden te leggen tussen het dagelijkse leven en oefen situaties op school.
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2.5.2. Cognitie
De term Cognitie ( Latijn: cognoscere = weten of kennen) staat voor de mentale activiteit die
de processen van leren, waarnemen, herinneren, denken, interpreteren, geloven en probleem
oplossen bevat. Deze processen spelen zich af in de hersenen en zijn moeilijk
wetenschappelijk te onderbouwen (Thagard 2007). Alle processen van het waarnemen en
verwerken van de werkelijkheid bevat de cognitie. Cognitie is een zeer breed begrip dat
nauwelijks is af te bakenen en dat gebruikt wordt voor het vermogen om dingen te leren
herkennen. De adolescenten op de School voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in
Weert kenmerken zich allemaal door een cognitieve leerachterstand. Nieuw geleerde dingen
zijn voor hun moeilijk te onthouden en te verwerken.

2.5.3. Emotie
Volgens

Frijda (2005) zijn emoties plotselinge reacties van het hele organisme op een

prikkel, die onbewust en automatisch gestuurd wordt en naar buiten gericht zijn. Emoties
hebben fysiologische, cognitieve en gedragsgerelateerde componenten. Ze dienen als signaal
om te zeggen dat een bepaalde gebeurtenis belangrijk is, in positieve of negatieve zin. Verder
ontstaan volgens Frijda (2005) emoties doordat mensen bepaalde voorvallen gunstig of
schadelijk voor hun eigen belang achten. De emoties zijn op hun beurt van invloed op het
soort handeling waarmee iemand op een bepaalde situatie reageert. Emoties resulteren uit het
proces waarin de wereld in termen van de eigen belangen en zorgen wordt beoordeeld (Frijda
2005). Bij de adolescenten op de School voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in
Weert komen vaak emotionele problemen voor. De leerlingen kunnen met hun eigen emoties
en met die van anderen niet goed omgaan op grond van hun cognitieve en pragmatische
beperkingen. Zij herkennen en begrijpen emoties fout en reageren met onaangepaste gedrag.
Dit kan ook het gevolg zijn van psychiatrische stoornissen, zoals autisme, autisme
spectrumstoornissen of AD(H)D. De “Theory of Mind” (ToM) wordt nu uitgelegd, welk ook
met de bovengenoemde problematiek in samenhang kan staan.
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2.6. “ToM” (Theory of Mind)
De “Theory of Mind” of kortweg “ToM” is de theorie van wat anderen denken en voelen. Het
is een onderdeel van sociale intelligentie. Op grond van cognitieve vaardigheden zijn mensen
in staat om aan zichzelf en aan anderen, gedachten, gevoelens, ideeën en intenties toe te
schrijven en dus te voorspellen wat een andere zou doen of voelen/denken en vervolgens
respectievelijk vooruitlopend zijn eigen gedrag erop gaat afstemmen (Steerneman 2004). ToM
heeft zijn oorsprong in een wetenschappelijke onderzoek door David Premack en Guy
Woodruff in 1978 met chimpansees. Tijdens de normale ontwikkeling verwerpt iedereen
bepaalde vaardigheden die een belangrijke voorwaarde voor de “Theory of Mind” zijn. Acht
“bouwstenen” geven in de genoemde volgorde weer welke ontwikkeling men vanaf het 2de tot
en met 8ste levensjaar verwerpt.
1:

perceptie en imitatie

2:

emotieherkenning

3:

doen-alsof

4:

kennis over het verschil tussen fysisch (werkelijke situatie) en mentaal
(dromen, gedachten)

5:

first order belief: denken over de oorzaak

6:

false belief: begrijpen en onderkennen van bedrog en misleiding

7:

second order belief: denken over het denken van anderen

8:

begrip voor complexe humor (grapjes, ironie, sarcasme)

(Steerneman 2004)
De adolescenten op de School voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in Weert
hebben op grond van hun verminderde cognitieve vaardigheden de boven genoemde
bouwstenen niet allemaal (kompleet) verworven. Zij ervaren dus grote problemen met het
herkennen van emoties en gevoelens en het adequaat anticiperen en reageren erop. Bij
voorbeeld kunnen de adolescenten niet goed met kritiek omgaan en reageren dan met agressie
of boosheid. Als men sociaal gedrag wil veranderen, moet eerst sociaal inzicht worden
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geoefend, gestimuleerd en worden ontwikkeld. Het probleem bij de adolescenten ligt niet
zozeer in hun sociale vaardigheden als wel in hun gebrek aan sociale inzicht, met als gevolg
het door hun vertoonde gedrag. Daarom wordt het onderwijsprogramma “Meer dan taal!” op
de acht bouwstenen van de “Theory of Mind” gebaseerd.

2.7. Gedragsstoornissen
2.7.1. Autisme
2.7.1.1.

Stoornisbeeld

Autisme is één van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Pervasief betekend “diep
doordringend”. Een ziekte/stoornis heeft een grote invloed op de ontwikkeling van een mens
op alle levensgebieden. Naast de ontwikkeling van sociale relaties en vaardigheden, taal en
voorstellingsvermogen, kan ook de ontwikkeling van motoriek, zelfbeeld, gevoelens en begrip
heel verstoord verlopen. Binnen de groep van pervasieve ontwikksstoornissen zijn er vijf
subgroepen te onderscheiden (Egberts, Van der Giessen 1998).
1. Autistische stoornis (Kanner 1943)
2. Syndroom van Rett (Rett 1966)
3. Desintegratiestoornis van de kindertijd (Childhood Disintegrative
Disorder – CDD) (Heller 1908)
4. Stoornis van Asperger (Asperger 1944)
5. Pervasieve

ontwikkelingsstoornis

niet

anderszins

omschreven

(PDDNOS – Pervasieve Developmental Disorder – Not otherwise
specified)
Autisme kenmerkt zich vooral door onvoldoende ontwikkeling van cognitieve en talig
vaardigheden en beperkingen in de sociale interactie (Kass, Oldham, Pardes 1998). De
stoornis begint al voor het derde levensjaar en is niet te genezen. Kinderen met autisme laten
een stereotype patroon van gedrag, interesse en bezigheden zien. Omdat autisme een
ontwikkelingsstoornis is verschillen de gedragingen, afhankelijk van de leeftijd en het
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geestelijke vermogen (Delfos 2002). Mensen met autisme lijken gedistantieerd en niet in staat
om op anderen emotioneel te reageren. Ze weren lichaamscontact af en zijn niet in staat om
zich in een ander persoon in te leven. Autisme moet echter los worden gezien van intelligentie
(Kass, Oldham, Pardes 1998). Op grond van het gebrek aan communicatieve en sociale
vaardigheden is het uiteindelijk voor autisten toch onmogelijk om aan de eisen van het
alledaagse leven te voldoen (Kehrer 1995). Op speciale scholen, net zoals de School voor
Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in Weert, kan op hun behoeften worden ingegaan
en er wordt geprobeerd hun zo goed mogelijk op hun toekomst voor te bereiden.

2.7.1.2.

Autisme en taal

De taalstoornissen die autisme mee zich brengt zijn één van het meest wezenlijke van het
syndroom. De literatuur beschrijft deze als volgt met de meest opvallende kenmerken:
◦ mutisme (→ niet tot spreken komen)
◦ echolalie (→ letterlijk herhalen van taaluitingen)
◦ verwisselen van jij en ik
◦ robot achtig manier van praten.
◦ afwijkende intonatie
◦ ontbreken van gebaren en mimiek
Bijna de helft van alle autistische kinderen gaat helemaal niet spreken. Als houvast kan men
zeggen dat als een kind op vijf jarige leeftijd nog niet spreekt het ook (waarschijnlijk) nooit
meer zal gebeuren (Dungen van den, Verboog 2002; Rollett Kastner-Koller 1994). Diegenen
autisten, die wel spreken laten communicatieve deficiënties zien, die zich op meerder
manieren kunnen uiten (Comer 2008). Er is bijvoorbeeld vaak sprake van echolalie (Mesibov
& Dawson 1986; Prior 1984). Echolalie betekent het letterlijk herhalen van wat de persoon
heeft gehoord. Erbij gaat het niet alleen om woorden van een bekende persoon, maar ook
andere geluiden vanuit de Televisie. Verder hebben autistische kinderen ook problemen met
conversatievaardigheden, zoals beurtwisseling, oogcontact maken en rekening houden met
zowel de kennis als ook de sociale status van de ander. Autisten gebruiken bijna geen
gebaren, mimiek en ook de intonatie is heel zwak. De zojuist genoemde problemen hebben
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allemaal betrekking op de taalproductie, echter bestaan er ook moeilijkheden in het taalbegrip.
Mensen met autisme zijn niet alleen niet in staat om de boven genoemden aspecten voldoende
te gebruiken, maar ook niet om deze bij een ander te begrijpen. Ze begrijpen bijvoorbeeld
gebaren en mimiek of figuurlijke taalgebruik niet en snappen grapjes of sarcasme niet.
Samenvattend beschikken mensen met autisme niet (voldoende) over alle communicatieve
vaardigheden, die ieder gezonde mens als vanzelfsprekend vindt. Echter moet dit aan hun
uitgelegd en aangeleerd worden.

2.7.2. AD(H)D – Attention Deficit (and Hyperactivity) Disorder
2.7.2.1.

Stoornisbeeld

Attention Deficit ( and Hyperactivity) Disorder (AD(H)D) is een stoornis dat bij kinderen
voor het zevende levensjaar optreden kan met symptomen van aandachtstekort of
hyperactiviteitsimpulisiviteit niet passend bij het ontwikkelingsniveau ( Coelho 2003)

De

belangrijksten symptomen zijn:
1. gebrek aan aandacht
2. impulsiviteit
3. hyperactiviteit
AD(H)D is een psychiatrische stoornis en komt bij twee tot zes procent van de schoolgaande
Nederlands kinderen voor. Jongen zijn vaker betrokken dan meisjes en het IQ speelt een
irrelevant rol. De American Psychiatric Association (APA) en de Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders hebben zich in hun laatste revisie op de benaming “ Attention
Deficit Hyperactivity Disorder” (ADHD) geaccommodeerd (1994). Aanleiding hiervoor was
nieuwe kennis, waarna de typische moeilijkheden van deze kinderen op verminderde
aandachtsprocessen terug te voeren waren. De APA maakt het onderscheid tussen twee
soorten

van

AD(H)D:

Aandachtsstoornissen

gepaard

met

hyperactiviteit

en

aandachtsstoornissen zonder hyperactiviteit. De belangrijksten symptomen van AD(H)D zijn
gebrek aan aandacht, impulisivteit en hyperactiviteit. Het gebrek aan aandacht omschrijft de
ontbrekend aandachtsorientatie en de doelgerichtheid van het gedrag. Deze mensen hebben
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moeilijkheden om op details te letten en ze kunnen maar korte tijd met een activiteit bezig
zijn. Opdrachten beëindigen ze niet volledig en ze ontwikkelen een afkeur tegen mentale
inspanningen (Lauth, Schlottke 1997). De impulsiviteit wordt met voorbarig en onbedacht
gedrag aangesproken. Mensen die impulsief zijn ageren en reageren op de eerste impuls,
zonder de resultaten die door hun gedragingen ontstaan, te reflecteren (Eichlseder 1998).
Hyperactiviteit kenmerkt zich door vereerde motorische activiteit of rusteloosheid. Het
kunnen volhouden van aandacht en zich kunnen aanpassen aan zijn sociale omgeving is van
groot belang om aan de waarden en verwachtingen van de maatschappij te kunnen voldoen.
Op speciale scholen, net als de School voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in
Weert,

wordt grote aandacht besteed om de adolescenten met AD(H)D op dergelijke

verwachtingen en waarden zo zelfstandig mogelijk voor te bereiden.

2.7.2.2.

AD(H)D en Taal

Mensen met AD(H)D wijzen op alle gebieden perceptuele deficiënties op. Er kunnen
problemen bij de verwerking van visuele en auditieve prikkels optreden zoals lees- en
schrijfproblemen. Voor de taalverwerving en het taalgebruik moet een hoge mate aan
perceptie- en verwerkingsfuncties ingezet worden zoals voelen-horen-zien. Daarom is het niet
verwonderlijk dat mensen met AD(H)D ook hier deficiënties laten zien. De moeilijkheden
kunnen zich op alle spraak- en taalcomponenten voordoen. Beginnend met verkeerde
klankvorming over verkeerde grammatica tot aan een te snel spreektempo, breuken in zinnen
en woordvindingsproblemen. De stem van AD(H)D mensen is vaak heel hoog als ze
zenuwachtig zijn. Tijdens het spreken “ springen” ze vaak van de ene zaak op het volgende,
zodat de luisteraar hun niet kan volgen. Tijdens langere verhalen komen ze niet “ to the point”
en dit kan voor de luisteraar vaak vermoeiend zijn (Eichlseder 1998).Wat de taalproductie
betreft zijn er vooral problemen op het gebied van de pragmatiek. Het blijkt, dat mensen met
AD(H)D vaker geen antwoorden op vragen geven, vaak interrumperen, minder reflecteren,
minder gebruik maken van een grote woordenschat en minder begrip hebben voor
inhoudelijke relaties (Neuhaus 2007). De bovengenoemde problemen wijzen ook de
adolescenten van de School voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in Weert op. Die
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vaak voorkomende pragmatische stoornissen hebben weer negatieve invloed op de
communicatie van de adolescenten omdat ze niet in staat zijn verbale en non-verbale
informaties juist te begrijpen en te verwerken.

2.8. Samenhang tussen taal, cognitie, emotie en gedrag
Cognitie betekent vertaald: ”het vermogen om iets te kennen of te begrijpen.” In principe
geeft deze definitie al de relatie tussen taal en cognitie aan. Want voordat mensen iets verbaal
kunnen benoemen moeten ze aan een bepaald situatie, voorwerp, voorstelling of gebeurtenis
een betekenis toekennen. Andersom is het begrijpen van taal weer een voorwaarde om nieuwe
kennis op te doen. Volgens Vygotskj (1962) zijn woorden alleen niet de basiselementen van
taal maar ook van de cognitieve ontwikkeling. Hij bedoeld ermee dat een groei van de
woordenschat ook de cognitieve ontwikkeling bevordert. Dus is het voor de adolescenten op
de School voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in Weert behulpzaam hun
woordenschat op te bouwen om dus meteen de cognitieve ontwikkeling te stimuleren en te
bevorderen. Omdat taal binnen de maatschappij een onmisbaar element is om sociaal te
kunnen interageren is op dit gebied ook een duidelijke samenhang te vinden. Met behulp van
taal kunnen mensen hun gedachten en gevoelens verbaliseren en/of conflicten oplossen. Als er
een gebrek aan communicatieve vaardigheden is, kan dit tot emotionele en vervolgens
gedragsproblemen leiden. Er ontstaat dus vaak een vicieuze cirkel: taalproblemen →
moeilijkheden om zich verbaal adequaat te uiten → conflicthantering is moeilijk →
contactproblemen → negatieve emoties → negatief gedrag. Ter verduidelijking leid
bovengenoemd negatief gedrag tot een verminderd taalgebruik, hier begint dus de vicieuze
cirkel op nieuw. Bij de adolescenten op de School voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector
PrO in Weert, als al boven genoemd, ligt een gebrek aan cognitieve, communicatieve, en
sociale vaardigheden voor. Daardoor zijn ze niet echt in staat om adequaat te reageren binnen
conflictsituaties, wat zich vervolgens in anti-sociaal of zelfs agressief gedrag kan uiten. Op
korte of lange termijn betekent dit, dat er problemen kunnen ontstaan in het werkveld, relaties
met anderen mensen en hun sociale omgeving.
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2.9. Samenvatting en conclusie
Er is een duidelijke samenhang tussen taal, cognitie, emotie en gedrag. Deze vier
componenten beïnvloeden elkaar. Door taalproblemen ontstaan er problemen in de cognitie.
Om iets verbaal te kunnen benoemen moet de spreektaal aan een bepaalde situatie, voorwerp,
voorstelling of gebeurtenis een betekenis toekennen. Door een verminderde cognitie ontstaan
er problemen op communicatief en emotioneel gebied. Dit kan bij jongeren of kinderen tot
internaliserend of externaliserend gedrag voeren. Bij adolescenten die autimse of AD(H)D
hebben uiten zich de communicatieve problemen vooral op het gebied van de pragmatiek. Op
grond van deze reden wordt in 2007/2008 het onderwijsprogramma “Meer dan Taal” met
behulp van de “ Theorie of Mind” (ToM) ontwikkeld. Uitgangspunt was om na te gaan welke
mogelijkheiden er bestaan om communicatief en sociaal competent gedrag bij jongeren en
kinderen met een cognitieve leerachterstand te trainen. Door een vervolgopdracht wordt het
programma

bijgewerkt,

verder

ontwikkeld

en

opnieuw

uitgevoerd.

Het

nieuwe

onderwijsprogramma “Meer dan Taal” heeft vanuit deze reden de “Theory of Mind” als rode
draad, omdat, als men sociaal en communicatief gedrag wil veranderen, eerst sociaal inzicht
geoefend, gestimuleerd en ontwikkeld moet worden. Het nieuwe programma loopt over een
periode van vier maanden en werd door twee leraren op de school uitgevoerd. Vervolgens
wordt het programma door de twee leraren middels een schriftelijke vragenlijst op de criteria
hanteerbaarheid, volledigheid, bruikbaarheid, efficiëntie, barrières en gestelde eisen
beoordeeld zodat er nog ruimte voor eventuele aanpassingen en/of verbeteringen kunnen
worden gedaan.
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3. Methode
Het doel van deze bachelorthesis was het verbeteren, aanpassen, uitwerken en vaststellen van
het effect van het onderwijsprogramma “Meer dan taal”. De aanpassingen baseren op de
evaluaties en de feedback van de eerste versie van “Meer dan Taal” vanuit 2007/2008. Doel
van dit program is het stimuleren en trainen van communicatieve en sociale vaardigheden bij
adolescenten tussen 12 en 13 jaar met een cognitieve leerachterstand op het kwadrant sector
PrO in Weert.

3.1. Onderzoeksdesign
Met behulp van een kwalitatief onderzoek namelijk een produktevaluatie wordt het effect en
de meerwaarde van het verbeterde programma en de geoptimaliseerde toepasbaarheid voor de
praktijk beoordeelt. Het doel van een productevaluatie is het opleveren van informaties over
de prestatie en de verwezenlijking van een doelstelling door een bepaald product. “In dit
onderzoekstype wil men weten wat de (...) uitgevoerde activiteit voor uitkomst of resultaat
heeft” (Migchelbrink 2006).

3.2. Onderzoeksprocedure
3.2.1. Participanten
Medio Juni 2009 werd door de auteurs van deze bachelorthesis een informatieposter aan alle
scholen voor praktijkonderwijs in Limburg via mail gestuurd. Naast informaties over het
programma “Meer dan Taal” kwam de vraag aan bod wie geïnteresseerd is om aan het
programma deel te nemen. Alleen van de praktijkschool het kwadrant sector PrO in Weert
hebben de auteurs een reactie ontvangen. Na de eerste contacten met een logopediste en een
leerkracht werd in januari 2010 een kort voorlichting over “Meer dan Taal” aan de potentiële
deelnemers gegeven. Uiteindelijk hebben twee leerkrachten vanaf medio januari 2010 met het

29

Methode

programma gewerkt. De hele proces werd door een logopediste en een zorgcoördinator
begeleid. Alle deelnemers hebben de auteurs van deze bachelorthesis persoonlijk ontmoet. De
enigst selectiecriteria was dat de participanten werzaam zijn op een school voor
praktijkonderwijs. Omdat het programma alleen voor het speciaal onderwijs werd ontwikkeld.
.
3.2.2. Deelname leerlingen
Er is voor twee groepen van leerlingen gekozen die in overleg met de twee leerkrachten
werden vastgelegd. Een onderzoeksgroep en een controlegroep. De selectiecriteria waren
gebaseerd op de gegevens van de leerlingen

uit het voorafgaande onderwijsprogramma

omdat het voor dezelfde doelgroep verder werd ontwikkeld. Deze gegevens waren: de leeftijd
(12 – 15), het geslacht (mannelijk en vrouwelijk), het TIQ ( het totaal IQ = een soort
gemiddelde van het performal IQ ( PIQ) en het verbaal IQ (VIQ)) (55 – 80) en de
logopedische en psychologische gegevens. De groep samenstelling heeft betrekking op het
schooljaar 2009/2010. De volgende tabellen geven een duidelijke overzicht zowel over de
experimentele groep die met het programma “Meer dan Taal” heeft gewerkt als ook over de
controlegroep met betrekking tot de bovengenoemde selectiecriteria.

Experimentele groep
M/V

Leeftijd

TIQ

Logopedische gegevens

Psychologische gegevens

V

13,9

68

Geen bijzonderheden

creatief,

praktijkgericht,

ijverig,

hulpvaardig
V

13,7

70

Geen bijzonderheden

erg onzeker, faalangstig, creatief
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V

13,5

75

Geen bijzonderheden

onzeker, moeite met uiten van
gevoelens, harde werker, sportief

M

13,9

81

Geen bijzonderheden

verlegen, onzeker, heel sociaal

V

13,7

67

Geen bijzonderheden

chaotisch in denken en handelen,
concentratieproblemen

M

12,4

78

kleine woordenschat

meeloper,

wil

ruig

doen,

concentratieproblemen
V

14

57

Geen bijzonderheden

onzeker, rustig, werkt hard als ze
de opdracht begrijpt

M

15,5

73

Geen bijzonderheden

Heel gevoelig, moeite met sociale
interactie, snel in tranen, sterk in
eigen beleving, wordt getest op
PDD nos, heel vriendelijk

M

14,9

67

Geen bijzonderheden

piekerstoornis, faalangst, vlotte
babbel

V

13,7

63

Geen bijzonderheden

meeloper, concentratieproblemen,
kan eigen emoties niet onder
woorden brengen

V

13,9

64

Geen bijzonderheden

onzeker, sociaal slecht weerbaar,
harde werker
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Controlegroep:
M/V

Leeftijd

TIQ

Logopedische gegevens

Psychologische gegevens

V

13,9

72

Geen bijzonderheden

schreeuwerig, impulsief, seksueel niet
begrenst

M

13,8

80

Geen bijzonderheden

meeloopgedrag, taal is zwak daardoor
communicatie ook.

V

13

75

Geen bijzonderheden

lage motivatie, gesloten, laag
zelfbeeld

V

13,8

74

Geen bijzonderheden

beïnvloedbaar, straatcultuur, grof
taalgebruik

M

14,4

79

Geen bijzonderheden

afgeleid, beïnvloedbaar, kort lontje,
weinig zelfstandigheid

M

14

55

Geen bijzonderheden

chaotisch, snel afgeleid, laag
zelfbeeld, beperkt sociaal
functioneren

V

14,9

79

Geen bijzonderheden

PDD NOS, kan zich hierdoor niet
inleven in een ander

V

13,7

74

Geen bijzonderheden

introvert, faalangstig, kinderlijk,
weinig sociaal inzicht

V

13,6

78

Geen bijzonderheden

weinig uiting, zwakke concentratie
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V

13,2

77

Geen bijzonderheden

Beperkte sociale capaciteiten, weinig
inzicht oorzak-gevolg, faalangst

M

14,4

75

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden

3.2.3. Het onderwijsprogramma
In november 2007 werd het onderwijsprogramma “Meer dan taal!” door twee logopedie
studenten van de Hogeschool Zuyd te Heerlen ontwikkeld. Door de vraagstelling, de
doelstelling en de voorafgaande literatuurstudie worden de onderwerpen van het programma
bepaald die tijdens de uitvoering aan bod zouden komen. Het programma wordt de eerste keer
over een reeks van twee maanden doorgevoerd. Aan het einde van deze periode wordt aan de
hand van een proces evaluatie middels bepaalde vragenlijsten voor de logopedisten en
leerkrachten de hanteerbaarheid geëvalueerd. Met behulp van de feedback en de resultaten uit
het proces evaluatie wordt vanaf juni 2009 t/m medio november 2009, het programma
aangepast, verbeterd, vergroot en, vanaf januari 2010 op nieuw doorgevoerd. De periode van
doorvoering was bedoeld om over een tijdsbestek van vier maanden te lopen om überhaupt
een effect op de leerlingen te kunnen meten. Vanaf juli 2009 werden enkele bijeenkomsten
over inhoud en werkwijze gepland, aparte doelstellingen en korte inleidingen geformuleerd,
bijlagen gemaakt en als een geheel samengevoegd. Het product zelf bestaat uit een
handleiding met inleiding, vraag- en doelstelling, werkwijze en bijlagen. Aan het einde van
het programma hebben de leerlingen de mogelijkheid om aan de hand van een korte
evaluatielijst het hele programma nog een keer de revue te laten passeren. Binnen het
programma wordt er steeds van theorie naar praktijk gewisseld waarbij de “Theory of Mind”
de rode draad biedt. Omdat de adolescenten op de School voor Praktijkonderwijs het
kwadrant sector PrO in Weert heel erg veel structuur nodig hebben zal de structuur per
bijeenkomst altijd gelijk blijven. Deze bevat dus een korte inleiding, beschrijving en
doorvoering van de activiteit en afsluiting. Een kort overzicht hoe het programma in zijn
geheel is opgebouwd is in de bijlagen te vinden.
33

Methode

3.2.4. De meetinstrumenten
3.2.4.1.

De vragenlijsten

Aan de hand van een schriftelijke vragenlijst welk is gebaseerd op de eerste versie van “Meer
dan Taal” in het kader van de bachelorthesis uit 2007/2008

werden criterium zoals

hanteerbaarheid, volledigheid, bruikbaarheid, efficiëntie, barrières en gestelde eisen
geëvalueerd. De schriftelijke ondervraging vond in de vorm van een gesloten interview vraag
plaats. Deze criteria dienen ertoe om vast te kunnen stellen of er in de toekomst verbeteringen
of aanpassingen moeten worden gedaan. Om de vragenlijst zo hanteerbaar mogelijk te houden
wordt deze in vorm van een tabel aan de twee leerkrachten aangeboden. Voor de
overzichtelijkheid wordt de vragenlijst in vier categorien ingedeeld. Ten eerste wordt op het
programma algemeen ingegaan en vervolgens op de opzet, de inhoud en de bijlagen. De
formuleringen van de vraagstellingen zijn neutraal en werden zodanig gekozen, dat er geen
tweeslachtige vragen of negaties voorkomen. De vragenlijst bestaat uit 38 gesloten vragen die
betrekking op het hele product hebben. De vragen kunnen aan de hand van een vijfpuntenschaal werden beantwoord. (“geheel mee eens”, “grotendeels mee eens”, nog mee
eens/nog mee oneens”, “grotendeels mee oneens”, “geheel mee oneens”) Het meetniveau is
de ordinaal schaal of “ranking scale”. Er wordt bewust voor een vijf-puntenschaal gekozen
om de verschillende stellingen zo precies mogelijk te kunnen laten beoordelen door de
leerkrachten. Aan het eind van de vragenlijst is er nog ruimte voor een korte schriftelijke
feedback op de afzonderlijke bijeenkomsten. Hierbij is het doel om nog eens persoonlijke
opmerkingen, aanvullingen en ideeën van de leerkrachten te kunnen opnoemen met
betrekking tot het programma “ Meer dan Taal”.

3.2.4.2.

De ontwikkelingslijnen

Om het effect van het programma “Meer dan Taal” op de leerlingen en hun vaardigheden op
het gebied communicatie en sociaal gedrag te kunnen beoordelen is een meetinstrument nodig
om hun vaardigheden vóór en na de uitvoering van het programma te kunnen beoordelen.
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Ervoor worden bepaalde ontwikkelingslijnen gebruikt die de School voor Praktijkonderwijs
het kwadrant sector PrO in Weert, gebaseerd op hun behoeften, ooit zelf heeft ontwikkeld en
ook zelf gebruikt. Vanuit deze reden en omdat de ontwikkelingslijnen tot nu toe alleen maar
voor het interne gebruik waren voorzien bestaan er helaas geen evidence based richtlijnen. De
ontwikkelingslijnen en hun gebruik zijn bekend voor de leerlingen en leerkrachten. Er word
voor twee verschillende ontwikkelingslijnen gekozen die door de leerlingen op twee
verschillende data moeten worden ingevuld. Één ontwikkelingslijn beoordeelt de vaardigheid
gesprekken te voeren en de ander de vaardigheid presenteren. Bij elk ontwikkelingslijn zijn
zes verschilende aspecten telkens op beginner en expert niveau beschreven. De leerlingen
moeten zichzelf op een schaal van één tot en met vijf inschatten waar ze op dit moment staan
(1 = beginner, 2 = laag gevorderd, 3= gevorderd, 4 = hoog gevorderd, 5 = expert). Hoe hoger
de inschatting hoe meer bevinden ze zich op expertniveau. Onderaan werd samenvattend het
gemiddelde berekend. Om een beter indruk te kunnen krijgen van wat de ontwikkwlingslijnen
eigenlijk inhouden volgt een kort uileg over de twee gebruikte ontwikkelingslijnen. De
ontwikkelingslijn “Gesprekken voeren” geeft, zoals boven al genoemd zes verschillende
stellingen over aspecten die op het gebied gesprekken voeren van belang zijn. Voor elk
stelling is een beginner- en een expertniveau geformuleerd. De ontwikkeliingslijn is als volgt
opgebouwd:
Beginner

Expert

Ik weet niet hoe ik een gesprek moet

Ik kan een gesprek beginnen

beginnen
Ik kan niet luisteren

Ik luister goed naar de ander

Ik zeg niets terug

Ik kan een gesprek op gang houden

Ik geef alleen antwoorden

Ik stel vragen

Andere interesseren mij niet

Ik heb interesse in de ander

Ik vind oogcontact moeilijk

Ik maak oogcontact

Totaal
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De ontwikkelingslijn “Presenteren” is op de zelfde manier opgebouwt. Erbij komen zes
aspecten aan bod die met presenteren te maken hebben.
Beginner

Expert

Ik praat zacht en binnensmonds

Ik praat luid en duidelijk

Ik durft niet te praten voor een groep

Ik durft te praten voor een groep

Ik sta ineen gedonken

Ik sta recht

Uiterlijk interesseert me niet

Ik zie er verzorgt uit

Ik kijk weg als iemand iets zegt

Ik maak oogcontact

Anderen zijn beter dan ik

Ik heb een goed gevoel over
mijzelf

Totaal

3.2.5. Procedure
Om het effect van het programma op de leerlingen te kunnen meten werd vóór het begin van
het programma een voormeting gedaan aan de hand van de boven beschreven
ontwikkelingslijnen. Om te kunnen beoordelen of en zo ja hoe groot het effect van “Meer dan
Taal” is werd ervoor gekozen om zowel een vóór- en nameting met de experimentele groep,
als ook met de controlegroep te doen. Het voormeting vond plaats in januari 2010 en werd in
de klas onder toezicht van de leerkrachten doorgevoerd. De leerlingen moesten zichzelf
subjectief op een schaal van één tot en met vijf inschatten waar ze op dit moment qua sociale
en communicatieve vaardigheden staan (1 = beginner, 2 = laag gevorderd, 3= gevorderd, 4 =
hoog gevorderd, 5 = expert). Hoe hoger de inschatting hoe meer bevinden ze zich op expert
niveau. Vanaf medio januari 2010 tot en met medio juni werd het programma “Meer dan
Taal” door twee leerkrachten in een experimentele groep aangeboden en doorgevoerd. De
groep die als controlegroep fungeerde heeft in hetzelfde tijdsbestek met hun gewone
onderwijsmethodes gewerkt. Medio juni na afloop van het programma vond een nameting met
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precies dezelfden ontwikkelingslijnen plaats. Elk ontwikkelingslijn werd per leerling aan de
hand van hun gemiddelde waarde beoordeelt. Ernaast werd het gemiddelde van de hele groep
berekend en de differentie van de waarden vóór en na de uitvoering van het programma
“Meer dan Taal” berekend. Er werd ervoor gekozen om de gemiddelde waarden te berekenen
omdat op deze manier alle verkregen resultaten relatief kunnen worden gezien. Mogelijke
ongeldige metingen hebben hierdoor geen invloed op het uiteindelijke resultaat. De behaalde
punten laten zien óf er vooruitgang op de gebieden communiceren en presenteren werden
gedaan en zo ja hoe groot de vooruitgang per groep waren. Door de verkregen resultaten van
de twee groepen te vergelijken kan men een betere uitspraak over de effectiviteit van het
programma “Meer dan Taal” maken omdat men op deze manier MDT met andere, gewone
programma's of onderwijsmethodes kan vergelijken. Verder werd de vragenlijst van de
leerkrachten na de uitvoering van het programma ingevuld. Deze vragenlijst geeft een
overzicht wat er nog moet worden verbeterd of aangepast en om een beslissing te kunnen
nemen over het wel of niet voortzetten van het programma “Meer dan Taal” binnen het
specialeonderwijs.
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3.2.6. Stroomdiagramm van de metingen

Januari 2010
Experimeltele groep

Controlegroep

vóórmeting aan de hand van de
ontwikkelingslijnen "gesprekken
voeren" en "presenteren"

vóórmeting aan de hand van de
ontwikkelingslijnen "gesprekken
voeren" en "presenteren"

Medio Januari 2010 tot en met medio juni 2010
Experimentele groep

Controlegroep

werking met "Meer dan Taal"

werken met gewoone lesstof

Medio Juni 2010
Experimentele groep

Controlegroep

nameting aan de hand van de
ontwikkelingslijnen "gesprekken
voeren" en "presenteren"

nameting aan de hand van de
ontwikkelingslijnen "gesprekken
voeren" en "presenteren"

3.3. Dataverzameling
Medio juni 2010 werden alle vragenlijsten door de twee leerkrachten aan de onderzoekers
terug gegeven om een uitspraak te kunnen doen over de hanteerbaarheid van de nieuwe versie
van “Meer dan taal”. De lijsten worden dan door de onderzoekers genummerd,
geanonimiseerd en geanalyseerd. De metingen van de leerlingen hebben de onderzoekers in
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twee fases terug gekregen. De voormetingen werden al in januari aan de onderzoekers
gestuurd. Alle formulieren waren alleen met de voorletters van de leerlingen voorzien zodat
het niet meer nodig was om deze te anonimiseren. Medio juni vond een laatste bijeenkomst
plaats met de leerkrachten die aan het programma hebben deelgenomen. Hier werd de hele
procedure geëvalueerd en besproken. Samen met de boven genoemden vragenlijsten hebben
de onderzoekers de nametingen ontvangen. De resultaten uit de ontwikkelingslijnen werden
vervolgens vergeleken en geanalyseerd.

3.4. Dataanalyse en -rapportage
Vanaf eind juni tot en met eind juli 2010 werden de gegevens van de vragenlijsten verwerkt
en geanalyseerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek omdat de
verzamelde data in hun totaliteit werd berekend. Ten eerste werd per stelling schriftelijk
vastgesteld hoe vaak een bepaalde beoordeling werd gegeven. Voor de overzichtelijkheid
werden alle antwoorden in tabelvorm weergegeven. Met behulp van het spreadsheet Excel
werden de resultaten verwerkt en aan de hand van staafdiagram´s gevisualiseerd. Excel is een
digitaal rekenblad-programma. Het diagram bestaat uit een x-as en een y-as. Op de x-as staan
alle mogelijke antwoorden en de y-as geeft de aantal leerkrachten weer. Tenslotte werden de
criteria hanteerbaarheid,volledigheid, bruikbaarheid, efficiëntie, barrières en gestelde eisen
aan de hand van de gegevens uit de vragenlijsten en het schriftelijke feedback van de twee
leerkrachten op de bijeenkomsten afzonderlijk geëvalueerd. Deze resultaten worden dan ook
zowel in tabelvorm als ook schriftelijk weergegeven. De resultaten uit de vóór- en nametingen
van de leerlingen werden zowel in tabelvorm als ook aan de hand van een diagram
weergegeven. Ernaast worden de verkregen resultaten in schriftelijke vorm nader toegelicht
en geanalyseerd. Het diagram werd met behulp van Excel via een staafdiagram
gevisualiseerd. De waarden van de experimentele groep zijn in donkerblauw weergegeven en
de waarden van de controlegroep in lichtblauw. Op deze manier is het mogelijk om de twee
groepen in een directe vergelijking te kunnen zien. Het diagram geeft het gemiddelde van alle
participanten vóór en na de uitvoering van het programma weer en het gemiddelde van de
hele controlegroep van de betreffende periode (begin januari 2010 tot en met juni 2010). Het
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diagram bestaat ook uit een x-as en een y-as. Op de x-as staan de maanden over die het
programma “Meer dan Taal” word aangeboden en de y-as geeft de mogelijke aantal punten
weer die bij de ontwikkelingslijnen bereikt kunnen worden en niveau van beheersing
weergeven. Uitgebreide informatie en toelichting zijn in het volgende hoofdstuk “Resultaten”
te vinden.
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4. Resultaten
In het volgend hoofdstuk worden alle resultaten van de produktevaluatie gedetailleerd
weergegeven en beschreven. De resultaten hebben betrekking op de leerlingen en leerkrachten
die aan dit onderzoek hebben deelgenomen. Ten eerste wordt de vragenlijst voor de
leerkrachten in tabelvorm weergegeven. Deze is opgesplitst in de vier verschillende
evaluatiecriteria. Het programma in het algemeen, de opbouw van het programma, de inhoud
van het programma en tenslotte de bijlagen van het programma. Onder ieder gedeelte wordt
een korte samenvatting gegeven. In de bijlagen zijn ter visuele ondersteuning
staafdiagrammen weergegeven die ieder stelling van de vragenlijst van elk leerkracht
weergeeft. De resultaten van de vóór- en nametingen middels de ontwikkelingslijnen worden
in punt 4.3 tot en met 4.3.3. zowel schriftelijk kort beschreven als ook ter verheldering in
tabelvorm en als staafdiagrammen visueel weergegeven en geëvalueerd.

4.1. Resultaten vragenlijsten algemeen
Alle vier de vragenlijsten worden door de twee leerkrachten op tijd ingevuld en aan de
onderzoeker teruggegeven. Feitelijk konden dus alle vragenlijsten worden geëvalueerd. De
leerkrachten hadden de mogelijkheid het onderwijsprogramma “Meer dan Taal” aan de hand
van een vijf puntenschaal te beoordelen. ( 1= geheel mee eens; 2= grotendeels mee eens; 3=
noch mee eens, noch mee oneens; 4= grotendeels mee oneens; 5 = geheel mee oneens). In het
volgende worden de resultaten van de produktevaluatie in tabelvorm weergegeven en
vervolgens kort beschreven. Aanvullend zijn alle stellingen nog in staafdiagrammen in de
bijlagen terug te vinden.
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4.2. Evaluatie van de vragenlijsten
4.2.1. Evaluatie van het programma in het algemeen
Stelling
1

Het programma is geschikt voor de doelgroep (adolescenten

Beoordeling
Geheel mee eens

tussen 12 en 15 jaar met een cognitieve leerachterstand)
2

Het programma is voldoende afgestemd op het doel de

Grotendeels mee eens

communicatief-pragmatische vaardigheden van de leerlingen te
bevorderen.
3

Het programma is voldoende afgestemd op het doel de sociale

Grotendeels mee eens

vaardigheden van de leerlingen te bevorderen.
4

Het programma is aantrekkelijk voor de adolescenten.

Grotendeels mee eens

5

Het overzicht per bijeenkomst is begrijpelijk uitgelegd.

Grotendeels mee eens

6

Het programma is naast het onderwijs op school een meerwaarde

Grotendeels mee eens

voor de communicatief-pragmatische ontwikkeling van de
leerlingen.
7

Het programma is naast het onderwijs op school een meerwaarde

Grotendeels mee eens

voor de sociale ontwikkeling van de leerlingen.
8

Het programma sluit aan bij de communicatief-pragmatische

Grotendeels mee eens

vaardigheden van de leerlingen.
9

Het programma sluit aan bij de sociale competenties van de

Grotendeels mee eens

leerlingen.
10 De handleiding van het programma is duidelijk.

Geheel mee eens

11 De handleiding van het programma is logisch gestructureerd

Geheel mee eens

12 De handleiding van het programma is gemakkelijk hanteerbaar.

Geheel mee eens

13 Het programma is zonder logopedische voorkennis uitvoerbaar.

Geheel mee eens
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Het programma in zijn algemeen werd positief beoordeeld. De twee leerkrachten evalueerden
de stellingen één, tien, elf, twaalf en 13 met “Geheel mee eens”. Hierbij gaat het met name
om vragen die betrekking hebben op de doelgroep en het uitvoeren van het programma qua
handleiding en voorkennis. De rest van de 13 stellingen werd met “grotendeels mee eens”
geëvalueerd.

4.2.2. Evaluatie van de opbouw van het programma
Stelling
1 De volgorde van de bijeenkomsten is logisch gestructureerd.

Beoordeling
Grotendeels mee eens

2 De opbouw van de afzonderlijke bijeenkomsten is logisch Grotendeels mee eens
gestructureerd (inleiding, activiteit, afsluiting).
3 De didactiek van het programma is gemakkelijk hanteerbaar.

Grotendeels mee eens

4 De tijdsplanning binnen de afzonderlijke bijeenkomsten is Grotendeels mee eens;
realistisch.

noch mee eens/ noch
mee oneens

5 Het programma laat voldoende ruimte voor aanvullingen en Grotendeels mee eens
veranderingen door eigen ideeën.

Vier van de vijf stellingen worden hier met “grotendeels mee eens” geëvalueerd. Alleen de
stelling over de tijdsplanning per bijeenkomst werd van de twee leerkrachten verschillende
beantwoord. Één leerkracht had de stelling “grotendeels mee eens” en de ander de stelling
“noch mee eens, noch mee oneens”.
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4.2.3. Evaluatie van de inhoud van het programma
Stelling

Beoordeling

1 De inhoud van de afzonderlijke bijeenkomsten is duidelijk Geheel mee eens
beschreven.
2 De doelstellingen per bijeenkomst zijn duidelijk.

Grotendeels mee eens

3 De doelstellingen per bijeenkomst zijn haalbaar.

Grotendeels mee eens

4 De instructies per activiteit zijn duidelijk beschreven.

Grotendeels mee eens

5 De aangegeven alternatieve activiteiten zijn een waardevolle Grotendeels mee eens
aanvulling.
6 Het programma sluit qua inhoud aan bij de behoeften van de Grotendeels mee eens
leerlingen wat hun communicatief-pragmatische vaardigheden
betreft.
7 Het programma sluit qua inhoud aan bij de behoeften van de Grotendeels mee eens
leerlingen wat hun sociale vaardigheden betreft.
8 De verschillende activiteiten zijn leermomenten voor de leerlingen.

Geheel mee eens

9 De rollenspellen geven realistische situaties voor de leerlingen Geheel
weer

mee

eens;

Grotendeels mee eens

In deze tabel worden de stellingen één en acht met “geheel mee eens” geëvalueerd. De rest
van de negen stellingen werd met “grotendeels mee eens” geëvalueerd behalve stelling negen.
Stelling negen werd door de twee leerkrachten incongruent beoordeeld. Één van de
leerkrachten was er “geheel mee eens” dat de rollenspellen realistische situaties weergeven en
de ander was er “grotendeels mee eens”.
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4.2.4. Evaluatie van de bijlagen van het programma
Stelling

Beoordeling

1

De bijlagen/werkbladen zijn makkelijk hanteerbaar

Grotendeels mee oneens

2

De bijlagen/werkbladen zijn aantrekkelijk voor de leerlingen

Noch mee eens/ noch
mee oneens

3

De oefenmap heeft een meerwaarde voor de adolescenten

Grotendeels mee oneens

4

De bijlagen/werkbladen zijn een leerzame aanvulling op de Grotendeels mee eens
bijeenkomsten

5

De bijlagen/werkbladen zijn in een voor de leerlingen Geheel mee oneens
begrijpelijke taal geformuleerd

6

De veschillende afgebeelde emoties zijn duidelijk herkenbaar

Geheel mee eens

7

De afbeeldingen/symbolen voor de drie gedragspatronen zijn Geheel mee eens
duidelijk

8

9

De instructies van de rollenspellen zijn voor de leerlingen

Noch mee eens/ noch

duidelijk

mee oneens

De vragen van de evaluatielijst voor de leerlingen zijn....

Noch mee eens/ noch
mee oneens

a) Duidelijk geformuleerd
b) Begrijpelijk voor de leerlingen

Noch mee eens/ noch
mee oneens

10 De uitslag van de evaluatielist geeft de mening van de leerlingen Noch mee eens/ noch
weer

mee oneens

De stellingen rond de bijlagen zijn in vergelijken met de overige stellingen niet zo goed
geëvalueerd worden. Er zijn alleen twee van de tien stellingen met “geheel mee eens”
geëvalueerd worden. Dit betreft de stellingen zes en zeven. Hier gaat het vooral om de
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afgebeelde emoties en de symbolen voor de drie gedragspatronen. Daarna volgt maar één
stelling met “grotendeels mee eens” wat stelling vier betreft. Stelling vier vraagt of de
bijlagen en werkbladen een leerzame aanvulling voor de leerlingen zijn. Vijf stellingen
hebben de twee leerkrachten met “noch mee eens, noch mee oneens” geëvalueerd. Deze
betreffen onder andere de aantrekkelijkheid van de bijlagen. Twee stellingen met name één en
drie zijn met “grotendeels mee oneens” geëvalueerd. Dit betreft de hanteerbaarheid van de
bijlagen. Over de nuttigheid van de oefenmap bestaat geen eendracht. Één stelling werd met
“geheel mee oneens” geëvalueerd. Stelling vijf heeft betrekking op de taal en spelling van de
bijlagen.

4.2.5. Evaluatie van de gestelde normen
De vragenlijst die door de twee leerkrachten werd ingevuld had bepaalde criteria om te
kunnen beoordelen of het het programma „Meer dan Taal” in de toekomst kan worden
voortgezet of niet. Met name waren deze criteria hanteerbaarheid, volledigheid,
bruikbaarheid, efficiëntie, barrières en gestelde eisen van het programma. In dit hoofdstuk
worden de geëvalueerde normen individueel beschreven.
Hanteerbaarheid
De hanteerbaarheid van het programma „Meer dan Taal“ werd door de twee deskundigen
positief beoordeeld. Ze gaven aan dat men het programma meteen kon aanbieden omdat de
opbouw en de instructies heel kort en duidelijk waren. Alleen wat de bijlagen betreft gaven ze
aan, dat deze deels moeilijk te hanteren waren. Ze moesten veel aanpassen met betrekking op
taal en spelling. Verder zal het voor hun handiger zijn om een digitale versie te hebben in
verbinding met printen/kopieren voor de leerlingen.
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Volledigheid
Wat de volledigheid van het programma „Meer dan Taal“ betreft, werden er geen algemene
opmerkingen van de twee deskundigen gemaakt. Toch gaven ze op de afzonderlijke
bijeenkomsten enige suggesties die onder hoofdstuk discussie en conclusie te vinden zijn.
Bruikbaarheid
In zijn geheel is het opzet van „Meer dan Taal“ volgens de twee deskundigen goed te
gebruiken binnen het praktijkonderwijs. Het programma kan binnen een groepsverband
gebruikt worden en biedt volgens de deskundigen de mogelijkheid om de leerlingen
klassikaal te trainen. Verder laat het programma voldoende ruimte voor aanvullingen en
veranderingen door eigen ideeën. Vooral de afzonderlijke bijeenkomsten werden positief
beoordeeld. Met de bijlagen waren de twee deskundigen niet zo tevreden omdat er veel
taalfouten in zaten. Volgens de twee deskundigen verstoorde dit de les als ze alles moeten
vertalen. Toch waren de bijlagen/werkbladen een leerzame aanvulling op de afzonderlijke
bijeenkomsten. Vooral de afgebeelde emoties, symbolen en plaatjes van de drie
gedragspatronen werden door de twee deskundigen positief beoordeeld. Met de evaluatielijst
voor de leerlingen waren de twee deskundigen wel tevreden maar zij vonden het te uitgebreid
omdat het voor de leerlingen te veel concentratie eiste.
Efficiëntie
Uit de evaluatielijst voor de leerkrachten bleek, dat het programma naast het onderwijs op
school een meerwaarde voor de communicatief-pragmatische en sociale ontwikkeling van de
adolescenten te zijn. Echter was de periode van uitvoering niet optimaal. De tijdsplanning
binnen de afzonderlijke bijeenkomsten was niet altijd realistisch. Er was soms te veel tijd over
zodat de leerkrachten en leerlingen voor zichzelf bijvoorbeeld een rollenspel hebben bedacht.
Barrières
Barrières in de bijlagen en het werkbladen waren vooral de taalfouten. Dit stoorde het
vloeiende verloop van een les. Voor de leerlingen was heel moeilijk deze bijlagen en
werkbladen te begrijpen en voor de leerkrachten was het extra werk om alles te vertalen. Een
ander belemmerend punt was, dat sommige bijeenkomsten te kort worden gepland. Verder zal
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een digitale versie handig zijn in verband met printen en kopiëren voor de leerlingen. Dit
maakt de hele voorbereiding voor een les makkelijker.
Gestelde eisen
De leerkrachten gaven aan, dat „Meer dan Taal“ geschikt is voor de doelgroep. Het
programma is naast het onderwijs op school een meerwaarde voor de communicatiefpragmatische en de sociale ontwikkeling van de adolescenten. Verder sluit het doel aan bij de
communicatief-pragmatische en sociale vaardigheden van de adolescenten omdat het hele
programma zo is gestructureerd en opgebouwd, dat het sociale gedrag en de communicatie
van de leerlingen wordt getraind.

4.3. Resultaten voor- en nametingen
De ontwikkelingslijnen werden per leerling aan de hand van hun gemiddelde waarde
beoordeelt. Ernaast werd het gemiddelde van de hele groep berekend en de differentie van de
waarden vóór en na de uitvoering van het programma “Meer dan Taal” berekend. De behaalde
punten laten zien óf er vooruitgang op de gebieden communiceren en presenteren werden
gedaan en zo ja hoe groot de vooruitgang per groep was. Er werd ervoor gekozen om de
gemiddelde waarden te berekenen omdat op deze manier alle verkregen resultaten relatief
kunnen worden gezien. Mogelijke ongeldige metingen hebben hierdoor geen invloed op het
uiteindelijke resultaat. De verkregen resultaten vanuit elk ontwikkelingslijn van de
participanten en de controlegroep werden tenslotte met elkaar vergeleken. Uitgebreide
informatie over de methode zijn vooraf in hoofdstuk drie methode onder punt 3.2.4.2 en 3.2.5.
te vinden.

48

Resultaten

4.3.1. Weergave van de resultaten in tabelvorm
Experimentele groep:
Leerling

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
Gemiddelde
Differentie

Gesprekken voeren
Meeting 0-meting Nametin
g
4
4,3
4,3
4,3
3,6
4,3
3,6
4,8
3,2
4,6
ongeldig ongeldig
3,5
3,7
4
4,8
3,3
4
3,3
3,8
3
4,5
3,6
4,7
1,1

Presenteren
0-meting
Nameting

Gesprekken voeren
Meeting 0-meting Nametin
g
3,2
3,3
ongeldig ongeldig
ongeldig ongeldig
3,2
4,2
2,2
2,7
2,5
2,8
3,3
3,5
4
3,5
3,2
3,2
ongeldig ongeldig
3,8
3,3
3,5
3,7
0,2

Presenteren
0-meting
Nameting

ongeldig
ongeldig
3,5
3,8
3,3
4,2
3
ongeldig
3,5
3,8
2,2
3,9

ongeldig
ongeldig
4,8
3,7
3,8
4,3
4
ongeldig
3
5
3,7
4,5
0,6

Controlegroep:
Leerling

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
Gemiddelde
Differentie

3,8
ongeldig
ongeldig
4
2,5
2,3
ongeldig
4,5
3,8
ongeldig
3,3
4

4
ongeldig
ongeldig
4,3
3,3
3,2
ongeldig
4,3
3,3
ongeldig
3,3
4,1
0,1
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Uit de boven staande tabellen werd duidelijk dat er in totaal elf leerlingen in elk groep zitten.
Totaal betekent dat dat er 22 leerlingen telkens twee ontwikkelingslijnen volledig moesten
invullen. Gezien het feit dat er enkele ontwikkelingslijnen of onvolledig of fout worden
ingevuld werd ervoor gekozen om deze niet te waarderen en als ongeldig te beoordelen.
Uiteindelijk zijn er dus 66 ontwikkelingslijnen die geëvalueerd moesten worden. Door de 22
formuleren die ongeldig waren hebben die twee groepen wel een verschillend grote maar
doordat van elke groep en elke ontwikkelingslijn het gemiddelde werd berekent zijn de
resultaten toch relevant omdat ze relatief kunnen worden gezien.
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4.3.2. Diagrammen vóór- en nameting

Ontwikkelingslijn: Gesprekken voeren
5
4,5

Gemiddelde

4
3,5

3
Experimentele groep

2,5

Controlegroep

2
1,5
1
Jan 10

Feb 10

Mrz 10

Apr 10

Mai 10

Jun 10

Maanden

Ontwikkelingslijn: Presenteren
5
4,5

Gemiddelde

4
3,5
3
Experimentele groep

2,5

Controlegroep

2
1,5
1
Jan 10

Feb 10

Mrz 10

Apr 10

Mai 10

Jun 10

Maanden
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4.3.3. Evaluatie van de resultaten uit het vóór- en nameting
Zowel de tabellen als de diagrammen laten een verbetering zien op het gebied van
gesprekken voeren en presenteren van de twee groepen. Echter werd ook duidelijk dat de
groep die met het programma “Meer dan Taal” heeft gewerkt in dezelfde tijd als de
controlegroep grotere vooruitgang laat zien. Gemiddeld zat de experimentele groep begin
januari 2010 bij de ontwikkelingslijn “gesprekken voeren” op een waarde van 3,6. Dit
betekent dat ze in het gemiddelde bijna tussen beginner- en expertniveau zaten met een
tendens naar het expertniveau toe. De controlegroep bevond zich bij een waarde van 3,5. Er
was dus een differentie van 0,1. Maar in principe hadden alle twee groepen, zowel de groep
die met “Meer dan Taal” aan de slag ging als ook de controlegroep, hetzelfde
beginnersniveau. Bij de ontwikkelingslijn “presenteren” zat de experimentele groep op 3,9 en
de controlegroep bij 4. Ook hier was op dit moment een differentie van 0,1. Maar met
betrekking op het startniveau zaten ook bij deze ontwikkelingslijn alle twee de groepen iets
meer in het expertniveau dan bij de ander ontwikkelingslijn. Samenvattend kan men dus
zeggen dat beide groepen bij de 0-meting op hetzelfde niveau, namelijk eerder expertniveau
dan beginnersniveau zaten. Na afloop van het programma heeft de experimentele groep een
vooruitgang van gemiddeld 1,1 op de lijst “gesprekken voeren” gemaakt. Bij de nameting was
het gemiddelde dus 4,7. Dit betekent dat gemiddeld alleen 0,3 punten ontbraken om geheel
het expertniveau te hebben bereikt. Bij de tweede ontwikkelingslijn heeft de experimentele
groep een vooruitgang van 0,6 laten zien. De gemiddelde waarde was ergo 4,5. Ook hier
ontbreken dus 0,5 punten om het volle aantal punten en zodoende het expertniveau te
bereiken. In hetzelfde tijdsbestek heeft de controlegroep echter een vooruitgang van 0,2 bij de
ontwikkelingslijn “gesprekken voeren” geboekt en bij de ontwikkelingslijn “presenteren” een
verbetering van 0,1 punt laten zien. Dit betekend dat de controlegroep 3,7 respectievelijk 4,1
scoorde, wat overeenkomt met een bevorderd, respectievelijk net zo hoog gevorderd niveau,
terwijl de groep die met het programma heeft gewerkt grotere vooruitgang laat zien en zich bij
de nameting op een duidelijk hoger gevorderd niveau bevindt. Daaruit kan worden
geconcludeerd dat de experimentele groep grotere voortgang op de beoogde gebieden hebben
geboekt.
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5. Discussie en Conclusie
Doel van deze bachelorthesis was het bijwerken, verder ontwikkelen, uitvoeren en nagaan of
het programma “Meer dan Taal” effectief is. Het onderwijsprogramma dient ter bevordering
van de communicatieve en sociale vaardigheden bij adolescenten tussen 12 en 15 jaar, met
een cognitieve leerachterstand. De adolescenten bezoeken de School voor Praktijkonderwijs
het kwadrant sector PrO in Weert. De leerlingen op deze school kenmerken zich naast een
verminderde Intelligentiequotient (IQ) tussen 55 en 80 ook door emotionele problemen en/of
bijkomende psychiatrische stoornissen zoals bijvoorbeeld Autisme en aandachtstekortstoornis
met hyperactiviteit (AD(H)D). Het volgende hoofdstuk

is een terugblik en kritische

beschouwing van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek

Verder worden

methodologische beperkingen, de getrokken conclusie en aanbevelingen voor verder
onderzoek en de praktijk besproken.

5.1. Samenvatting belangrijkste resultaten
Het doel van deze bachelorthesis is niet geheel bereikt. Er kon geen betrouwbare uitspraak
over de effectiviteit van “Meer dan Taal” gemaakt worden omdat er geen geschikt
meetinstrument werd gebruikt. Zowel de leerlingen uit de experimentele groep als ook de
leerlingen uit de controlegroep hebben in de periode van januari 2010 tot en met medio juni
2010 vooruitgang laten zien. Ook al de experimentele groep relatief gezien grotere
vooruitgang boekte kan er geen wetenschappelijk bewezen samenhang tussen het programma
“Meer dan Taal” en de vooruitgang van de leerlingen vermeld worden. De resultaten uit de
vragenlijsten laten echter concluderen dat het programma met betrekking tot de geëvalueerde
criteria, hanteerbaarheid, volledigheid, bruikbaarheid, efficiëntie, barrières en gestelde eisen,
wel geschikt is om binnen het praktijkonderwijs gebruikt te worden. De reacties van de twee
leerkrachten die het programma hebben doorgevoerd waren over het algemeen heel positief.
Uit de evaluatielijsten bleek dat “Meer dan Taal” voldoende is afgestemd op de doelgroep en
om het doel communicatieve en sociale vaardigheden van de leerlingen klassikaal te
bevorderen. De opbouw en de handleiding van “Meer dan Taal” is duidelijk en gestructureerd
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en zonder logopedisch voorkennis uitvoerbaar. Grote minpunten van het programma zijn de
evenredig veel spellings- en zinsopbouwfouten. Sommige bijlagen moesten gedeeltelijk door
de leerkrachten vertaald worden. Verder was de tijdsplanning niet altijd optimaal zoals
bijvoorbeeld bij bijeenkomsten waar rollenspellen in gebruikt werden. Bovendien waren de
dialogen soms te kort en leerlingen en/of leerkrachten moesten zelf nog iets bedenken. Het
programma “Meer dan Taal” is dus qua opzet bruikbaar voor het praktijkonderwijs echter
moet de effectiviteit van het programma nog worden bewezen.

5.2. Reflectie op theoretische achtergrond
Binnen de theoretische achtergrond werden onder ander de gedragsstoornissen Autisme en
AD(H)D beschreven. Leerlingen op speciale scholen zoals de School voor Praktijkonderwijs
het kwadrant sector prO in Weert hebben vaak met deze soort gedragsstoornissen te maken of
vertonen tenminste enkele kenmerken van bijvoorbeeld Autisme of AD(H)D. Met deze reden
werd er bij de ontwikkeling van “Meer dan Taal” in 2007/2008 als ook nu bij het bijwerken
en verder ontwikkelen van het onderwijsprogramma rekening met deze psychiatrische
stoornissen gehouden. Wanneer men de leerlingen die aan het onderzoek hebben
deelgenomen nader bekijkt, is het duidelijk dat er bij geen enkele leerling de diagnose
AD(H)D werd gesteld en alleen bij één leerling sprake is van PDD-NOS. Echter word door de
meeste leerlingen enkele typerende kenmerken van de bovengenoemde gedragsstoornissen
vertoont. De punten 2.3. Sociale interacties en 2.4. Drie gedragspatronen bevatten zich over
het algemeen met sociale competenties en de verschillende gedragingen die mensen binnen
sociale interacties (kunnen) gebruiken en het belang ervan. De vaardigheid het gedrag van de
ander juist te interpreteren en het adequaat anticiperen en reageren hierop is heel belangrijk
om binnen de maatschappij te kunnen functioneren. Vanuit deze reden diende tijdens het
ontwikkelen en uitwerken van “Meer dan Taal” “ToM”, de “Theory of mind” als rode draad.
“ToM” geeft een mooi overzicht over belangrijke vaardigheden of “bouwstenen” die tussen
het 2de en 8ste levensjaar worden verworpen. De adolescenten op de School voor
Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in Weert hebben op grond van hun verminderde
cognitieve vaardigheden de boven genoemde bouwstenen niet allemaal (kompleet)
verworven. Hierdoor komen ze enige problemen of moeilijkheden tegen tijdens sociale
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interacties. Omdat “Meer dan Taal” als doel heeft communicatieve en sociale vaardigheden te
stimuleren en te trainen biedt “ToM” een goede houvast en oriëntatie voor de ontwikkelaars.
Alle bestaande methodes of onderwijsprogramma's zoals bijvoorbeeld “Uit Jezelf” (Slot, van
Baak, Bosch, Claessens, van Dam, de Maa, Peek, Roijers, Straver, van der Veen 1997)
werden niet in het theoretisch achtergrond betrokken of als leidraad voor “Meer dan Taal”
gebruikt om mogelijke beïnvloeding door al bestaande oefeningen te voorkomen.

5.3. Methodologische beperkingen
5.3.1. Onderzoekdesign
Als onderzoeksdesign werd voor een kwalitatief onderzoek gekozen. Aan de hand van een
productevaluatie werd het programma “Meer dan Taal” ten eerste geoptimaliseerd,
doorgevoerd en aan het einde opnieuw geëvalueerd. Verder werd de bruikbaarheid van “Meer
dan Taal” aan de hand van een effectmeting middels eerder beschreven ontwikkelingslijnen
onderzocht. Omdat de auteurs niet over een gestandaardiseerd en genormeerd meetinstrument
beschikten kan er geen betrouwbare uitspraak over het effect van “Meer dan Taal” gedaan
worden. In het volgende komt nog uitgebreider informatie over de meetinstrumenten aan bod.

5.3.2. Participanten
De participanten werden persoonlijk door de auteurs van deze bachelorthesis contacteerd. Er
vond een korte voorlichting over doel en werkwijze van het programma plaats. De school
voor Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO in Weert was vanaf het begin heel benieuwd
en enthousiast over het programma “Meer dan Taal” en hebben heel gemotiveerd aan dit
project deelgenomen.

De selectie van de participanten kan vooral positief worden gezien

omdat de participanten zo’n soort programma nog misten in het speciaal onderwijs en graag
deel wilden nemen aan het ontwikkelen van een programma welk in toekomst een wezenlijk
onderdeel kan uitmaken van het speciaal onderwijs.
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5.3.3. Onderwijsprogramma
Wegens tijdgebrek in het kader van deze bachelorthesis werd ervoor gekozen om 31
bijeenkomsten van het programma uit te werken die twee keer per week over een periode van
ongeveer vier maanden werd uitgevoerd. Tijdens de uitvoering hebben zich een aantal
barrières opgeworpen, welke in het vervolg vermeld en toegelicht worden, die de verkregen
resultaten mogelijk negatief hebben beïnvloed. Het programma is in zijn geheel het best
geschikt om over een heel leerjaar aangeboden te worden. Op grond van boven genoemd
tijdsgebrek konden de 31 bijeenkomsten niet allen doorgevoerd worden omdat men steeds
met externe factoren zoals vakanties, ziekte van leerkrachten en / of leerlingen of andere
omstandigheden rekening moest houden. Het was dus niet altijd mogelijk het programma
twee keer per week aan te bieden. In het geheel werd bijeenkomst één tot en met 26
uitgevoerd. Verder bevat het programma verschillende oefeningen die over het algemeen wel
bruikbaar waren. Echter gaven zowel leerlingen als leerkrachten in hun evaluaties aan dat
sommige rollenspellen te kort waren voor een heel lesuur. Door zelf dialogen en situaties te
bedenken was het uiteindelijk toch mogelijk om een heel lesuur met het programma te vullen.
De Nederlandse taal is niet de moedertaal van de auteurs en kan als aanvullende beperking
worden gezien.

5.3.4. Meetinstrument
5.3.4.1.

Vragenlijst

De vragenlijst bestond uit 38 stellingen, die aan de hand van een vijf-puntenschaal werd
beoordeeld. De vragenlijst was onderverdeeld in vier hoofdcategorieën die met name zijn:
evaluatie van het programma in het algemeen; evaluatie van de opbouw van het programma;
evaluatie van de inhoud van het programma en de evaluatie van de bijlagen/werkbladen van
het programma. De vragenlijst omvatte gesloten vragen. Naast deze gesloten vragen was er tot
slot voldoende ruimte voor eigen opmerkingen/feedback op de enkele bijeenkomsten.
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5.3.4.2.

Ontwikkelingslijn

De ontwikkelingslijnen waarmee de vooruitgang van de leerlingen werd onderzocht
bestonden telkens uit stellingen die de leerlingen zelf moesten beoordelen. In het geheel
waren er twee ontwikkelingslijnen. Één ontwikkelingslijn voor de vaardigheid gesprekken te
voeren en een voor de vaardigheid presenteren. Alle twee ontwikkelingslijnen bevatten zes
aspecten die belangrijk zijn voor de desbetreffende vaardigheid. Uitgebreide informatie is in
punt 3.2.4. te vinden. Omdat de ontwikkelingslijsten door de leerlingen zelf werden ingevuld
bestaat het gevaar dat ze zichzelf door de subjectieve inschatting of te hoog of te laag
inschatten. Dit kan negatieve invloed op de behaalde resultaten hebben omdat deze niet 100%
valide en betrouwbaar zijn. Dit komt ook vanuit het feit dat het meetinstrument geen
gestandaardiseerde en genormeerde test is. Een aanvullende minpunt is de opzet van de
ontwikkelingslijnen. De ontwikkelingslijnen bevatten niet het hele spectrum aan vaardigheden
die in het programma “Meer dan Taal” aan bod komen. Bijvoorbeeld houdt geen van de
gebruikte ontwikkelingslijnen rekening met de vaardigheid emoties te herkennen en er
adequaat op te reageren. Dus kunnen er alleen veranderingen bij een beperkt aantal
vaardigheden beschouwd werden. Hierdoor heeft dit ook weer invloed op de resultaten en hun
zeggingskracht. De behaalde resultaten laten dus wel een vooruitgang van de leerlingen op het
gebied van communicatie en sociaal gedrag zien. Echter zijn deze resultaten geen
wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van “Meer dan Taal”. Aanbevelingen voor
verder onderzoek staan onder punt 5.5. “Aanbevelingen voor de praktijk en verder
onderzoek”.

5.3.5. Dataverzameling, -analyse en –rapportage
Op grond van het klein aantal deelnemers van twee leerkrachten en 22 leerlingen kan geen
eenduidige uitspraak over de werking van “Meer dan Taal” gemaakt worden. Bijkomend zijn
de gebruikte meetinstrumenten geen gestandaardiseerde en genormeerde tests waardoor geen
wetenschappelijk bewezen uitspraken kunnen werden gedaan. Verder moet er gebruik
gemaakt worden van toetsende statistiek om een effect te kunnen constateren en bewijzen.
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5.4. Conclusie
Resumerend kan worden gesteld dat het doel van deze bachelorthesis niet geheel werd bereikt
omdat er geen bewezen samenhang tussen de verbetering van de leerlingen en het gebruik van
“Meer dan Taal” is. Op grond van het feit dat er geen gestandaardiseerd en genormeerd
meetinstrument werd gebruikt zijn de resultaten niet betrouwbaar en geven geen bewezen
effect weer. Het programma zelf heeft een goede opzet en is zo opgebouwd en gestructureerd
dat iedereen van het programma kan profiteren. De leerkrachten kunnen het programma
binnen het onderwijs klassikaal gebruiken. Dit betekent, dat ook de leerlingen die geen
logopedie krijgen in hun communicatieve en sociale vaardigheden worden getraind en
bevorderd. De praktijkschool in Weert wil het programma graag verder gebruiken, maar
daarvoor moeten eerst de volgende aanbevelingen omgezet werden om een optimaal gebruikt
te waarborgen.

5.5. Aanbevelingen voor de praktijk en verder onderzoek
Uit de barrières die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen werd duidelijk dat “Meer
dan Taal” nog enkele veranderingen nodig heeft om optimaal binnen de praktijk te kunnen
worden gebruikt (zie hoofdstuk 5.1). In het volgende

werden per onderdeel van deze

bachelorthesis aanbevelingen gegeven en nader uitgelegd.

5.5.1. Het onderwijsprogramma
Voordat “Meer dan Taal” verder in de praktijk kan worden aangeboden moet het programma
opnieuw aangepast en geïmplementeerd worden. De aanbevelingen voor verder onderzoek
staan in het volgende hoofdstuk beschreven. Om te voorkomen dat het programma “Meer dan
Taal” in het vervolg niet in zijn geheel kan worden aangeboden op grond van het beperkte
tijdbestek en eventuele belemmerende externe factoren is het zinvol om het programma met
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begin van een nieuwe schooljaar als vast onderdeel van het onderwijs te introduceren en te
integreren. Dit heeft verder ook een voordeel voor de leerlingen. Wanneer “Meer dan Taal”
meteen bij het onderwijs hoort raakten ze niet geïrriteerd door deze nieuwe manier van
lesgeven. Ook de kans dat lesstof meermaals aan bod komt en de leerlingen als gevolg ervan
gedemotiveerd raken door het programma omdat enkele activiteiten al in het reguliere
onderwijs aan bod zijn gekomen is heel gering. Uit feedback van de leerkrachten en leerlingen
die aan het programma hebben deelgenomen werd duidelijk dat vooral activiteiten waar de
leerlingen zelf actief moesten deelnemen zoals bijvoorbeeld rollenspellen heel motiverend
voor de leerlingen waren. Hoe actiever ze moesten zijn hoe meer enthousiasme vertoonden de
leerlingen. Echter moeten in het vervolg de rollenspellen in zo verre worden veranderd dat de
leerlingen de hele les ermee bezig kunnen zijn en niet nog zelf iets moeten bedenken. De
leerkrachten hebben tijdens dit soort oefening maar een begeleidende rol. De voorgegeven
dialogen moeten iets meer uitgebreid zijn omdat het vooral aan het begin van het programma
nog moeilijk voor de leerlingen is zelf zinnen te bedenken en vooral een andere rol te spelen.
Deze taak verondersteld namelijk de vaardigheid zich in een ander persoon te kunnen
verplaatsen. Met deze soort oefeningen hebben de leerlingen van de School voor
Praktijkonderwijs het kwadrant sector PrO op grond van hun deficiënties op het gebied van
sociaal gedrag en communicatie en eventuele bijkomende psychiatrische stoornissen zoals
AD(H)S en / of Autisme moeite. Voor alle bijlagen geldt dat ze in een correct en verstaanbaar
Nederlands moeten zijn. De bijlagen moeten in eerste instantie begrijpelijk voor de leerlingen
zijn. Bovendien is het extra werk voor de leerkrachten wanneer ze sommige gedeeltes moeten
vertalen. Met betrekking tot de hanteerbaarheid is het wel leuk om de bijlagen apart in een
map te hebben maar het zou nog handiger zijn wanneer alle bijlagen ook als digitale versie
bestaan. Op deze manier is het voor de leerkrachten gemakkelijker om bepaalde onderdelen te
vermenigvuldigen. De handleiding is in de tegenwoordige vorm prima. De leerkrachten
kunnen meteen beginnen met de les zonder veel voorbereidingstijd. De lesuren zijn
overzichtelijk en duidelijk gestructureerd. De voorbladen per bijeenkomst geven een zinvolle
overzicht van de benodigde materialen en de beoogde doelen per les. Voor de aanpassing van
“Meer dan Taal” is het aan te raden om verder contact met de School voor Praktijkonderwijs
het kwadrant sector PrO in Weert te houden omdat de leerkrachten en logopediste
aanvullende en waardevolle tips en steun kunnen geven.
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5.5.2. Productevaluatie
Om een betrouwbaar uitspraak te kunnen doen over het effect van “Meer dan Taal” op de
communicatieve en sociale vaardigheden bij adolescenten met een cognitieve leerachterstand
moet er opnieuw een meting worden gedaan. Om een wetenschappelijk bewezen samenhang
tussen de verbetering van de leerlingen op het gebied van communicatie en sociaal gedrag en
het gebruik van het onderwijsprogramma “Meer dan Taal” te kunnen vaststellen is er een
genormeerd en gestandaardiseerd meetinstrument nodig. Net als bij dit onderzoek moeten
twee groepen leerlingen worden gevonden die gemiddeld op het zelfde niveau en over
soortgelijke gegevens zoals leeftijd, geslacht enz. (zie 3.2.2. Deelname leerlingen) beschikken
en aan het onderzoek willen deelnemen. Echter krijgt alleen een van de twee groepen
namelijk de experimentele groep het programma “Meer dan Taal” aangeboden. De tweede
groep fungeert als controlegroep en dient ter vergelijking. Alle twee groepen doorlopen een
vóor-, en een nameting. De metingen vinden vóór en na de uitvoering van het programma
“Meer dan Taal” plaats. Het is belangrijk om beide groepen op hetzelfde tijdstip te toetsen.
Omdat er tot nu toe geen geschikt meetinstrument bestaat is het belangrijk om een passend
meetinstrument te ontwikkelen of al bestaande tests zoals pragmatiektests en linguïstische
tests in een testbatterij samen te voegen om valide en betrouwbare gegevens te verkrijgen. Dit
is noodzakelijk om een uitspraak over het effect van “Meer dan Taal” te kunnen maken.
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7. Bijlage
7.1. Bijeenkomsten van “Meer dan Taal”

1

Naam bijeenkomst

Activiteit(en)

Luisteren

Oefening in een stoelkring waar iedereen goed
moet luisteren en wanneer hij/zij aan de beurt is
het gehoorde herhalen (zinnen en verhalen)

2

Luisterhouding

Zelfexperiment om te ervaren welk invloed een
bepaalde luisterhouding heeft

3

Kijk mij in mijn ogen

Oefening in een stoelkring waar het maken van
oogcontact centraal staat

4

Laat je lichaam praten I

Oefening voor (de juiste) lichaamshouding en
het effect ervan (zittend)

5

Laat je lichaam praten II

Oefening voor (de juiste) lichaamshouding en
het effect ervan (staand)

6

Jezelf presenteren I

Rollenspel waarin een leerling zichzelf gaat
presenteren

7

Jezelf presenteren II

Groepswerk: Maken van een poster ter
verduidelijking van de besproken
aandachtspunten bij het zichzelf presenteren

8

Gesprekken voeren

Groepswerk: Stripverhalen in de juiste volgorede
berngen

9

Emoties

Gesprek over emoties waarin de leerlingen de
emoties; gelukkig, verdrietig, boos/woedend,
bang, verbaasd

10

Emoties herkennen I

Aan de hand van gezichtsuitdrukkingen en
gebaren emoties herkennen en benoemen

11

Emoties herkennen II

Aan de hand van situaties emoties herkennen en
benoemen
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12

Spelen met emoties

Groepswerk: Trio waar emoties,
gelaatsuitdrukkingen en situaties aan elkaar
werden gerelateerd

13

Emoties voorspellen

Oefening om te leren zich in een ander te
kunnen verplaatsen, een passende emotie
kunnen voorspellen en benoemen

14

Emoties spelen I

Oefening om zich in een ander te verplaatesen
en de passende emotie non-verbaal te
verbeelden

15

Emotie pantomime

Emoties pantomimisch uit te drukken

16

Gezichtsuitdrukking in context

Emoties uitdrukken via gezicht

17

Emoties spelen II

Oefening om te ervaren dat emoties
verschillende sterkten en fases kunnen hebben
en deze non-verbaal uitdrukken

18

Agressief gedrag

Inzicht krijgen in agressief gedrag

19

Passief gedragI

Inzicht krijgen in passief gedrag

20

Passief gedrag II

Oefening om te leren zich in een passieve
persoon te verplaatsen

21

Assertief gedrag I

Inzicht krijgen in assertief gedrag

22

Assertief gedrag II

Oefening om te leren zich in een assertieve
persoon te verplaatsen

23

Gedragspatronen onderscheiden

Aan de hand van een bepaald situatie
gedragspatronen onderscheiden, herkennen en
benoemen

24

Wat hoort bij wat?

Groepswerk: Aan de hand van een plaatjesquiz
de drie verschillende gedragspatronen
onderschieden, herkennen en aan situaties
koppelen

25

De juiste weg?!

Oefening met een labyrint om de juiste manier
te vinden problemen op te lossen
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26

Onderhandelen

Rollenspel waar steeds twee leerlingen met
elkaar op een adequaate manier zullen
onderhandelen en een compromis vinden

27

„Ouder – Kind situatie“

Rollenspel: In een ouder – kind situatie assertief
gedrag laten zien en een compromis sluiten

28

„Leraar – Leerling situatie“

Rolenspel: In een leraar – leerling situatie
assertief reageren

29

„Leerling – Leerling situatie“

Rollenspel: In een leerling – leerling situatie
assertief gedrag laten zien en een compromis
sluiten

30

Negatieve gevoelens het hoofd

Mogelijkheden bedenken om met negatieve

bieden

gevoelens om te gaan en een individuele collage
knutselen

31

Evaluatie

Klassikaal MEER DAN TAAL evalueren
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7.2. Evaluatielijst voor de leerkrachten

Deze vragenlijst heeft betrekking op het onderwijsprogramma „ Meer dan
Taal“. Het gaat om uw mening met betrekking tot doel, inhoud en opbouw
van het programma.
Naam
Opleiding

Deze vragenlijst is onderverdeeld in vier hoofdcategorieën. Binnen deze
hoofdcategorieën wordt aan u gevraagd om aan de hand van een
vijfpuntenschaal aan te geven, in hoeverre de gegeven stellingen volgens u van
toepassing zijn:

Geheel mee eens
Grotendeels mee eens
Noch mee eens/ noch mee oneens
Grotendeels mee oneens
Geheel mee oneens
Naast deze gesloten vragen is er tot slot ook voldoende ruimte voor eigen
opmerkingen. U wordt gevraagd, om in het kort in eigen woorden feedback op de
enkele bijeenkomsten en het programma in zijn geheel te geven.

Hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Jindra Cappel en Janina Geiser
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De volgende stellingen betreffen het programma in het algemeen.
Geef bij iedere stelling aan, in hoeverre deze volgens u van toepassing is.
1
1

Het programma is geschikt voor de doelgroep
(adolescenten tussen 12 en 15 jaar met een cognitieve
leerachterstand)

2

Het programma is voldoende afgestemd op het doel de
communicatief-pragmatische vaardigheden van de
leerlingen te bevorderen.

3

Het programma is voldoende afgestemd op het doel de
sociale vaardigheden van de leerlingen te bevorderen.

4

Het programma is aantrekkelijk voor de adolescenten.

5

Het overzicht per bijeenkomst is begrijpelijk uitgelegd.

6

Het programma is naast het onderwijs op school een
meerwaarde voor de communicatief-pragmatische
ontwikkeling van de leerlingen.

7

Het programma is naast het onderwijs op school een
meerwaarde voor de sociale ontwikkeling van de
leerlingen.

8

Het programma sluit aan bij de communicatiefpragmatische vaardigheden van de leerlingen.

9

Het programma sluit aan bij de sociale competenties
van de leerlingen.

10

De handleiding van het programma is duidelijk.

11

De handleiding van het programma is logisch
gestructureerd.

12

De handleiding van het programma is gemakkelijk
hanteerbaar.

13

Het programma is zonder logopedische voorkennis
uitvoerbaar.

2

3

4

5
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De volgende stellingen betreffen de opbouw van het programma.
Geef bij iedere stelling aan, in hoeverre deze volgens u van toepassing is. De stellingen, die
met een (*) voorzien zijn, kunnen alleen door de leerkrachten ingevuld worden, die het
programma hebben uitgevoerd.
1
1
2
3
4
5

2

3

4

5

De volgorde van de bijeenkomsten is logisch
gestructureerd.
De opbouw van de afzonderlijke bijeenkomsten is
logisch gestructureerd (inleiding, activiteit, afsluiting).
De didactiek van het programma is gemakkelijk
hanteerbaar.
De tijdsplanning binnen de afzonderlijke bijeenkomsten
is realistisch. *
Het programma laat voldoende ruimte voor
aanvullingen en veranderingen door eigen ideeën.

De volgende stellingen betreffen de inhoud van het programma.
Geef bij iedere stelling aan, in hoeverre deze volgens u van toepassing is.
1
1

De inhoud van de afzonderlijke bijeenkomsten is
duidelijk beschreven

2

De doelstellingen per bijeenkomst zijn duidelijk.

3

De doelstellingen per bijeenkomst zijn haalbaar.

4

De instructies per activiteit zijn duidelijk beschreven.

5

De aangegeven alternatieve activiteiten zijn een
waardevolle aanvulling.

6

Het programma sluit qua inhoud aan bij de behoeften
van de leerlingen wat hun communicatief-pragmatische
vaardigheden betreft.
Het programma sluit qua inhoud aan bij de behoeften
van de leerlingen wat hun sociale vaardigheden betreft.

7
8

De verschillende activiteiten zijn leermomenten voor de
leerlingen.

9

De rollenspellen geven realistische situaties voor de
leerlingen weer.

2

3

4

5
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De volgende stellingen betreffen de bijlagen/werkbladen van het programma.
Geef bij iedere stelling aan, in hoeverre deze volgens u van toepassing is.
1
1

De bijlagen/ werkbladen zijn gemakkelijk hanteerbaar.

2

De bijlagen/ werkbladen zijn aantrekkelijk voor de
leerlingen.

3

De oefenmap heeft een meerwaarde voor de
adolescenten

4

De bijlagen/ werkbladen zijn een leerzame aanvulling
op de bijeenkomsten.

5

De bijlagen/ werkbladen zijn in een voor de leerlingen
begrijpelijke taal geformuleerd.

6

De verschillende afgebeelde emoties zijn duidelijk
herkenbaar.

7

De afbeeldingen/symbolen voor de drie
gedragspatronen zijn duidelijk.

8

De instructies van de rollenspellen zijn voor de
leerlingen duidelijk.

9

De vragen van de evaluatielijst voor de leerlingen zijn...

9a

- …duidelijk geformuleerd.

9b

- ...begrijpelijk voor de leerlingen.

10

De uitslag van de evaluatielijst geeft de mening van de
leerlingen weer.

2

3

4

5
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De volgende pagina´s geven u de mogelijkheid om uw persoonlijke opmerkingen,
aanvullingen of ideeën met betrekking tot de enkele bijeenkomsten en het
onderwijsprogramma “Meer dan Taal” in zijn geheel te formuleren.
Wat vond u van de bijeenkomsten en van het programma? Wat was goed, wat
was minder goed? Wat miste u? Welke reacties hebt u van de leerlingen
gekregen?

Bijeenkomst 1 : Luisteren
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 2: Luisterhouding
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 3: Kijk mij in mijn ogen
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................
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Bijeenkomst 4: Laat je lichaam praten I
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 5: Laat je lichaam praten II
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 6: Jezelf presenteren I
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 7: Jezelf presenteren II
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 8: Gesprekken voeren
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 9: Emoties
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 10: Emoties herkennen I
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................
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Bijeenkomst 11: Emoties herkennen II
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 12: Spelen met emoties
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 13: Emoties voorspellen
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 14: Emoties spelen I
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................
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Bijeenkomst 15: Emotie pantomime
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 16: Gezichtsuitdrukking in context
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 17: Emotie spelen II
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 18: Agressief gedrag
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................
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Bijeenkomst 19: Passief gedrag I
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 20: Passief gedrag II
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 21: Assertief gedrag I
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 22: Assertief gedrag II
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Bijeenkomst 23: Gedragspatronen onderscheiden
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 24: Wat hoort bij wat?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 25: De juiste weg?!
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Bijeenkomst 26: Onderhandelen
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................
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Bijeenkomst 27: “ Ouder- Kind situatie”
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 28: “Leraar-Leerling situatie”
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 29: “ Leerling-Leerling situatie”
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................

Bijeenkomst 30: Negatieve gevoelens het hoofd bieden
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................
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Bijeenkomst 31: Evaluatie
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................................................................
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7.3. Resultaten: Evaluatielijsten van de leerkrachten
1) De volgende schema´s geven de verkregen resultaten weer, die betrekking hebben
op het programma in het algemeen.

Het programma is geschikt voor de doelgroep ( adolescenten
tussen 12 en 15 jaar met een cognietieve leerachterstand)
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Het programma is voeldoende afgestemd op het doel de
communicatief-pragmatische vaardigheden van de leerlingen te
bevorderen.
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Het programma is voeldoende afgestemd op het doel de sociale
vaardigheden van de leerlingen te bevorderen.
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Het programma is aantrekkelijk voor de adolescenten
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Het overzicht per bijeenkomst is begrijpelijk uitgelegd
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Het programma is naast het onderwijs op school een
meerwarde voor de communicatief-pragmatische ontwikkeling
van de leerlingen
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Het programma is naast het onderwijs op school een
meerwarde voor de sociale ontwikkeling van de leerlingen
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Het programma sluit aan bij de sociale competenties van de
leerlingen
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Het programma sluit aan bij de sociale competenties van de
leerlingen
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De handleiding van het programma is duidelijk
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De handleiding van het programma is logisch gestructureerd
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De handleiding van het programma is gemakkelijk hanteerbaar
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Het programma is zonder logopedische voorkennis uitvoerbaar
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2) De volgende schema´s geven de verkregen resultaten weer, die betrekking hebben
op de opbouw van het programma

De volgorde van de bijeenkomsten is logisch gestructureerd
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De opbouw van de afzonderlijke bijeenkomsten is logisch
gestructureerd ( inleiding, activiteit,afsluiting)
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De tijdsplanning binnen de afzonderlijke bijeenkomsten is
realistisch
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Het programma laat voldoende ruimte voor aanvullingen en
veranderingen door eigen ideeen
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3) De volgende schema´s geven de verkregen resultaten weer, die betrekking hebben
op de inhoud van het programma

De inhoud van de afzonderlijke bijeenkomsten is duidelijk
beschreven
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De doelstellingen per bijeenkomst zijn duidelijk
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De doelstellingen per bijeenkomst zijn haalbaar
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De istructies per activiteit zijn duidelijk beschreven
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De aangegeven alternatieve avtiviteiten zijn een waardevolle
aanvulling
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Het programa sluit kwa inhoud aan bij de behoeften van de
leerlingen wat hun communicatief-pragmatische vaardigheden
betreft
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Het programma sluit kwa inhoud aan bij de behoeften van de
leerlingen wat hun sociale vaardigheden betreft
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De verschillende activiteiten zijn leermomenten voor de
leerlingen
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De rollenspellen geven realistische situaties voor de leerlingen
weer

Aantaal deskundigen

2,5
2
1,5

1
0,5

0
Geheel mee eens

Grotendeels mee
eens

Noch eens/ noch
oneens

Grotendeels mee Geheel mee oneens
oneens

Beoordeling

N=2

95

Bijlagen

4) De volgende schema´s geven de verkregen resultaten weer, met betrekking op de
bijlagen en werkbladen van het programma

De bijlagen/werkbladen zijn gemakkelijk hanteerbaar

Aantaal deskundigen

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Geheel mee eens

Grotendeels mee
eens

Noch eens/ noch
oneens

Grotendeels mee Geheel mee oneens
oneens

Beoordeling

N=2

De bijlagen/werkbladen zijn aantrekkelijk voor de leerlingen
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De oefenmp heeft een meerwarde voor de adolescenten
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De bijlagen/werkbladen zijn in een voor de leerlingen
begrijpelijke taal geformuleerd
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De verschillende afgebeelde emoties zijn duidelijk herkenbaar
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De afbeeldingen/symbolen voor de drie gedragspatronen zijn
duidelijk
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De instructies van de rollenspellen zijn voor de leerlingen
duidelijk
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De vragen van de evaluatieslijst voor de leerlingen zijn duidelijk
geformuleerd
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De vragen van de evaluatieslijst voor de leerlingen zijn
begrijpelijk voor de leerlingen
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De uitslag van de evaluatielijst geeft de mening van de
leerlingen weer
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7.4. Het programma “Meer dan Taal"
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1

Samenvatting

Inleiding

Het programma “Meer dan taal” werd ontwikkeld om adolescenten

“Meer dan taal” werd oorspronkelijk door twee logopedie studenten

tussen 12 en 15 jaar op een praktijk school de mogelijkheid te bieden

van de Hogeschool Zuyd in Heerlen op aanvraag van de logopedisten

binnen

sociale

van de School voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg te Heerlen,

vaardigheden te trainen en te verbeteren. “Meer dan taal” bestaat uit

die in 2007 werd gesteld, ontwikkeld. Het voormalige programma

31 bijeenkomsten die op elkaar opbouwen. Er wordt met het

omvatte 16 bijeenkomsten en liep over 8 weken. Aan de hand van

aanleren en oefenen van enkelvoudige vaardigheden apart begonnen

een procesevaluatie werd het programma aangepast, verbeterd en

die in het verloop van het programma steeds meer aan andere

verder ontwikkeld. “Meer dan taal” heeft als doel om adolescenten

vaardigheden gekoppeld en geoefend worden. Op deze manier

binnen

krijgen

belangrijksten

communicatief en sociaal gebied verder te ontwikkelen. Om

vaardigheden te leren kennen en doelgericht en geïsoleerd te

überhaupt een effect te kunnen meten is de tweede versie van “Meer

oefenen. Door middelen van rollenspellen o.i.d. zullen ze vervolgens

dan taal” bestemd om gedurend een tijdbestek van 4 maanden

het geleerde aan situaties koppelen en toepassen waar ze ook in de

aangeboden en achteraf aan de hand van een productevaluatie

realiteit vaak tegenkomen. Het programma bevat trainingen voor

geëvalueerd te worden.

luister- en zendervaardigheden en gespreksvoering. Verder word op

Het programma bevat oefeningen voor vaardigheden die door

speelse wijze de gewaarwording van emoties en de omgang ermee

Goldstein ooit in „beginnende sociale vaardigheden‟ (bijv. luisteren,

aangeleerd en geoefend.

gesprekken

Naast de bovengenoemde essentiële vaardigheden mikt “Meer dan

vaardigheden‟ (bijv. hulp vragen), „vaardigheden in het omgaan met

taal” op het aanleren van assertief gedrag, het omgaan met

gevoelens‟ (bijv. gevoelens kennen, uitdrukken, begrijpen) en

conflicten en het compenseren en bekampen van negatieve

„alternatieven voor agressie‟ (bijv. onderhandelen, voor jezelf

gevoelens zoals woede, agressie of verdriet. Al bij al is “Meer dan

opkomen, ruzie vermijden) ingedeeld en gecategoriseerd werden.

taal” een programma dat samen met de vaardigheden van de

Verder dienen vijf van de acht bouwstenen van de “Theory of Mind”

adolescenten groeit en uiteindelijk tot een mooi totaalbeeld voert.

(ToM) als „rode draad‟ door het hele programma.

hun

de

onderwijs

hun

adolescenten

de

eigen

communicatie

mogelijkheid

de

en

Praktijkonderwijs

voeren,

de

jezelf

mogelijkheid

voorstellen),

te

bieden

„gevorderde

zich

op

sociale
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De doelgroep van “Meer dan Taal” zijn adolescenten tussen 12 en 15

Hoofddoelen van “Meer dan Taal”

jaar die zich kenmerken door een cognitieve leerachterstand, met

-

Leren actief te luisteren.

een IQ tussen 60 en 80, communicatieve beperkingen en sociaal-

-

Een goed luisterhouding leren kennen en toepassen.

emotionele problemen. Bij sommige leerlingen kan er eventueel nog

-

Oogcontact maken en vasthouden.

sprake zijn van bijkomende psychiatrische stoornissen, zoals autisme

-

Tien belangrijke punten bij het zichzelf presenteren kennen

of AD(H)D. Tijdens het opstellen van het onderwijsprogramma werd
er

derhalve

rekening

de

-

Leren op een adequate manier contacten te leggen.

cognitieve

-

Leren een gesprek te beginnen en te voeren.

vaardigheden en evt. bijkomende emotionele problemen kunnen een

-

Leren en kunnen verwoorden wat emoties zijn.

negatieve invloed op communicatieve vaardigheden uitoefenen en

-

Vijf verschillende emoties kennen en op verzoek vier ervan

bovengenoemde

met

stoornis

bijkomende

gehouden.

symptomen

Verminderde

van

en kunnen toepassen.

sociaal gedrag bemoeilijken. De adolescenten zijn vaak niet in staat
negatieve gevoelens verbaal te uiten, emoties bij zowel zichzelf als

kunnen herkennen, benoemen, voorspellen en demonstreren.
-

ook bij anderen juist waar te nemen en adequaat erop te reageren.
Ernaast zijn de leerlingen in veel gevallen niet helemaal in staat om

Emoties kunnen waarnemen, interpreteren en adequaat erop
reageren.

-

De belangrijksten kenmerken van agressief en passief gedrag

voor hun eigen wensen en behoeften op te komen. Wanneer ze bijv.

kennen, opnoemen, bij zichzelf en anderen kunnen herkennen

niet in staat zijn verbaal adequaat aan te geven dat ze zich

en

ongerechtvaardigd behandeld voelen hebben ze ook niet de

vermeden en waarom.

mogelijkheid om zich juist te kunnen verdedigen. Als gevolg ervan

-

kunnen ze zich of terugtrekken of agressief reageren. “Meer dan
Taal” werd dus ontwikkeld om de communicatieve en sociale

kan ontstaan.

Kenmerken

dat
van

deze

gedragspatronen

assertief

gedrag

moeten

kennen,

worden

opnoemen,

herkennen, kunnen toepassen en voor zichzelf opkomen.
-

vaardigheden van de doelgroep in zo verre te stimuleren en te
bevorderen dat er een basis voor een zo zelfstandig mogelijk leven

weten

Weten wat een compromis is en leren compromissen te
sluiten.

-

Mogelijkheden vinden om met negatieve gevoelens om te
gaan.
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Wat wordt getraind?
Het programma “Meer dan Taal” bevat oefeningen voor het
stimuleren en trainen van verschillende gebieden binnen de

4. non-verbale
communicatie:

is

een

vorm

van

uitwisseling

zonder

van

linguïstiek. Linguïstiek is het onderdeel binnen de taalwetenschap

boodschappen

woorden

te

dat zich bezighoudt met de systematische eigenschappen van

gebruiken. Ze bevat aspecten zoals

taal. Ernaast worden vaardigheden op communicatief en sociaal

gebaren en mimiek.

gebied getraind. Zoals non-verbale communicatie en empathisch
vermogen. Het volgt een kort overzicht en uitleg over de

5. empathie:

is het vermogen om zich in een ander
en

onderdelen die binnen het programma aan bod komen.

zijn

gevoelens

te

verplaatsen.

Eronder ook 5 van de 8 bouwstenen van
1. semantiek:

de “Theory of Mind” (ToM):

onderdeel van
linguïstiek/taalwetenschap dat



luisteren en nadoen (Bouwsteen 1)

zich bezighoudt met de

2. syntaxis:

taalinhoud en de betekenis



emotieherkenning (Bouwsteen 2)

ervan.



doen-alsof: verbeeldend spel (Bouwsteen 3)



first order belief: denken over de oorzaak
van bepaalde situaties (Bouwsteen 5)

onderdeel dat zich bezighoudt
met de opbouw en de
structuur van zinnen.

3. pragmatiek:

perceptie en imitatie: gericht kijken,



second order belief: denken over het denken
van de ander (Bouwsteen 7)

onderdeel dat zich bezighoudt
met de relatie van taaluitingen en
taalgebruikers.
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ToM – “Theory of Mind”
De “Theory of Mind” of kortweg “ToM” is de theorie van wat anderen

1:

perceptie en imitatie

denken en voelen. Het is een onderdeel van sociale intelligentie.

2:

emotieherkenning

Op grond van cognitieve vaardigheden zijn mensen in staat om aan

3:

doen-alsof

zichzelf en aan anderen, gedachten, gevoelens, ideeën en intenties

4:

kennis over het verschil tussen fysisch (werkelijke
situatie) en mentaal (dromen, gedachten)

toe te schrijven en dus voor te spellen wat een andere zou doen of
voelen/denken en vervolgens respectievelijk vooruitlopend zijn eigen

5:

first order belief: denken over de oorzaak

gedrag erop afstemmen (Steerneman 2004).

6:

false belief: begrijpen en onderkennen van bedrog en

misleiding

ToM heeft zijn oorsprong in een wetenschappelijk onderzoek door
David Premack en Guy Woodruff in 1978 met chimpansees.

7:

anderen

Tijdens de normale ontwikkeling verwerpt iedereen bepaalde
vaardigheden die een belangrijk voorwaarde voor de “Theory of
Mind” zijn.
In het volgende worden 8 “bouwstenen” in degene volgorde

second order belief: denken over het denken van

8:

begrip voor complexe humor (grapjes, ironie,
sarcasme)

(Steerneman 2004)

weergegeven, in die ze binnen de ontwikkeling vanaf het 2de t/m 8ste
levensjaar worden verworpen.
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Algemene aandachtspunten

Waardeer een beoordeel niet

Hoewel ervan wordt uitgegaan dat de meeste van de volgende

Om frustratie te vermijden is het belangrijk de leerlingen niet met

aandachtspunten

elkaar te vergelijken. Probeer steeds zo neutraal als mogelijk

voor

u

als

ervaren

leerkracht

bekend

en

vanzelfsprekend zijn werd ervoor gekozen om deze op grond van het
grote belang nog eens op te noemen.

feedback te geven en te evalueren.
Verbaliseer alles wat u doet

Bouw vertrouwen op

Omdat “Meer dan Taal” een onderwijsprogramma ter bevordering

“Meer dan Taal” vereist een actieve bijdrage van de leerlingen.

van communicatieve en sociale vaardigheden is, is het belangrijk dat

Rollenspellen nemen bijv. een groot gedeelte van het programma in

u een goed voorbeeld geeft en alles verbaliseert wat u doet. Taal

wat moed en initiatief van de leerlingen vraagt. Vooral voor

zorgt voor plezier!!!

schuchtere en teruggetrokken leerlingen zou zo‟n soort oefening erg
moeilijk zijn. Vanuit deze reden is het heel belangrijk om vertrouwen
op te bouwen en ervoor te zorgen dat zich iedereen zo goed mogelijk
op zijn gemak voelt. Positieve ervaringen kunnen het begin zijn voor
meer initiatief, probeer dus de leerlingen zo goed mogelijk te
ondersteunen.
Motiveer en prijs de leerlingen
Lof en motivatie zijn vooral belangrijk voor leerlingen die een gebrek
aan zelfvertrouwen hebben. Voor hen zou het ook kostbaar zijn als u

Gebruik korte zinnen
Als u zinnen gebruikt die te lang of te ingewikkeld zijn bestaat die
gevaar dat u niet (juist) wordt begrepen. Ook zou u de aandacht van
de leerlingen beter kunnen houden als u kort en bondig uitleg geeft.
Ga na of alles wordt begrepen
Indien u op een gegeven moment geen (eenduidige) antwoord krijgt
betekend dat niet dat de leerling geen antwoord heeft maar dat
hij/zij misschien niet helemaal weet wat u van hem/haar verwacht.

ook “gemakkelijke” opdrachten prijst. (Leenders 1998)
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Stel basisregels voor het communiceren op

Improviseer zo nodig

Sociaal competent gedrag vereist onder ander het kunnen naleven

Het is normaal dat tijdens een les niet alles volgens plan kan

van regels. Ook het uitvoeren van het onderwijsprogramma kan

verlopen. Op de ene dag kunnen de leerlingen bijv. heel erg

alleen succesvol zijn wanneer ieder deelnemer zich aan een aantal

gemotiveerd zijn en op de andere dag helemaal geen zin hebben en

vaste regels houd. De volgende regels zijn van belang:

een bepaalde activiteit gewoon niet leuk vinden. Verder kan het

1. Ik val niemand in de rede!

voorkomen dat werkbladen worden vergeten of de tijd niet goed in

2. Ik praat pas wanneer ik aan de beurt ben!

gaten werd gehouden. In dergelijke situaties wordt zoals in andere

3. Ik luister wanneer iemand anders iets verteld!

lessen ook improvisatie aan u gevraagd. Eén zekere mate van

4. Ik steek mijn vinger in de lucht wanneer ik iets wil zeggen en

spontaniteit en flexibiliteit zal bij het uitvoeren van het programma

praat niet in de ruimte!
Natuurlijk kunt u met deze regels variëren en ook uitzonderingen
maken. (Leenders 1998)

een voordeel zijn.
Laat iedere leerling aan bod komen
In elk groep zitten vele verschillende persoonlijkheden. Sommige

Laat zien dat taal plezierig is

mensen zijn extravert ander introvert. Daarom is het waarschijnlijk

De vaardigheid om effectief te kunnen communiceren bied voor

dat er leerlingen zijn die, in vergelijking met andere, hun vinger

iedereen een aantal leuke mogelijkheden. Men kan contacten leggen

(bijna) nooit in de lucht steken. Respecteer de verschillende

en houden, gevoelens uiten en een oplossing vinden die voor

persoonlijkheden maar probeer toch tegelijkertijd om ieder leerling zo

iedereen in orde is. Men kan voor zichzelf opkomen door zijn eigen

goed mogelijk in alle activiteiten te integreren en erbij te betrekken.

wensen en behoeften verbaal te uiten. Dit alles kan men op een

Vooral aan het begin van het programma kan het zijn dat schuchtere

leuke, speelse manier leren. Tijdens de uitvoerig van het programma

leerlingen ervoor kiezen alleen te luisteren. Stel gewoon af en toe

kunt u steeds opnieuw benadrukken dat taal plezierig is en heel veel

een vraag aan hen of nodige hun uit om kleine opdrachten, zoals

voordelen en mogelijkheden heeft.

pennen en papier klaar te zetten, uit te voeren. Het is van belang om

7

alle leerlingen het gevoel te geven om in de les iets positiefs te
hebben bereikt.
Hou de tijd goed in gaten
Indien de tijdstippen per activiteit niet worden aangehouden kan het
gebeuren dat niet alle doelstellingen kunnen worden bereikt.

Veel plezier en succes bij het uitvoeren van “Meer dan Taal”
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Bijeenkomst 1
Luisteren

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 1: “Mijn oefenmap – MEER DAN TAAL” (Bijlage 1)
- bijlage 1a: zinnen
- bijlage 1b: verhalen
- 1 oefenmap per leerling
- bal

Doel:

actief luisteren

Wat wordt getraind?

- receptieve semantiek
- expressieve semantiek
- syntaxis
- woordenschat

Waar gaat het om?

waarnemen, horen, luisteren, begrijpen

Didactische werkvorm:

1. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

2. discussiëren

 gespreksvorm

3. doceren

 aanbiedende vorm

Doelstellingen:
1. De leerling is zich ervan bewust dat er binnen de volgende 4 maanden een onderwijsprogramma wordt uitgevoerd en kan in eigen woorden aangeven
wat dit voor meerwaarde heeft (bv.: ”leren gesprekken te voeren...” “leren gevoelens te herkennen en erop te kunnen reageren...” “leren eigen gevoelens te benoemen...” “leren om
mezelf voor te stellen...”).

2. De leerling is zich bewust wat actief luisteren inhoud en kan dit op verzoek van de leraar in eigen woorden aangeven.
3. De leerling kan zelf een situatie bedenken waar het belangrijk is om goed te luisteren.
9

4. De leerling is in staat om binnen een oefensituatie één door u of een ander leerling gezegde zin letterlijk te herhalen.
5. De leerling is in staat om binnen een oefensituatie één door u vertelde verhaal inhoudelijk weer te geven.

10

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 5 min.

1. Leg kort aan de leerlingen mondeling uit dat er binnen de volgende 4 maanden het

1. – 3. – luisteren

onderwijsprogramma “MEER DAN TAAL” wordt uitgevoerd en wat de bedoeling ervan is.
(Voorbeeld: Taal staat centraal maar er komen ook andere belangrijke onderwerpen zoals
het benoemen en herkennen van gevoelens aan bod.)
2. Verklaar mondeling dat jullie samen met behulp van verschillende oefeningen (rollenspelen,
maar ook spelen met plaatjes o.i.d.) willen leren om goede gesprekken te voeren, adequaat
op de gevoelens van een ander te reageren, de eigen gevoelens te benoemen en voor zijn
eigen wensen op te komen.
3. Om de doelen te kunnen bereiken zijn een aantal vaardigheden (bijv. goed naar iemand
luisteren, interesse tonen, gevoelens van andere herkennen en begrijpen, voor zijn
eigen wensen en behoeften kunnen opkomen enz.) van belang, die jullie samen
in de loop van de 4 maanden stapsgewijs leren kennen en leren om juist te gebruiken.
Uiteindelijk zal het programma de leerlingen zo goed mogelijk op het zelfstandig leven
voorbereiden en hun de mogelijkheid bieden om vaardigheden te trainen die belangrijk
zijn om binnen de maatschappij te kunnen voldoen.
4. Ga na of alles duidelijk is
kort vragenronde: leerlingen uitnodigen om uit te leggen, wat u net heeft vertelt.
 geen reacties? mogelijk dat er nog onduidelijkheden zijn.

4. – eventueel vragen stellen
– op verzoek van u in eigen woorden weergeven wat de
bedoeling van het programma “MEER DAN TAAL” is

 leerlingen uitnodigen vragen te stellen of aan te geven wat er nog niet helemaal werd
begrepen.
5. Geef aan: het volgen 2 oefening waar het om actief luisteren gaat.

5. – luisteren
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Luisteren – onderwerp ~ 15 min.

1. Brainstorm met de hele klas wat eigenlijk luisteren inhoud en waar men goed moet luisteren

1. brainstormen

( bv. Op school, sollicitatiegesprek, aan het telefoon enz.)
2. Schrijf alles op het bord wat gezegd wordt.

2. opletten en meewerken

3. Vervolgens begint u met de luisteroefening. Dit is een ervaringsoefening, u moet op dit

3. luisteren

moment nog geen verklaring geven.
4. Oefening 1:
-

Nodig de leerlingen uit zich in een stoelkring te zetten.

-

Leg oefening uit: bv.: “Dit is een praatbal ( laat de bal aan alle leerlingen zien). Ik

4. uw verzoek nakomen & luisteren

zeg nu een zin (bijlage 1a), jullie moeten allemaal heel goed luisteren. Vervolgens
werp ik de bal naar een van jullie toe en diegene zal de zin letterlijk herhalen”.
Diegene van jullie die mijn zin letterlijk heeft herhaald mag nu zelf een zin bedenken
en de bal naar een van jullie toewerpen.
Tip: als alternatief kunt u ook gewoon een zin uit bijlage 1a opzeggen en de leerlingen
mogen alleen voor de volgende leerling kiezen wie de zin letterlijk zal herhalen door de bal
naar hem/haar toe te werpen.

Belangrijk: Ga na of alle leerlingen de oefening hebben begrepen en laat ze de oefening

-

mondeling herhalen.

mondeling herhalen om te controleren of de oefening
voor hun duidelijk is.

Tip: Indien er nog onduidelijkheden bestaan qua inhoud en verloop van de oefening geef
steun door gerichte vragen te stellen zoals:
-

“Wat doe ik met de bal?”

-

“Hoeveel zinnen zeg ik?”

Als de leerlingen de oefening nog niet helemaal hebben begrepen geef je een voorbeeld:

-

luisteren

12

“Ik zeg nu: “Ik eet graag ijs!” en werp vervolgens de bal naar XY toe. Zijn/haar opdracht is
nu mijn zin, die ik net heb gezegd letterlijk te herhalen. Hij/zij zal dus zeggen:”...” Nu mag
XY een zin bedenken en de bal naar iemand anders toewerpen, wie vervolgens de zin van
XY letterlijk zal herhalen. Zo gaat het verder.”
De oefening wordt zolang gespeeld totdat iedereen aan de beurt is gewest.

- aan oefening meedoen

Op bijlage 1a vindt u verschillende zinnen die u kunt zeggen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking  Luisteren – onderwerp ~ 5 min.

1. Aan het eind van het spel vraagt u de leerlingen om mondeling feedback te geven.

1. reflecteren

Tip: Stel vragen zoals:
-

“Hoe vonden jullie dit spel?”

-

“Was het makkelijk of moeilijk voor jullie de zin te onthouden? Waarom?”

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Luisteren – verhaal ~ 10 min.

1.Oefening 2: Maak een mooie overgang naar de tweede oefening. U kunt bv. zeggen: “ Jullie

1. luisteren

hebben deze oefening heel goed gedaan, maar nu gaan wij een stap verder. De bedoeling is
nu de inhoud van een heel kort verhaal in eigen woorden weer te geven (Bijlage 1b). Ik
begin met het vertellen/voorlezen van een verhaal en vervolgens werp ik weer de bal naar
iemand van jullie toe, net zoals bij de eerste oefening. Jullie zullen dan mijn verhaal in eigen
woorden weer geven. Dus luister goed!!!
Tip: Tijdens deze oefening bent uw steeds diegene die het verhaal gaat voorlezen, tenzij de
leerlingen zijn zo goed dat ze zelf in staat zijn om een kort verhaal te bedenken. Dit kunt u
gerust individueel en spontaan beslissen.
2. Belangrijk: Ga na of alle leerlingen de oefening hebben begrepen en laat hen de oefening

2. uw verzoek nakomen en mondeling herhalen
13

mondeling herhalen.

Tip: Indien moeilijk; stel vragen zoals:
-

“Vertel ik nu een zin of een kort verhaal?”

-

“Wat doe ik als ik de bal in de handen krijg?”

-

“Vertel ik het verhaal woordelijk na of in mijn eigen woorden?”

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking  Luisteren – verhaal ~ 5 min.

1. Aan het eind van het spel wordt weer op de oefening reflecteert.

1. reflecteren

Tip: Om discussie ronde de sturen kunt u vragen stellen zoals:
-

“Hoe vonden jullie dit spel?”

-

“Wat was het verschil met het eerste spel?”

-

“Was het moeilijker of makkelijker?”

-

“Weten jullie waarom wij dit hebben gedaan?”

2. Schrijf de antwoorden van de laatste vraag op het bord een maak een overgang waar je de

2. luisteren

essentie van luisteren verklaart.

Belangrijk: Voor leerlingen moet de meerwaarde van luisteren duidelijk zijn.  Door goed
te luisteren neem je zowel de verbalen (het spreken) als ook de non-verbalen (mimiek,
gebaren) boodschappen van je tegenover op en kunt dus je eigen antwoord dan op die
van de andere aanpassen. Eruit blijkt dat je interesse en begrip voor die andere toont.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Laat de leerlingen nog eens in eigen woorden aangeven wat actief luisteren is en waarom
luisteren van belang is.
2. Ter afsluiting informeert u de leerlingen dat ze vanaf nu iedereen een eigen map krijgen

1. uw verzoek nakomen en in eigen woorden aangeven wat
actief luisteren is en waarom het van belang is.
2. luisteren

waarin alle bijeenkomsten incl. oefeningen terecht komen.

Belangrijk: meerwaarde van zo'n soort map moet voor leerlingen duidelijk zijn.
3. Geef aan ieder leerling een map en werkblad 1: “Mijn oefenmap – MEER DAN TAAL” en

3. uw verzoek nakomen en hun eigen map beschrijven

vraag hen om hun voor en achternaam erop te schrijven, goed op de map te letten en ze
vanaf nu naar ieder bijeenkomst mee te nemen.
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Bijeenkomst 2
Luisterhouding
Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- bijlage 2: “verhalen”
- werkblad 2a: “Luisterhouding”
- werkblad 2b: “Een goede luisterhouding”
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

begrip krijgen voor een goede luisterhouding.

Wat wordt getraind?

- expressieve semantiek
- syntaxis
- woordenschat

Waar gaat het om?

non-verbale communicatie, oogcontact, lichaamshouding

Didactische werkvorm:

1. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

2. discussiëren

 gespreksvorm

3. doceren

 aanbiedende vorm

Doelstellingen:
1. De leerling is zich bewust over het belang van een goede luisterhouding.
2. De leerling ervaart het verschil tussen een geïnteresseerde en ongeïnteresseerde luisterhouding en kan deze aangeven.
3. De leerling kan in eigen woorden kenmerken voor een goede/slechte luisterhouding opnoemen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 1 min.

1. Leg aan de leerlingen uit dat u vandaag met een klein experiment wilt beginnen.

1. luisteren

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Ongeïnteresseerde luisterhouding ~ 10 min.

1. U nodigt één leerling uit om met u aan een tafel te gaan zitten de rest moet goed opletten
en observeren.

1. - leerling 1 komt uw verzoek na
- de rest van de klas let goed op wat jullie doen

Tip: Als geen leerling durft, kies zelf voor een leerling van die u weet dat hij/zij voldoende
zelfbewustzijn heeft om voor de klas iets voor/mee te doen.
2. Oefening:

2. – leerling doet aan de oefening mee

-

U gaat tegenover de leerling zitten

-

Leerling krijgt een kort verhaal wat hij tegen u zal voorlezen/vertellen ( bijlage 2)

-

Geef aan dat er niets ergs gebeurd maar dat hij gewoon zal vertellen wat er in het
verhaal is gebeurd gelijk wat u doet

-

Wanneer de leerling het verhaal gaat vertellen neemt u een slechte, ongeïnteresseerde
luisterhouding aan (werkblad 2a [- kolom]):

Afwijzend lichaamshouding
Oogcontact

vermijden

geen

non-verbale

reactie

laten

zien



neutraal

gelaatsuitdrukking
enz.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 8 min.

1. Is de leerling klaar vraagt u aan hem/haar hoe hij/zij zich tijdens het vertellen heeft gevoeld

1. reflecteren

Tip: geeft zo nodig steun door middelen van vragen zoals:
-

“Vond je het fijn om mij iets te vertellen?”

-

“Had je het gevoel dat ik echt goed naar jij verhaal heb geluisterd?”

2. Vervolgens vraagt u aan de klas wat hun is opgevallen qua u gedrag

Tip: Maak hen alert op uw lichaamshouding, oogcontact en op mogelijke (non-verbale)

2. op uw vraag reageren en aangeven wat hun tijdens de
oefening is opgevallen

reacties van u op het verhaal.
 stuur de discussie zo nodig met behulp van vragen:
-

“Wat konden jullie zien? Hoe was mijn lichaamshouding?”

-

“Was die open of meer afwijzend en gesloten?”  Laat bijv. tijdens de vraag de
desbetreffende lichaamshouding zien

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn waar u het over hebt, neem
desnoods nog een keer de houding aan die u tijdens het “experiment” heeft
ingenomen.
-

“Hadden jullie het gevoel dat ik geïnteresseerd was?”

-

“Was er sprake van oogcontact?”

3. Tijdens de discussie schrijft u alles op het bord ( visuele steun) en als voldoende punten

3. aan discussieronde deelnemen en opletten

opgenoemd zijn maakt u duidelijk (bijv. door een opschrift over de notulen te maken) dat
zo‟n soort gedraag slecht luisterhouding is ( zie werkblad 2a [- kolom])
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Geïnteresseerde luisterhouding ~ 10 min.

1. U gaat weer met de leerling met die u net het klein experiment heeft gedaan tegenover aan
een tafel zitten en adviseert de rest van de klas om goed op te letten en te observeren.

1. & 2 - leerling doet weer aan oefening mee
- de rest van de klas let op en observeert aandachtig

2. Oefening:
-

U gaat tegenover de leerling zitten

-

Leerling krijgt weer hetzelfde verhaaltje van tevoren wat hij opnieuw tegen u zal
voorlezen/vertellen

-

Stel de leerling zo nodig weer gerust dat er niets ergs gebeurd en dat hij weer gewoon
zal vertellen wat er in het verhaal is gebeurd gelijk wat u doet

-

Wanneer de leerling het verhaal gaat vertellen neemt u een goede, geïnteresseerde
luisterhouding aan:

open lichaamshouding
u maakt oogcontact
u laat non-verbale reactie zien  knikken, glimlachen
enz.
Belangrijk: De leerling(en) zul(len) door dit experiment ervaren wat de luisterhouding
voor een invloed op de eigen gevoelens heeft en vooral dat het heel onprettig is om met
een persoon te praten die een ongeïnteresseerde luisterhouding laat zien.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 8 min.

1. Is de leerling klaar vraagt u weer eerst aan hem/haar hoe hij/zij zich tijdens het vertellen

1. reflecteren

heeft gevoeld

Tip: geeft zo nodig steun door middelen van vragen zoals:
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-

“Was er iets anders dan het eerste keer?” “Wat dan?”

-

“Vond je het nu fijn om mij iets te vertellen?”

-

“Had je het gevoel dat ik echt goed naar jij verhaal heb geluisterd?”

2. vervolgens vraagt u aan de klas wat hun is opgevallen qua u gedrag

Tip: Maak hen weer alert op u lichaamshouding, oogcontact en op mogelijke reacties van u

2. op uw vraag reageren en aangeven wat hun deze keer is
opgevallen

op het verhaal.
 stuur de discussie zo nodig met behulp van vragen:
-

“Wat konden jullie zien? Hoe was mijn lichaamshouding?”

-

“Was die open of meer afwijzend en gesloten?”  Laat bijv. tijdens de vraag de
desbetreffende lichaamshouding zien

-

“Hadden jullie het gevoel dat ik geïnteresseerd was?”
“Was er sprake van oogcontact?”

3. Tijdens de discussie schrijft u alles op het bord ( visuele steun) en als voldoende punten

3. aan discussieronde deelnemen en opletten

opgenoemd zijn maakt u duidelijk (bijv. door een opschrift over de notulen te maken) dat
dit goed luisterhouding is ( zie werkblad 2a [+ kolom])

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 8 min.

1. Nodig de leerlingen uit om binnen een discussieronde nog een keer mondeling samen te

1. - uw verzoek nakomen

vatten wat “goed” en “slecht” luisterhouding inhoud.

- aan discussieronde deelnemen

Belangrijk: Op deze manier kunt u nagaan of de doelstellingen bereikt zijn en of alles

- mondeling samenvatten wat goed en slecht luisterhouding

duidelijk was.
2. Indien er punten niet door de leerlingen worden genoemd, vult u deze zo nodig aan.

inhoud
2. – luisteren

3. Tot slotte geeft u aan ieder leerling het werkblad 2a: “Luisterhouding” en werkblad 2b: “Een

goede luisterhouding” en vraag aan hen om dit in hun map te stoppen en in te vullen.

3. – uw verzoek nakomen

20

Bijeenkomst 3
Kijk mij in mijn ogen!

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- bal
- werkblad 3: “Oogcontact”
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

bewust oogcontact maken

Wat wordt getraind?

- non-verbale communicatie
- luisterhouding
- oogcontact

Waar gaat het om?

non-verbale communicatie, oogcontact, luisterhouding

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is in staat om tijdens de les op verzoek van de leraar in eigen woorden de kenmerken van goed/slecht luisterhouding op te noemen.
2. De leerling is in staat om tijdens een oefening bewust oogcontact te maken.
3. De leerling is in staat om tijdens een oefening de duur van het oogcontact te verlengen.
4. De leerling is in staat om tijdens de les op verzoek van de leraar in het kort aan te geven hoe hij/zij de oefening vond.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 1 min.

1. Leg aan de leerlingen uit dat u vandaag tijdens een spel aan het maken en houden van

1. luisteren

oogcontact wilt werken.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Kijk mij in mijn ogen!! ~ 25 min.

1. Nodig de leerlingen uit om nog eens samen te vatten wat jullie in de eerste twee lessen
hebben gedaan.

1. & 2 - uw verzoek nakomen
- bijeenkomst 1 en 2 kort samenvatten

Belangrijk: De leerlingen zullen vooral het verschil van goed en slecht luisterhouding
opnoemen.
2. U schrijft alles wat door hen werd genoemd op het bord.

Tip: Maak het best twee kolommen om duidelijk te maken welk gedrag bij welk

2. – meedoen aan nabespreking
- werkblad 2b aanpassen/invullen

luisterhouding hoort. Verder kunt u hen uitnodigen om werkblad 2b ter ondersteuning te
gebruiken. Op deze manier kunt u goed nagaan wie het (correct) heeft ingevuld en
aansluitend gezamenlijk aanpassen. Diegene die het (nog) niet hebben ingevuld krijgen zo
de kans om het nu tijdens de nabespreking te doen.
3. Wanneer alles aan bod kwam legt u aan hen uit dat u vandaag bijzonders aandacht aan het
maken van oogcontact wilt besteden.
4. U nodigt de leerlingen uit om in een kring te gaan zitten.
5. Vervolgens legt u de oefening uit:
Oefening:

3. luisteren
4. – uw verzoek nakomen
- in een kring gaan zitten
5. – 7. -luisteren
- aan oefening meedoen

1. buur aanstippen
2. oogcontact maken en houden
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3. zichzelf met naam voorstellen (ronde 1)
( [2de rondje + leeftijd, 3de rondje + hobby])
4. klaar!
5. Diegene die aangestipt werd, stipt zijn/haar buur aan en stelt zichzelf tevens met
naam voor
6. Enz.

Tip: Het best is als u met in de kring gaat zitten en met de oefening begint bijv. u (rechte)
buur aanstippen en zelf met naam voorstellen.
6. Wanneer de voorstelronde weer bij u is terecht gekomen legt u aan de leerlingen uit dat
het nu de bedoeling is om iets langer oogcontact te maken en een langer zin te zeggen
(bijv. met naam voorstellen en de leeftijd aangeven enz. [zie oefening; rond ...])
Oefening:  zoals boven al genoemd
7. Als de 3de ronde ook af is legt u aan de leerlingen uit dat de oefening nu
iets meer verandert.

NIET meer de bedoeling om buurman aan te stippen en oogcontact te maken
MAAR: één bal aan een persoon in de kring te gooien en met deze persoon oogcontact te
maken, te vertellen wat men (bijv.) aan het weekeind heeft gedaan en tijdens het verhaaltje
het oogcontact te houden.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 10 min.

1. Vraag aan de leerlingen om uit te leggen hoe ze deze oefening vonden

1. & 2. op oefeningen reflecteren

Tip: stuur desnoods de discussieronde door middelen van vragen zoals:
-

“Was het moeilijk/makkelijk om oogcontact te maken en vast te houden?”

-

“Was er een verschil tussen rond 1, 2 en 3 qua moeilijkheid?”
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-

“Vonden jullie het (on-)aangenaam om oogcontact te maken? Waarom?”

2. Schrijf alles op het bord en maak de punten (vooral de problemen/moeilijkheden) die door
de leerlingen werden genoemd bespreekbaar.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 8 min.

1. Leg aan het einde van deze bijeenkomst uit waarom oogcontact belangrijk is.  Oogcontact

1. luisteren

is heel belangrijk tijdens een gesprek want het toont interesse en je blijft met je tegenover
in contact.
2. Geef werkblad 3: “Oogcontact” aan de leerlingen en vraag hen om dit in hun map te

2. uw verzoek nakomen

stoppen.
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Bijeenkomst 4
Laat je lichaam praten I

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 2a: “Luisterhouding”
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Juiste lichaamshouding tijdens een gesprek innemen

Wat wordt getraind?

- non-verbale communicatie
- lichaamshouding

Waar gaat het om?

lichaamshouding, non-verbale communicatie

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is zich tijdens de oefening bewust van het verschil tussen een open en een gesloten lichaamshouding (zittend) en kan deze tijdens een
oefening in de les op verzoek van de leraar toepassen.
2. De leerling kan tijdens de les op verzoek van de leraar in eigen woorden de kenmerken van een open en een gesloten lichaamshouding (zittend)
aangeven.
3. De leerling kan tijdens een oefening op verzoek van de leraar aangeven hoe hij zich tijdens de oefening heeft gevoeld.
4. De leerling is in staat om tijdens de les op verzoek van de leraar minstens één situatie te noemen waar het belangrijk is een open lichaamshouding te
laten zien.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 5 min.

1. Nodig de leerlingen uit om nog eens samen te vatten wat het verschil van goed en slecht
luisterhouding was en welk aspecten erbij horen (oogcontact, lichaamshouding & non-

1. - uw verzoek nakomen
- verschil tussen goed en slecht luisterhouding aangeven

verbale reacties)
2. U schrijft alles wat door hun werd genoemd op het bord.

2. opletten en meewerken

Tip: Maak het best twee kolommen om duidelijk te maken welk gedrag bij welk
luisterhouding hoort.
3. Wanneer alles aan bod kwam legt u aan hen uit dat u vandaag bijzonders aandacht aan de

3. luisteren

houding, zittend, wilt besteden.
4. U nodigt de leerlingen uit om in een kring te gaan zitten.

Rol leraar

4. uw verzoek nakomen en in een kring gaan zitten

Doelgedrag leerlingen
Laat je lichaam praten I ~ 20 min.

1. Vervolgens legt u het doel en de oefening uit:

1. luisteren

Doel: Door lichaamstaal/-houding de gesprekspartner/medemensen laten zien of men bereid
is contacten te leggen of juist niet.

Tip: deel de kring in twee helften zodat de ene kant de opdracht kan doorvoeren en de

- luisteren en uw verzoek nakomen

anderen zullen observeren
Oefening:
-

Kant A en B vastleggen en de leerlingen laten weten dat eerst kant A actief meedoet
aan deze oefening en kant B heel goed zal observeren

-

Uitleg 1: “Wij gaan nu verschillende houdingen uitproberen en bespreken. De

- luisteren

bedoeling is om te kijken wat jullie door jullie houding eigenlijk uitdrukken.”
-

Uitleg 2: Groep A: ga zitten zoals jullie gewend zijn.

Groep A: - aan oefening meedoen
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 Groep B; bespreken: hoe is de lichaamshouding? Rechtop? Krom? Op de stoel

Groep B: - observeren en benoemen

hangen? Waar zijn de armen? ( bewustwording)
-

Uitleg 3: Groep A: neem een ingezakte houding in met je armen voor de borst en de

Groep A: - uw verzoek nakomen en gevergde houding

kijk naar beneden.

innemen

 Groep B: bespreken: beschrijf de lichaamshouding! Wat drukt deze houding uit? 

Groep B: - observeren, beschrijven en interpreteren

is de persoon genegen om een gesprek met jullie te voeren of wil ze juist zijn rust
hebben?
-

Uitleg 4: Groep A: zit rechtop, armen op de schoot en kijk naar voren en vriendelijk.

Groep A: - gevergde houding innemen

 Groep B: bespreken: beschrijf de lichaamshouding! Wat drukt deze houding uit? 

Groep B: - observeren, beschrijven en interpreteren

Staat deze persoon open voor een gesprek?
-

WISSELEN: Groep A observeert en groep B doet actief mee.

- van rol wisselen en oefening opnieuw doorvoeren

Belangrijk: de leerlingen zullen alle de kans krijgen om zowel het verschil tussen een
open en een gesloten houding te ervaren als ook te observeren.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 12 min.

1. Nadat alle twee groepen aan bod zijn geweest is het belangrijk om te bespreken a) hoe zich
de leerlingen tijdens de uitvoering hebben gevoeld en b) hoe zich de houding en in eens de
boodschap heeft veranderd.
2. Stuur de discussie desnoods met vragen maar laat toch de leerlingen zelf zo veel mogelijk
met elkaar discussiëren.

1. - op oefening reflecteren
- aangeven hoe zich de leerlingen tijdens de oefening
hebben gevoeld
- aangeven welk invloed de houding op de boodschapheeft
gehad

Tip:  visuele ondersteuning: belangrijke punten op het bord schrijven.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 3 min.

1. Bedank de leerlingen voor hun medewerking en leg uit dat ze vandaag geen nieuw werkblad

1. luisteren

krijgen maar dat alle belangrijke informaties terug te vinden zijn op werkblad 2a:
“Luisterhouding”
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Bijeenkomst 5
Laat je lichaam praten II

Aantal deelnemers:

12 – 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 2a: “Luisterhouding”
- bijlage 5: “Laat je lichaam praten II” – verhaaltjes (geknipt)
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Juiste lichaamshouding tijdens een gesprek innemen

Wat wordt getraind?

- non-verbale communicatie
- lichaamshouding

Waar gaat het om?

lichaamshouding, non-verbale communicatie

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is zich tijdens de oefening bewust van het verschil tussen een open en een gesloten lichaamshouding (staand) en kan deze tijdens een
oefening in de les op verzoek van de leraar toepassen.
2. De leerling kan tijdens de les op verzoek van de leraar in eigen woorden de kenmerken van een open en een gesloten lichaamshouding (staand)
aangeven.
3. De leerling kan tijdens een oefening op verzoek van de leraar aangeven hoe hij zich heeft gevoeld.
4. De leerling is tijdens de les in staat om de passende lichaamshouding bij een bepaalde situatie te laten zien.
5. De leerling is in staat om tijdens de les op verzoek van de leraar minstens één situatie te noemen waar het belangrijk is een open lichaamshouding te
laten zien.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 5 min.

1. Vraag de leerlingen om in het kort uit te leggen wat in de laatste

bijeenkomst aan

bod kwam.

1. & 2. - uw verzoek nakomen
- mondeling uitleggen wat in de laatste bijeenkomst

2. Nodig de leerlingen uit om uit te leggen wat het verschil van goed en slecht

aan bod kwam

luisterhouding was en welk aspecten erbij horen (oogcontact, lichaamshouding & nonverbale reacties)
3. U schrijft alles wat door hen werd genoemd op het bord.

3. opletten en meewerken

Tip: Maak het best twee kolommen om duidelijk te maken welk gedrag
bij welk luisterhouding hoort.
4. Wanneer alles aan bod kwam legt u aan hen uit dat u vandaag bijzonders aandacht

4. luisteren

aan de houding, staand, wilt besteden.
5. U nodigt de leerlingen uit om in een kring te gaan zitten.

5. uw verzoek nakomen en in een kring gaan zitten

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Sta open!!! ~ 12 min.

1. Vervolgens legt u het doel en de oefening uit:

1. luisteren

Doel: Door lichaamstaal/-houding de gesprekspartner/medemensen laten
zien of men bereid is contacten te leggen of juist niet.

Tip: deel de kring in twee helften zodat de ene kant de opdracht kan
doorvoeren en de anderen zullen observeren
Oefening:
-

Kant A en B vastleggen en de leerlingen laten weten dat eerst kant A actief meedoet
aan deze oefening en kant B heel goed observeert

-

Uitleg 1: “Wij gaan nu verschillende houdingen uitproberen en bespreken. De

- luisteren
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bedoeling is om te kijken wat jullie door jullie houding eigenlijk uitdrukken.”
-

Uitleg 2: Groep A: ga staan zoals jullie gewend zijn.

Groep A: - aan oefening meedoen

 Groep B; bespreken: hoe is de lichaamshouding? Rechtop? Krom? Op een been

Groep B: - observeren en benoemen

hangen? Aan de muur leunen? Waar zijn de armen? ( bewustwording)
-

Uitleg 3: Groep A: neem een ingezakte houding in met je armen voor de borst en de

Groep A: - uw verzoek nakomen en gevergde houding
innemen

kijk naar beneden.
 Groep B: bespreken: beschrijf de lichaamshouding! Wat drukt deze houding uit?

Groep B: - observeren, beschrijven en interpreteren

 is de persoon genegen om een gesprek met jullie te voeren of wil ze juist zijn rust
hebben?
-

Uitleg 4: Groep A: leun aan de muur, hou je hoofd omhoog, kijk van boven naar
beneden, als je wilt kruis de benen en armen.

-

Groep A: - uw verzoek nakomen en gevergde houding
innemen

 Groep B: bespreken: beschrijf de lichaamshouding! Wat drukt deze houding uit?

Grope B: - observeren, beschrijven en interpreteren

Uitleg 5: Groep A: sta rechtop, armen hangen los naast de lichaam en kijk naar

Groep A: - uw verzoek nakomen en gevergde houding

voren en vriendelijk.

innemen

 Groep B: bespreken: beschrijf de lichaamshouding! Wat drukt deze houding uit?

Groep B: - observeren, beschrijven en interpreteren

 Staat deze persoon open voor een gesprek?
-

WISSELEN: Groep A observeert en groep B doet actief mee.

- van rol wisselen en oefening opnieuw doorvoeren

Belangrijk: de leerlingen zullen alle de kans krijgen om zowel de verschil
tussen een open en een gesloten houding te ervaren als ook te observeren.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 7 min.

1. Vraag aan de leerlingen om aan te geven hoe ze deze oefening vonden, wat er moeilijk

1. mondeling op oefening reflecteren

of makkelijk aan was.
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2. Vervolgens nodigt u hen uit om zelf een situatie te bedenken waar het belangrijk is om
een open houding in te nemen en de boodschap over te brengen dat men contacten wil
leggen of bereid is om een gesprek te voeren

2. - uw verzoek nakomen
- situatie bedenken waar een open lichaamshouding van
belang is  transfeer van oefening in reële situatie

Tip: Stuur het gesprek desnoods met behulo van volgende vraag(en):
-

“Als jullie aan feesten denken. Vinden jullie het handig om tijdens het feest een

gesloten en defensieve houding in te nemen (U kunt ter verduidelijking een
passende houding laten zien)?”
-

3. - luisteren

Enz.

3. Als de nabespreking is geëindigd informeer de leerlingen erover dat er nu nog een ander
oefening volgt aan die weer idereen aan mee zal doen. Ook bij deze oefening gaat het om
lichaamshouding (staan en/of zittend)

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Laat je lichaam praten II ~ 13 min.

1. Leg aan de leerlingen uit dat het in de volgende oefening erom gaat een passende

1. luisteren

lichaamshouding aan te nehmen die bij een bepaalde situatie past.

Uitleg: “Jullie zullen tijdens deze oefening door jullie lichaamshouding duidleijk maken dat
jullie of contact willen leggen of juist alleen willen zijn. Ik geef aan iedereen een blad (bijlage
5 “geknipt”) waar in het kort een situatie is beschreven. Lees de situatie goed door en probeer

de erbij passende houding in te nemen wanneer je aan de beurt bent. Het gemakkelijkste is
om om de beurt te gaan.”
2. Vraag elk leerling na elkaar om de houding die bij zijn situatie past in te nemen. De rest van
de klas zul de houding beschrijven en aangeven wat zij denken over de bootschap van de
persoon  wil ze contact leggen of een gesprek voeren of wil ze gewoon alleen zijn?
3. Zo gaat u verder tot dat elk leerling aan de beurt was.

2. - Leerling: doet aan oefening mee en neemt houding aan
die bij de situatie passt
- Klasgenoten: observeren, beschrijven en proberen
boodschap te herkennen en te benoemen
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 7 min.

1. Aan het einde van de tweede oefening vraagt u aan de leerlingen om aan te geven hoe ze

1. mondeling op oefening reflecteren

deze oefening vonden, wat moeilijk of mekkelijk was.
2. Vervolgens nodigt u hen uit om zelf een situatie te bedenken waar het belangrijk is om een
open houding in te nemen en de boodschap over te brengen dat men contacten wil leggen
of bereid is om een gesprek te voeren.

2. - uw verzoek nakomen
- situatie bedenken waar een open lichaamshouding van
belang is  transfeer van oefening in reële situatie!!!

Tip: Stuur het gesprek desnoods met behulp van volgende vraag(en):
-

“Als jullie aan een sollicitatiegesprek denken. Vinden jullie dat het handig is om tijdens
het gesprek een gesloten en defensieve houding in te nemen (U kunt ter
verduidelijking een passende houding laten zien)?”

-

Enz.
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Bijeenkomst 6
Jezelf presenteren I

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 6: “Jezelf presenteren”

Doel:

leren zichzelf aan een (onbekende) persoon voor te stellen

Wat wordt getraind?

- pragmatiek
- expressieve semantiek
- syntaxis

Waar gaat het om?

begroeting, voor- en achternaam, leeftijd, woonplaats, hobby's, oogcontact maken, duidelijk en verstaanbaar spreken, vriendelijk
zijn, uiterlijk verschijningsbeeld, lichaamshouding

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. discussiëren

 gespreksvorm

3. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan een situatie aangeven waar het belangrijk is om zich op een adequaat manier aan iemand (on-)bekends te presenteren.
2. De leerling kan op verzoek van de leraar vier van de tien punten, die boven onder “Waar gaat het om” vermeld staan en die belangrijk zijn voor het goed
en overtuigend presenteren opnoemen.
3. De leerling kan zich zelf tijdens een rollenspel aan een ander leerling verbaal en met een open lichaamshouding voorstellen.
4. De leerling kan op verzoek van de leraar vermelden wat hem tijdens de rollenspellen van zijn medeleerlingen is opgevallen/heeft goed/slecht bevallen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 5 min.

1. Leg mondeling uit dat het in deze bijeenkomst erom gaat te leren zich zelf tegen een

1. luisteren

onbekende voor te stellen en op een adequate manier nieuwe contacten te leggen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Rollenspel ~ 15 min.

1. Leerlingen uitnodigen om in een halve kring voor het bord te gaan zitten

1. – uw verzoek nakomen en voor en voor het bord gaan zitten

2. Naam en doel van bijeenkomst uitleggen

2. + 3. – luisteren

3. Voorbeeld situatie noemen waar zich de leerlingen zelf moeten voorstellen en meerwaarde
opnoemen.
 “Je komt in een nieuwe klas. Als je jezelf gaat voorstellen kan je sneller en gemakkelijker
nieuwe vrienden maken en contacten leggen.”

Belangrijk: Leerlingen begrijpen de meerwaarde van oefening
Andere voorbeelden:

– je krijgt een nieuw leraar/es
– je komt voor het eerste keer in een nieuwe (sport-) vereniging
4. Vragenronde: “Wat moet alles aan bod komen als je jezelf aan iemand onbekend gaat

4. op u verzoek reageren en punten opnoemen.

presenteren?”
 schrijf alles op de achterkant van het bord, zodat u de mogelijkheid hebt om de punten te
kunnen verbergen.
 de focus ligt vooral op de tien punten uit “Waar gaat het om”

1. begroeting
2. voor- en achternaam
3. leeftijd
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4. woonplaats
5. hobby's
6. oogcontact maken
7. duidelijk en verstaanbaar spreken
8. vriendelijk zijn
9. uiterlijk verschijningsbeeld
10. lichaamshouding
u ook alle anderen punten opschrijven die van de leerlingen worden genoemd, als uw aan
hun duidelijk maakt, dat het binnen deze bijeenkomst vooral om deze tien punten gaat.

WANT: Als er te veel punten aan bod komen zul het voor hen te moeilijk zijn om te
onthouden.

Let op: Als er geen reactie volgt bestaan eventueel nog onduidelijkheden of de leerlingen
durven niet te praten.
 biedt hulp door gerichte vragen  nodig één leerling uit van die u weet dat hij/zij meer
durft dan andere en probeer samen met hem/haar een punt te bedenken.
5. Één leerling uitnodigen zich tegen een ander voor te stellen zoals als of ze elkaar helemaal

5. leerling gaat zich tegen een ander presenteren rekening houdend

niet kennen en niets van elkaar weten.

met de tien punten uit “Waar gaat het om”

Tip: Kies voor twee leerlingen die niet veel met elkaar te maken hebben omdat het op deze
manier voor de leerlingen meer op een reële situatie lijkt.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 10 min.

1. vraag ten eerste aan de gesprekspartner aan wie zich de andere leerling heeft gepresenteerd,
wat hij/zij ervan vond. ( voldoende informatie???)
2. vervolgens vraagt u aan de hele klas wat hun tijdens het rollenspel is opgevallen

1. + 2. - uw verzoek nakomen  indien nodig biedt u hulp door
vragen te stellen en samen met de leerling na te gaan hoe
het rollenspel is verlopen en wat hij/zij ervan vond.
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Belangrijk: tijdens de nabespreking zullen alle tien punten uit “Waar gaat het om” aan bod
komen.

Tip: Indien er geen/nauwelijks reacties op volgen, stimuleer de discussie door middelen van
gerichte vragen.
Voorbeelden:
-

“Wat heeft hij/zij verteld?”

-

“Heeft hij/zij voldoende informatie gegeven?”

-

“Heeft hij/zij zijn/haar naam genoemd? ...iets over zijn/haar woonplaats, hobby‟s,
leeftijd vertelt?”

-

“Hebben jullie iets gemist?”

-

“Heeft hij/zij oogcontact gemaakt?”

-

“Hebben jullie alles kunnen begrijpen?”

-

Enz.

3. Tijdens de nabespreking is het zinvol om weer de woorden die u aan het begin op het bord
heeft geschreven erbij te betrekken.

3. discussie volgen en woorden op het bord erbij betrekken en
verwerken.

Belangrijk: De visuele ondersteuning maakt het voor de leerlingen gemakkelijker om de
woorden, hun betekenis en belang te onthouden.
4. Na mate er nog tijd ter beschikking is kunt u de volgende twee leerlingen uitnodigen om het

4. zie 1. t/m 3.

rollenspel te doen en aansluitend op dezelfde manier nabespreken als bij het eerste
rollenspel.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 10 min.

1. Nodig de leerlingen uit om binnen een discussieronde nog een keer mondeling samen te

1. + 2. - uw verzoek nakomen

vatten wat “jezelf presenteren” inhoud en welk punten erbij van belang zijn.

Tip: schrijf alles wat door de leerlingen wordt genoemd op het bord  informaties worden
over meerdere inputkanalen ontvangen
2. Vraag aan hen om situaties op te noemen waar ze zichzelf moeten presenteren.

Belangrijk: Op deze manier kunt u nagaan of de doelstellingen bereikt
zijn.
3. Indien er punten niet door de leerlingen worden genoemd, vult u deze zo nodig aan en legt

3. luisteren

ze nog een keer in het kort uit.
4. Tot slotte geeft u aan ieder leerling het werkblad 6: “jezelf voorstellen” en vraag aan hen om

4. uw verzoek nakomen

het in hun map te stoppen.
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Bijeenkomst 7
Jezelf presenteren II

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

– 3 grote stukken (gekleurd) papier
– pennen
– 1 oefenmap per leerling

Doel:

Weten, in kaart brengen en weer kunnen geven wat bij het zichzelf presenteren belangrijk is.

Wat wordt getraind?

– pragmatiek
– semantiek
– syntaxis
– woordenschat

Waar gaat het om?

begroeting, voor- en achternaam, leeftijd, woonplaats, hobby's, oogcontact maken, duidelijk en verstaanbaar spreken, vriendelijk
zijn, uiterlijk verschijningsbeeld, lichaamshouding

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan op verzoek van de leraar vijf van de tien aandachtspunten opnoemen die bij het zichzelf presenteren belangrijk zijn.
2. De leerling kan tijdens de les in een team (á 5 mensen) een poster ontwerpen waar alle tien punten, die belangrijk zijn voor het zichzelf presenteren
terug te vinden zijn.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 5 min.

1. Leg kort aan de leerlingen uit dat de huidige bijeenkomst een herhaling is van bijeenkomst

1. luisteren

6 ( onderwerp “jezelf presenteren” verdiepen & alle 10 aandachtspunten nog een keer
aan bod te laten komen.)

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen

Poster maken in kleine groepen (á 4 - 5 mensen) ~ 25 min.
1. Uitleg: groepswerk  poster ontwerpen in kleine groepen á 4 (-5) mensen

1. luisteren

2. U stelt 3 groepen samen en nodigt ze uit om een werkplek te gaan zoeken en er als groep

2. – 4. – uw verzoek nakomen

om de tafel heen te zetten.
3. Vraag aan hen om in het kort uit te leggen wat ze afgelopen bijeenkomst hebben gedaan.

Tip: Als dit moeilijk is, geef steun door verder door te vragen
Of: Kies voor een leerling om het begin te maken van die u weet dat hij/zij voldoende

- mondeling kort herhalen wat in de laatste bijeenkomst aan
bod kwam
- punten opnoemen die bij het “zichzelf presenteren” van
belang zijn

zelfvertrouwen/- bewustzijn heeft om voor de klas te spreken.
Voorbeeld:
-

“X en Y hebben een gesprekje gevoerd, toch? Waar ging het in dit gesprek om?

Als het duidelijk is dat het om het onderwerp “jezelf presenteren” ging, legt u aan hen uit
dat het vandaag om een herhaling van dit onderwerp gaat.
4. Nodig de leerlingen uit om op te sommen welk punten belangrijk zijn bij het “jezelf
presenteren”

Tip: Als er geen/nauwelijks reacties opvolgen geef steun door middelen van gerichte
vragen:
Voorbeeld:
-

Wat kun je allemaal vertellen als je jezelf gaat presenteren?
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-

Waar moet je opletten tijdens het presenteren?

5. Alles duidelijk? Nu kunt u aan hen uitleggen dat vandaag de bedoeling is om zelfstandig in

5. – 8. – luisteren

kleine groepen een poster te ontwerpen waar alle punten op moeten staan die bij het

- uw verzoek nakomen

“jezelf presenteren” van belang zijn. Ze hebben 20 minuten tijd om te knutselen.

- zelfstandig werken

6. Deel aan elk groep een groot stuk gekleurd papier en verschillende kleurige pennen uit.
7. Terwijl de leerlingen aan het knutselen zijn loopt u door de ruimte en kijkt of de groepen
verder kunnen.
- Geef zo nodig steun als er problemen zijn met de spelling of formuleringen.
- als ze niet verder kunnen geef steun door middelen van gerichte vragen
8. Na afloop van de tijd vraagt u aan de leerlingen om te stoppen en vervolgens in een kring
te gaan zitten en alle posters in het midden te plaatsen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 10 min.

1. Bedoeling: alle 10 punten gezamenlijk te bespreken en evt. punten aan te vullen.
2. Vraag aan de groepen om de beurt te vertellen welk punten ze hebben opgeschreven en
waarom?!

1. – 2. – aan discussieronde meedoen
- luisteren
- redeneren waarom ze voor welk punt(en) hebben gekozen

Tip; Ernaast is het handig om hun uit te nodigen enkele situaties op te noemen waarin ze
zichzelf moeten presenteren.

- op uw verzoek situaties waarin ze zichzelf moeten
voorstellen opnoemen

Belangrijk: de leerlingen zullen de (tien) punten niet alleen in hun hoofd opslaan maar ook
aan bepaalde situaties kunnen koppelen.
2. zorg ervoor dat een gesprek in de klas ontstaat.  door vragen sturen:
-

“Groep 1, welk punten hebben jullie op het poster staan?”

“Waarom is dit van belang?”
“Groep 2/3, wat vinden jullie ervan? Hebben jullie dit punt ook opgeschreven?
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Waarom?
-

enz.

3. Tijdens de nabespreking mogen de leerlingen punten die ontbreken of niet correct waren op

3. poster aanpassen

hun poster schrijven/veranderen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Wanneer alle posters klaar zijn kiest u samen een leuke plaats in de klas om ze op te

1. uw verzoek nakomen

hangen  visuele ondersteuning!
2. Leg uit dat er vandaag geen nieuw werkblad bijkomt maar dat de posters waarnemend

2. luisteren

ervoor zijn.
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Bijeenkomst 8
Gesprekken voeren

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- overhead-projector
- Bijlage 8a, 8b, 8c: ”stripverhaal – gespreksvoering”
- Sheet 8a, 8b, 8c: “Stripverhaal - gespreksvoering”
- werkblad 8: “opbouw van een gesprek”

- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Kennis over de juiste opbouw en de volgorde van een gesprek

Wat wordt getraind?

- woordenschat
- pragmatiek
- syntaxis
- rec. & prod. semantiek

Waar gaat het om?

begroeting, voorstelling, bedoeling, schikking, afscheid

Didactische werkvorm:

1. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

2. doceren

 aanbiedende vorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is zich bewust erover hoe men een gesprek opent.
2. De leerling is in staat om tijdens de les de juiste opbouw van een gesprek met behulp van een stripverhaal weer te geven.
3. De leerling is in staat op verzoek van de leraar te redeneren waarom hij/zij voor een bepaalde volgorde heeft gekozen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 1 min.

1. Leg kort aan de leerlingen uit dat het vandaag om “het voeren van gesprekken” gaat.

Rol leraar

1. – luisteren

Doelgedrag leerlingen
Stripverhaal – Gesprekken voeren ~ 15 min.

1. U deelt de klas in 3 groepen á 4 (-5) mensen

1. & 2. - luisteren

2. Leg uit: “Jullie krijgen nu per groep een stripverhaal dat uit 5 plaatjes bestaat (Bijlage 8a,

- in groepen verdelen

8b en 8c). Op elk plaatje staat directe rede die past bij de situatie. Jullie taak is het nu de

plaatjes in de juiste volgorde te leggen. Dus, bedenk goed wat er ten eerste gebeurd enz.”
3. De groepen hebben ca. 10 min. de tijd om de juiste volgorde te bepalen en het stripverhaal
klaar te maken.

3. aan oefening meedoen en stripverhaal in juiste volgorde
leggen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking Stripverhaal ~ 20 min.

1. Als iedere groep klaar is vraagt u aan groep 1 (stripverhaal 8a) om hun verhaal aan de klas
voor te stellen en (samen met u) de juiste volgorde met de passende sheets (sheet 8a [b,
c]) op een overheadprojector te leggen en kort te beschrijven en te redeneren waarom ze

1. - uw verzoek nakomen
- stripverhaal aan klas vorstellen met behulp van sheet (8a
[b,c])

voor dit plaatje op deze positie hebben gekozen.

Tip: Omdat elk groep uit 4 - 5 leerlingen bestaat en elk stripverhaal 5 plaatjes heeft is het
handig, als het mogelijk is om elk leerling uit de groep (minstens) een plaatje te laten
beschrijven en ook binnen de situatie te redeneren waarom het juist op deze positie hoort.
2. Tijdens de nabespreking van elk stripverhaal werkt u samen met de leerlingen uit hoe men

2. aan nabespreking actief deelnemen

een gesprek begint en wat er in welk volgorde aan bod moet komen.
3. Schrijf alles op het bord  informatie over meerdere inputkanalen/visuele steun.

3. opletten en meewerken
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Herhaal aan het einde nog een keer duidelijk de juiste opbouw van een gesprek en deel
ter afsluiting het werkblad 8: “opbouw van een gesprek” uit en vraag aan de leerlingen om

1. – luisteren
- uw verzoek nakomen

dit in hun map te stoppen.
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Bijeenkomst 9
Emoties

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 9: “Emoties”
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Begrip krijgen voor het onderwerp emoties.

Wat wordt getraind?

- woordenschat

Waar gaat het om?

emoties, blij/gelukkig, verdrietig, boos/woedend, bang, verbaasd

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. discussiëren  gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan op verzoek van de leraar twee van de vijf basis emoties opnoemen.
2. De leerling begrijpt wat emoties zijn.
3. De leerling kan tijdens de les in eigen woorden weergeven wat emoties zijn.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 1 min.

1. Leg kort aan de leerlingen uit dat vandaag een nieuw onderwerp aan bod komt. 

1. luisteren

EMOTIES

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Praten over emoties ~ 35 min.

1. Nodig de leerlingen uit om in een halve kring voor het bord te gaan zitten

1. uw verzoek nakomen en in een kring voor het bord zitten

2. Schrijf het woord “EMOTIES” in het midden van het bord.

2. opletten

3. Vraag aan de leerlingen of ze weten wat dit woord betekend.

3. evt. antwoord op uw vraag geven

4. Schrijf alle ideeën en voorstellen op het bord  “Mindmap”

4. opletten en aan “Mindmap” meedoen

5. Nadat u alle ideeën heeft verzameld legt u in het kort uit, dat emotie een ander woord voor

5. luisteren

gevoel is.
6. Vervolgens nodigt u de leerlingen uit om alle gevoelens (emoties) op te noemen die voor

6. - 8. - opletten

hen bekend zijn.

- uw verzoek nakomen

Tip: Geen reacties (meer)?  geef steun door gerichte vragen:

- emoties opnoemen

-

“Hoe voel je jezelf als je een cadeau krijgt wat je al zo lange tijd wilde hebben? (=

- luisteren wat u zegt en wat de klasgenoten zeggen

gelukkig)”
-

enz.

Tip: Om het antwoord te stimuleren kunt u de passende mimiek erbij laten zien.
7. Schrijf gerust alles op wat de leerlingen noemen, maak hun echter duidelijk dat het binnen
de les vooral om de vijf basis emoties (zie: waar gaat het om?) gaat.

Belangrijk: Geef bij elk emotie een kort voorbeeld.
-

Gelukkig/Blij: je krijgt een mooi cadeau.

-

Verdrietig:

je huisdier gaat dood.
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-

Woedend:

je werd door iemand gepest.

-

Bang:

je bent alleen in het donker.

-

Verbaasd:

er is iets verwacht dat je nooit heeft verwacht.

8. Als er nog tijd ter beschikking is kunt u aan de leerlingen vragen om over hun eigen
ervaringen met emoties te praten.

Belangrijk: Door de emoties nog eens met bepaalde situaties in
samenhang te brengen kunnen deze gemakkelijker worden onthouden.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Herhaal aan het einde nog een keer duidelijk de vijf emoties en deel ter afsluiting het
werkblad 9: “Emoties” uit en vraag aan de leerlingen om dit ook in hun map te stoppen.

1. - luisteren
- uw verzoek nakomen
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Bijeenkomst 10
Emoties herkennen I

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- overheadprojector (+ pen)
- sheet 10a: Emoties herkennen I” (alternatief sheet 10b)
- werkblad 10a: “Emoties herkennen I” (alternatief werkblad 10b)
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Emoties aan de hand van gelaatsuitdrukkingen en gebaren kunnen herkennen en benoemen.

Wat wordt getraind?

- woordenschat
- expressieve semantiek
- syntaxis
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- first order belief (ToM; Bouwsteen 5)

Waar gaat het om?

emoties, blij/gelukkig, verdrietig, boos/woedend, bang, verbaasd

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan tijdens de les in eigen woorden weergeven wat het woord emotie betekend.
2. De leerling kan op verzoek van de leraar een bepaald emotie aan de hand van gelaatsuitdrukkingen en gebaren herkennen en benoemen.
3. De leerling kan tijdens de les minstens een voorbeeld situatie aangeven die bij een bepaalde emotie past.
4. De leerling kan binnen een oefensituatie aan een plaatje een bepaald gevoel/emotie toekennen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 5 min.

1. Leg uit dat het in deze bijeenkomst weer om emoties gaat, namelijk om het herkennen en

1. luisteren

benoemen aan de hand van verschillende plaatjes waar mensen zijn afgebeeld.
2. Voordat u begint: vraag de leerlingen om kort uit te leggen wat emoties zijn

2. uw verzoek nakomen en uitleggen wat emoties zijn

Tip: geef steun door bijvoorbeeld te vragen: “Emotie is een ander/het moeilijke woord voor
....”
3. Herhaal het juiste antwoord nog een keer duidelijk en schrijf ze in het kort op het bord,

3. opletten

zodat de leerlingen de visuele steun hebben.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Emoties herkennen en benoemen ~ 35 min.

1. Vraag aan de leerlingen om de vijf basis emoties uit de laatste les te herhalen.

Tip: Geef zo nodig ondersteuning door bijvoorbeeld zoiets te zeggen als:
-

1. – uw verzoek nakomen
- basis emoties mondeling opnoemen

“Jullie hebben gelukkig en verdrietig genoemd. Dat is prima, maar hoe noem je die

emotie/het gevoel die je voelt als je bij de tandarts bent en een injectie krijgt?”
Ga zo verder tot dat alle vijf emoties zijn opgenoemd en herhaal alles nog een keer duidelijk.
2. Leg uit dat u vandaag met de overheadprojector wilt werken.

2. – 4. - luisteren

3. Afzonderlijk laat u nu via de OP verschillende plaatjes zien.

- goed opletten en plaatje bekijken

4. Elk plaatje laat een persoon zien die door haar mimiek en gebaren een emotie laat zien

- antwoord op uw vragen geven en plaatje beschrijven

 vraag bij ieder plaatje aan de leerlingen:
-

“Wat kunnen jullie op het plaatje zien?”

-

“Hoe ziet het gezicht van de persoon eruit?”

-

“Hebben jullie een idee hoe zich deze persoon voelt?”

-

“Om welk emotie denken jullie gaat het?”

- elk plaatje een emotie toekennen
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-

“Hebben jullie een idee waarom deze persoon zich zo voelt?”

Tip: Maak de leerlingen alert op gebaren en mimiek.
Ga na of duidelijk is wat u met gebaren en mimiek bedoelt en geef zo nodig uitleg.
5. Na elk plaatje: een korte, duidelijke samenvatting en alles kort en overzichtelijk op het bord. 

5. opletten en luisteren

visuele steun  informatie komt over meerdere inputkanalen binnen.

Alternatief/Aanvulling: U hebt de mogelijkheid met behulp van sheet 10b de emoties aan
de hand van emoticons te laten zien.
 Voordeel: “gelaatsuitdrukkingen” zijn makkelijker te herkennen dan bij mensen!

Belangrijk: Leerlingen moeten in de realiteit in staat zijn emoties bij mensen te herkennen,
dus emoticons het best als aanvulling maar niet als vervanging gebruiken.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Aan het einde deelt u werkblad 10a: “Emoties herkennen I” (+ evt. werkblad 10b) aan de

1. uw verzoek nakomen

leerlingen uit en vraagt aan hen om ook dit weer in hun map te doen.

51

Bijeenkomst 11
Emoties herkennen II
Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- overheadprojector
- sheet 11: “Emotie herkennen II”
- werkblad 11: “Emoties herkennen II”
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Emoties binnen verschillende situaties kunnen herkennen en benoemen.

Wat wordt getraind?

- woordenschat
- expressieve semantiek
- syntaxis
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- first order belief (ToM; Bouwsteen 5)

Waar gaat het om?

emoties, blij/gelukkig, verdrietig, boos/woedend, bang, verbaasd

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan op verzoek van de leraar vier van de vijf basis emoties op noemen.
2. De leerling kan tijdens de les vier van vijf emoties binnen een bepaalde situatie, welk op papier zijn afgebeeld, zelfstandig herkennen en benoemen.
3. De leerling is tijdens de nabespreking in staat te redeneren waarom hij bij welk plaatje voor welk emotie heeft gekozen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 3 min.

1. Leg uit dat het in deze bijeenkomst weer om emoties gaat. Deze bijeenkomst gaat het

1. & 2. - luisteren

echter erom zelfstandig emoties aan bepaalde situaties te kunnen koppelen.
2. Leg aan de leerlingen uit dat de bedoeling is om individueel met een werkblad aan de slag
te gaan.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen

Emoties zelfstandig herkennen en benoemen ~ 25 min.
1. Voordat de leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen gaan is het belangrijk dat u hen vooraf
uitnodigt om nog een keer de vijf basis emoties op te noemen.
2. Deel werkblad 11: Emoties herkennen II” aan de leerlingen uit en informeer hen erover dat

1. – uw verzoek nakomen
- basis emoties opnoemen
2. & 3: - luisteren

ze nu zelfstandig moeten bepalen welk emotie bij de situatie past.

- opletten

Tip: Het is handig als u aan hen uitlegt dat er vijf verschillende situaties zijn afgebeeld

- zelfstandig met werkblad 11 aan de slag gaan

waar steeds één van de vijf basis emoties bijhoort. Maak de leerlingen alert op de
gelaatsuitdrukkingen enz.
3. Maak hun taak duidelijk:
-

Beelden goed bekijken

-

Situatie herkennen

-

Bedenken hoe ze zichzelf in zo‟n situatie zouden voelen

-

Emotie toekennen

-

Hun keuze onder de afbeelding schrijven
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 15 min.

1. Zijn de leerlingen klaar?  Bespreek gezamenlijk het werkblad met behulp van de OP en de
sheets (sheet 11).

1. – actief aan nabespreking deelnemen
- situatie beschrijven

-

Bekijk elk situatie apart op de OP

- emotie aangeven die bij het plaatje past

-

Laat leerlingen a) situatie beschrijven

- redeneren waarom hij/zij voor welk emotie heeft gekozen

b) aangeven voor welk emotie ze hebben gekozen
-

Vraag aan de leerlingen hun keuze te redeneren en wat de anderen ervan vinden
 discussieronde

Tip: Als er geen/nauwelijks reacties opvolgen kies een leerling van die u weet dat hij/zij
genoeg zelfvertrouwen/-bewustzijn heeft om de eerste stap te doen.

Belangrijk: Probeer zo veel leerlingen als mogelijk aan het woord te laten komen en hun
gedachten en meningen te kunnen uiten.
 door redenering kunt u nagaan of ze zich bewust ervan zijn wat op de plaatjes gebeurd
en of ze er gericht gevoelens aan toekennen of, of ze alleen maar hebben geraden.
2. Nadat één situatie werd besproken vraag aan de leerlingen wie graag na voren wil komen
en de juiste emotie onder de afbeelding wil schrijven. De andere leerlingen nodigt u uit om

2. op uw verzoek reageren en (juiste) emotie onder plaatje
schrijven

eventuele fouten op hun werkblad te verbeteren.

Tip: Als er geen reactie op volgt nodig één leerling uit van die u weet dat
hij/zij genoeg zelfvertrouwen/-bewustzijn heeft.
3. Vragen als er nog iets onduidelijk is.

3. Ter afsluiting: Nagaan of er nog vragen/onduidelijkheden zijn

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 2 min.

1. Deel werkblad 11: “Emoties herkennen II” aan de leerlingen uit

1. uw verzoek nakomen
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Bijeenkomst 12
Spelen met emoties
Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- Memorie “Trio” - “Emoties” (3x) (Bijlage 12)
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Emoties a.d.h. van gelaatsuitdrukkingen en binnen verschillende situaties kunnen herkennen en benoemen.

Wat wordt getraind?

- woordenschat
- pragmatiek
- expressieve semantiek
- syntaxis
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- first order belief (ToM; Bouwsteen 5)

Waar gaat het om?

emoties, blij/gelukkig, verdrietig, boos/woedend, bang, verbaasd

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan tijdens de les op verzoek van de leraar de vijf basis emoties opnoemen.
2. De leerling kan tijdens de les op verzoek van de leraar een situatie bedenken die bij een bepaalde emotie past.
3. De leerling kan tijdens de les een emotie aan de passende gelaatsuitdrukking en aan een situatie koppelen.

4. De leerling kan tijdens de les op verzoek van de leraar beschrijven welk kenmerken een bepaalde emotie heeft en beredeneren waarom hij/zij voor welk
“trio” heeft gekozen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 5 min.

1. Leg uit dat het in deze bijeenkomst weer om emoties gaat. Deze bijeenkomst zullen de

1. luisteren

leerlingen in kleine groepen een soort memorie spelen waar ze steeds een trio moeten
vinden.
2. Voordat ze mogen beginnen te spelen nodigt hun uit om in het kort aan te geven welk

2. uw verzoek nakomen, emoties + situatie opnoemen

emoties er zijn en steeds een voorbeeldsituatie te noemen, die bij de emotie past.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Spelen met emoties ~ 25 min.

1. Deel de klas in 3 groepen á 4 (-5) leerlingen.

1. – 4. - luisteren

2. Elk groep krijgt een memorie

- opletten

3. Leg uit: - bedoeling is om drie plaatjes te vinden die bij elkaar horen:  emotie 

- binnen de afzonderlijke groepen proberen alle trios te

gelaatsuitdrukking  situatie (Omdat er te weinig trio's zijn als men per emotie alleen een

vinden.

gelaatsuitdrukking/situatie aanbiedt zijn er nog verschillende gelaatsuitdrukkingen en
situaties die met behulp van kleuren gekenmerkt zijn)
4. Leg de regels van memorie nog een keer uit indien deze niet (helemaal) bekend zijn en
geef vervolgens het startsignaal om te beginnen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 10

1. Zijn alle groepen klaar en alle trio's gevonden vraag aan de leerlingen om elk “trio” binnen
de hele klas te beschrijven en te proberen te redeneren waarom ze voor welk emotie,

1. uw verzoek nakomen en de trios voorstellen en hun keuze te
redeneren.

gelaatsuitdrukking en situatie hebben gekozen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Leg tot slotte aan hen uit dat ze vandaag geen werkblad krijgen.

1. luisteren

2. Sluit deze bijeenkomst met een kort feedbackronde met betrekking tot de oefening.

2. op oefening reflecteren
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Bijeenkomst 13
Emoties voorspellen

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 13: “Emoties voorspellen”
- kort verhalen
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Zich in een ander persoon verplaatsen.
Aan de hand van een kort verhaal de passende emotie voorspellen en benoemen.

Wat wordt getraind?

- empathie
- non-verbale communicatie

Waar gaat het om?

emoties, blij/gelukkig, verdrietig, boos/woedend, bang, verbaasd, mimiek, gebaren, lichaamstaal

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is binnen de les in staat zich in een ander persoon te verplaatsen.
2. De leerling is binnen de les in staat om binnen een kortverhaal de correcte emotie aan een situatie voor te spellen en te benoemen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 3 min.

1. Leg aan de leerlingen uit dat het vandaag weer om emoties gaat.

1. & 2. luisteren

2. De bedoeling van de huidige oefening is aan de hand van kortverhalen emoties aan
bepaalde situaties toe te kennen, voor te spellen en te benoemen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Emoties voorspellen ~ 35 min.

1. Vraag aan de leerlingen om in een kring te gaan zitten.
2. Voordat u met de oefening begint nodigt u de leerlingen uit even in het kort alle vijf basis
emoties op te noemen. Ter visuele ondersteuning schrijft u alles op het bord.
3. Leg uit dat u een verhaal gaat voorlezen (werkblad 13)

1. & 2: - uw verzoek nakomen
- in een kring gaan zitten
- basis emoties mondeling opnoemen
3. luisteren

Hun taak: - luisteren
- bedenken wat de persoon in het verhaal voelt
Doel: zich in een ander persoon verplaatsen  Wanneer ze zich in een ander persoon

kunnen verplaatsen kunnen ze beter begrijpen wat deze persoon voelt.  ze zijn dus beter
in staat met andere mensen om te gaan.
Belangrijk: Voor de leerlingen moet de meerwaarde van deze oefening duidelijk zijn! (zie
boven)
4. Ga na of alles duidelijk is door hen de oefening nog eens kort mondeling te herhalen

4. volgende oefening in het kort mondeling herhalen

5. Vervolgens leest u het eerste verhaal voor (werkblad 13)

5. goed naar uw verhaal luisteren en proberen zich in de

Belangrijk: Tijdens het lezen langzaam en duidelijk spreken, met passende intonatie.

persoon te verplaatsen en een bepaald emotie aan de

Let erop dat u regelmatig oogcontact houdt zodat de leerlingen zich aangesproken voelen.

desbetreffende situatie toekennen.

59

6. Vervolgens vraagt u:

6. antwoord op uw vragen geven

-

Wie van de leerlingen het verhaal kort kan samenvatten.

-

Wat in het verhaal is gebeurd.

-

Wat de leerlingen over die gevoelens van de betreffende persoon denken. En
waarom.

-

Welk van de vijf emoties bij het verhaal past.

Belangrijk: Probeer tijdens het beantwoorden van de vragen zo goed mogelijk alle
leerlingen bij het gesprek te betrekken.
Bevestig juiste antwoorden en geef een korte samenvatting ervan om ze te accentueren.
7. Na mate er nog tijd ter beschikking is leest u het volgende verhaal voor en

7. zie 3 t/m 6

gaat op dezelfde manier als bij het eerste verhaal de situatie nabespreken.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Aan het einde deelt u werkblad 13: “Emoties voorspellen” aan de leerlingen uit en vraagt
aan hen om ook dit weer in hun map te doen.

1. - luisteren
- uw verzoek nakomen

Tip: Indien niet alle verhalen aan bod zijn gekomen, geef de leerlingen de opdracht deze
thuis door te lezen en de vragen zelf te beantwoorden. Aan het begin van de volgende les
gaat u de verhalen kort bespreken.
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Bijeenkomst 14
Emoties spelen I

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 14: “Lichaamstaal en emotie”
- kaartjes met emoties (bijlage 14a geknipt)
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Zich in een ander persoon kunnen verplaatsen
Emoties non-verbaal kunnen verbeelden.
Emoties aan de hand van lichaamstaal kunnen herkennen.

Wat wordt getraind?

- non-verbale communicatie
- empathie
- 'doen alsof' (ToM; Bouwsteen 3)
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)

Waar gaat het om?

emoties, blij/gelukkig, verdrietig, boos/woedend, bang, verbaasd, mimiek, gebaren, lichaamstaal

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is binnen de les in staat zich in een ander persoon te verplaatsen.
2. De leerling kan binnen een oefensituatie één van de vijf basis emoties alleen door zijn lichaamstaal en gebaren verbeelden zodat de andere leerlingen
deze kunnen herkennen en benoemen.
3. De leerling kan binnen een oefensituatie aan de hand van de lichaamshouding, mimiek en gebaren van een ander herkennen en benoemen welk emotie
bedoeld is.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 3 min.

1. In deze bijeenkomst gaat het erom de emoties die de leerlinge al uit de laatste

1. & 2. luisteren

bijeenkomsten kennen binnen een spelsituatie beter te leren kennen en te leren deze
zonder woorden (non-verbaal) te verbeelden.
2. Leg aan de leerlingen uit dat u in deze bijeenkomst kleine rollenspellen met hen wilt doen,
waar het erom gaat gevoelens alleen door lichaamstaal, gebaren en mimiek uit te drukken.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Emoties spelen I ~ 30 min.

1. Voordat u met de praktische oefening begint laat de leerlingen nog eens alle emoties opnoemen

1. – uw verzoek nakomen

die in de laatste bijeenkomsten aan bod kwamen.

- luisteren

Belangrijk: ga na of de begrippen lichaamstaal, gebaren en mimiek (+ hun bedoeling) duidelijk

- begrippen (lichaamstaal, gebaren en mimiek) mondeling

Zijn door de leerlingen uit te nodigen de begrippen mondeling uit te leggen. Geef desnoods

uitleggen

uitleg:
-

Lichaamstaal = non-verbale communicatie = zonder woorden

-

Lichaamstaal wordt door middelen van houding, gebaren en mimiek uitgedrukt.

-

Gebaren = bewegingen van armen en benen om iets uit te drukken of te benadrukken

-

Mimiek = gelaatsuitdrukkingen

2. U nodigt vervolgens één leerling uit om in het midden te gaan staan.

Tip: Als er niemand durft kies voor een leerling van die u weet dat hij/zij genoeg

2. & 3. – uw verzoek nakomen
- in midden gaan staan en aan oefening meedoen

zelfvertrouwen/-bewustzijn heeft om voor de hele klas te gaan staan en iets voor te doen.
3. Geef aan de leerling een kaart waar één van de vijf basis emoties opstaat plus een passende
situatie ( makkelijker voor de leerling zich in een specifieke situatie te verplaatsen) (Bijlage
14a geknipt)
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4. Taak van de acteur  Leg uit: - “probeer zonder woorden en alleen maar
door gelaatsuitdrukkingen en

4. - leerling: aan oefening meedoen
- emotie non-verbaal verbeelden

lichaamshouding te laten zien, hoe je
jezelf voelt!”
5. De andere leerlingen worden door u uitgenodigd te observeren en te bedenken welk emotie hun

5. & 6. – klasgenoten: - observeren
- emotie toekennen

medeleerling wil overbrengen. Hun ideeën zullen ze opschrijven en later toelichten.

- idee opschrijven en later toelichten

6. Bespreek gezamenlijk wat de andere leerlingen hebben opgeschreven en
waarom.
7. Na mate er nog tijd is nodigt u andere leerlingen uit om aan het rollenspel deel te nemen en

7. zie 2 t/m 6

deelt steeds anderen kaartjes met andere situaties en emoties uit.

Belangrijk: Door de emoties met verschillende situaties in verband te brengen krijgen de
leerlingen een breder voorstelling van de emoties en de hoeveelheid aan situaties aan die ze
gekoppeld kunnen worden.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 10 min.

1. Vraag aan de leerlingen hoe ze deze oefening vonden, met een kort uitleg (wat was

1. op oefening reflecteren

moeilijk/makkelijk)
2. Tot slotte deelt u het werkblad 14: “Lichaamstaal en emotie” uit en vraagt aan hen om het in

2. uw verzoek nakomen

hun map te doen.

63

Bijeenkomst 15
Emotie Pantomime

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- kaartjes met verschillende emoties (Bijlage 15)
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Emoties uitdrukken aan de hand van pantomime

Wat wordt getraind?

- non-verbale communicatie
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- doen-alsof (ToM; Bouwsteen 3)

Waar gaat het om?

emoties

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is in staat om binnen een oefensituatie een bepaalde emotie te verbeelden zonder te spreken.
2. De leerling is in staat om tijdens de oefening de emoties aan de hand van non verbale tekens te herkennen.
3. De leerling is tijdens de les in staat zich in een ander rol te kunnen verplaatsen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 3 min.

1. Vertel aan de leerlingen dat u vandaag rollenspelen wilt doen waar alle aan mee zullen

1. luisteren

doen. Het gaat om emoties uitdrukking door middelen van pantomime. De oefening lijkt op
die van de laatste les.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Rollenspel ~ 30 min.

1. Ten eerste nodigt u de leerlingen uit in een kring te gaan zitten

1. uw verzoek nakomen en in een kring gaan zitten

2. U legt aan alle leerlingen de oefening uit:

2. goed luisteren

-

Alle zitten in een kring

-

In het midden liggen enkele kaartjes op de grond

-

Op de kaartjes staan verschillende emoties

-

Bij deze oefening komen meer emoties aanbod dan de vijf basis emoties 
subcategorieën

-

Iemand uit de kring trekt een kaart en probeert deze emotie pantomimisch te
verbeelden

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn wat “pantomimisch” betekend  Geef

- aangeven als er onduidelijkheden zijn

desnoods uitleg
-

De anderen moeten raden om welke emotie het gaat. Wie goed raadt, neemt de
beurt.

Belangrijk: Laat de leerlingen de oefening in eigen woorden en in het kort weergeven. Op

- oefening op uw verzoek mondeling kort herhalen

deze manier kunt u nagaan of alles juist wordt begrepen.
3. U begint met de oefening om de situatie iets losser te maken. Dan zijn de leerlingen aan de
beurt.

3. - aan oefening meedoen
- emoties pantomimisch verbeelden resp. emotie herkennen
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Tip: Tijdens het spel neemt u een observerende rol in, indien de leerlingen niet verder
komen kunt u steun geven door:
-

de kaart te bekijken en hulp bieden.

-

hardop te denken (“Bijv.: Deze emotie heb je als... hoe zou je dan bijv. door de ruimte

wandelen/kijken enz.? Zo [ tegendeel voordoen!] Of zo ... [ juiste houding en
mimiek laten zien!])

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 10 min.

1. Vraag aan de leerlingen hoe hij/zij de oefening vonden?

1. - op oefening reflecteren

Tip: U kunt de discussieronde met behulp van (bijv.) volgende vragen sturen:
-

“Was het moeilijk/makkelijk om zonder woorden een emotie te laten zien?”

-

“Was het moeilijk/makkelijk om alleen door non-verbaal gedrag een emotie te

- aangeven wat moeilijk/makkelijk was
- antwoord op uw vraag geven

herkennen?”
-

“Wat vonden jullie goed/slecht tijdens het spel? Waarom?”

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 2 min.

1. Bedank de leerlingen voor hun medewerking

1. & 2. luisteren

2. Informeer hen erover dat ze vandaag geen nieuw werkblad krijgen
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Bijeenkomst 16
Gezichtsuitdrukking in context

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 16: “Gezichtsuitdrukkingen in context”
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Emoties uitdrukken via gezicht

Wat wordt getraind?

- pragmatiek
- expressieve/receptieve semantiek
- syntaxis
- woordenschat
- verbale en non-verbale communicatie
- empathie
- 'doen alsof' (ToM; Bouwsteen 3)
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)

Waar gaat het om?

emoties

Didactische werkvorm:

1. opdracht geven

→ zelfwerkzaamheidvorm

2. discussiëren

→ gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is in staat om een foute gezichtsuitdrukking in context te benoemen.
2. De leerling is in staat gezichtsuitdrukkingen te laten zien die passen bij de context.

67

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 1 min.

1. Vertel aan de leerlingen dat u vandaag rollenspellen wilt doen waar alle aan mee zullen

1. luisteren

doen. Het gaat om emoties uitdrukken in context.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Rollenspel ~ 35 min.

1. Ten eerste nodigt u de leerlingen uit in een kring te gaan zitten

1. uw verzoek nakomen en in een kring gaan zitten

2. U legt aan alle leerlingen de oefening uit.

2. luisteren

-

“Vertel je overbuur iets met erbij passend emotie (bv. verbazing of blijdschap), die ook
tot uitdrukking komt in je gezicht.” De tegenspeler krijgt de opdracht te reageren met
een

kort

samenvatting.

Feedback

wordt

gegeven

op

de

mate

waarin

gezichtsuitdrukking en woorden overeenstemmen.
Tip: Maak hen ook alert erop dat ze tijdens het vertellen ook oogcontact, mimiek en
gebaren zullen toepassen ( herhaling van eerdere oefeningen).
3. Leg uit: Hun taak:
-

3. goed luisteren

Luisteren naar een verhaal van leerling A (de leerlingen hebben de mogelijkheid de
situaties zelf te bedenken [misschien handiger voor de goede leerlingen] anders staan
op werkblad 16 voorbeeld zinnen)

-

In situatie verplaatsen

-

Leerling A: Emoties door middelen van gelaatsuitdrukkingen benadrukken

-

Leerling B & klas: Feedback geven

Belangrijk: Laat de leerlingen de oefening in eigen woorden en in het kort weergeven. Op

- oefening in eigen woorden weer geven

deze manier kunt u nagaan of alles juist wordt begrepen.
4. Desnoods geef een voorbeeld:
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- Leerling: “Ik ga op een mooie zomer dag een ijs eten en voel mij blij”  laat de passende
mimiek erbij zien!
5. a) oefening in tweetalen:

5. & 6. - aan oefening meedoen

- wijs elk leerling één rol toe en geef hen werkblad 16 waar de zinnen die ze kunnen zeggen
nog een keer op staan.
6. Tijdens het rollenspel neemt u een observerende rol in, maar als de leerlingen niet verder
komen geeft u steun en stuur het gesprek weer in de juiste richting.
Bijv. kunt u iets zeggen als: “ Stel je voor dat je iets heel moois hebt gekregen, zou je dan

zo ( maak een bedroefd gezicht) of zo (gelukkig) kijken? .
Laat de leerlingen voldoende tijd om in tweetalen te oefenen!
7. Kies voor twee leerlingen die het rollenspel voor de hele klas willen doen.

Tip: indien niemand durft kies zelf voor twee leerlingen van die u weet dat ze voldoende

7. – rollenspel voor de hele klas voordoen
respectievelijk:
- goed observeren en feedback geven

zelfbewustzijn hebben om zoiets te doen.

OF: Als er voldoende vrijwilligers zijn, kies voor die leerlingen die bijzonders moeite hebben
om zich te uiten.

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn waarom het belangrijk is om de juiste
gezichtsuitdrukking in context te gebruiken ( om misverstanden te voorkomen).

8. - zie: 7

8. Na mate er nog tijd ter beschikking is laat de oefening door een ander tweetal
demonstreren.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 7 min.

1. Vraag ten eerste de twee leerlingen die aan het rollenspel hebben meegedaan hoe ze de

1. op oefening reflecteren

oefening vonden.
2. De klas geeft vervolgens feedback.

2. - feedback geven
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Tip: U kunt de discussieronde met behulp van (bijv.) volgende vragen sturen:

- antwoord op uw vraag geven

- “Wat vonden jullie goed/slecht tijdens het gesprek? Waarom?”

- “Hebben de emoties bij de inhoud gepast?”
- “Hoe was de non-verbale communicatie onderling? Denk erbij ook aan
lichaamshouding (ont-/gespannen), oogcontact.”

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 3 min.

1. Leg aan het einde nog eens duidelijk uit dat het belangrijk is om de gezichtsuitdrukking aan

1. luisteren

de inhoud die men zegt aan te passen om misverstanden te voorkomen.
2. Aan het einde van deze bijeenkomst deelt u werkblad 16: “Gezichtsuitdrukking in context”
aan de leerlingen uit en nodigt hun uit ook deze in hun map te stoppen.
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Bijeenkomst 17
Emoties spelen II

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- 1 oefenmap per leerling
- verhaaltjes voor de leraar(es) (bijlage 17a)
- werkblad 17: “Emotie spelen II”

Doel:

Verschillende sterkten van emoties non-verbaal kunnen uitdrukken.

Wat wordt getraind?

- empathie
- non-verbale communicatie
- 'doen alsof' (ToM; Bouwsteen 3)

Waar gaat het om?

emoties, blij/gelukkig, verdrietig, boos/woedend, bang, verbaasd, mimiek, gebaren, lichaamstaal

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan zich binnen een oefensituatie in verschillende situaties verplaatsen en de bijhorende emoties non-verbaal uitdrukken.
2. De leerling kan binnen een oefensituatie verschillende fases van emoties laten zien.

71

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 1 min.

1. Leg aan de leerlingen uit dat het vandaag weer om het onderwerp emoties gaat. De

1. luisteren

bedoeling is om emoties aan de hand van verhalen voor te spelen en om te zetten.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Emoties spelen II ~ 30 min.

1. Voordat u met de praktische oefening begint laat de leerlingen de vijf emoties kort
opnoemen.

1. – uw verzoek nakomen
- basis emoties opnoemen

2. Leg aan hen uit dat elk emotie een verschillende sterkte kan hebben.

2. luisteren

Met behulp van korte verhalen wilt u de leerlingen laten zien en voelen wat ermee bedoelt
wordt.
3. U nodigt hun uit gewoon door de ruimte te wandelen en goed naar u te luisteren.

3. uw verzoek nakomen en losjes door de ruimte wandelen

4. Hun taak: - luisteren

4. luisteren

- proberen zich in de persoon uit het verhaal te verplaatsen
- de passende emotie door mimiek, gebaren en lichaamstaal te laten zien.
- ze zullen op u verhaal reageren door hun snelheid, hoofdpositie enz. te
veranderen.

De bedoeling is om stap voor stap de emotie op te bouwen en te intensiveren  van
nauwelijks merkbaar over merkbaar tot heel goed zichtbaar

5. Begin met het voorlezen van het eerste verhaal (Bijlage 17a).

Belangrijk: Gebruik tijdens het lezen passende intonatie en prosodie om het voor de

5. – aan oefening meedoen
- op uw verhaal reageren door verandering van snelheid,
lichaamshouding, hoofdpositie enz.

leerlingen gemakkelijker te maken zich in de rol te verplaatsen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 10 min.

1. Aan het einde vraagt u aan de leerlingen hoe ze deze oefening vonden. Hun antwoorden

1. - op oefening reflecteren

zullen zo verre mogelijk uitgelegd en toegelicht worden (wat ging hoe en waarom).

- aangeven wat moeilijk/makkelijk was en waarom

Verder zullen de leerlingen proberen uit te leggen hoe ze zich tijdens deze oefening voelden

- uitleggen hoe ze zich hebben gevoeld tijdens de oefening

en of het überhaupt is gelukt zich in de verschillende fases te verplaatsen.
2. Tot slotte deelt u het werkblad 17: “Emoties spelen II” aan de leerlingen uit en vraagt aan

2. uw verzoek nakomen

hen het in hun map te stoppen.
Op het werkblad staan dezelfden verhalen die in de les aan bod kwamen echter zijn er ter
verduidelijking emoticons die passen bij de respectievelijke fase.
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Bijeenkomst 18
Agressief gedrag

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- 1 oefenmap per leerling
- werkblad 18a: “Agressief gedrag” – Rollenspel
- werkblad 18b: “Agressief gedrag” - Kenmerken

Doel:

Inzicht krijgen in agressief gedrag

Wat wordt getraind?

- woordenschat
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- 'doen alsof' (ToM; Bouwsteen 3)

Waar gaat het om?

Agressief gedrag

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan op verzoek van de leraar twee van de vijf kenmerken van agressief gedrag opnoemen.
2. De leerling kan tijdens de les in één zin uitleggen waarom agressief gedrag moet worden vermeden.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 10 min.

1. Leg uit: onderwerp van deze bijeenkomst; GEDRAG

1. luisteren

2. Wat is gedrag?  Gedrag houdt de dingen in die men doet.

2. samen met u uitwerken wat gedrag is

-

Men kan zich goed gedragen (als men een ander persoon bijv. helpt).

-

Men kan zich slecht gedragen (als men andere mensen bijv. pijn doet)

3. Ga na of alles duidelijk is door leerlingen mondeling laten samenvatten.
4. Nodig de leerlingen uit om zelf voorbeelden van goed en slecht gedrag te bedenken.

Rol leraar

3. uw verzoek nakomen en mondeling samen te vatten
4. voorbelden van goed/slecht gedrag bedenken

Doelgedrag leerlingen
Rollenspel ~ 10 min.

1. Vraag aan de leerlingen wie graag aan een klein rollenspel wil meedoen.

1. opletten en/of aan rollenspel meedoen

Tip: Als er niemand durft kies gewoon een leerling van die u weet dat hij/zij voldoende
zelfvertrouwen heeft.
2. Neem de leerling ter zijde om zijn/haar (en u) taak te bespreken:
-

Leg uit dat u de agressieve rol inneemt en hij/zij de rol van de neutrale persoon

-

Geef aan de leerling het werkblad 18a waar het betreffende rollenspel opstaat en

2. - goed naar uw instructies luisteren
- desnoods naar verduidelijking vragen

maak duidelijk welk zinnen bij zijn/haar rol horen.
-

U wilt tijdens u rol in ieder geval u zin doordrijven en daarom reageert u op een
heel agressieve manier (stampen, schreeuwen enz.)

Belangrijk: Voor de leerling moet het echt duidelijk zijn dat u een agressieve rol gaat spelen
zodat hij/zij niet moet schrikken als u plotseling gaat schreeuwen o.i.d.
3. Vraag aan de andere leerlingen om goed op te letten. Ze hebben (nog) geen idee wat er

3. & 4. goed opletten

precies gaat gebeuren.
4. Rollenspel doen
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 15 min.

1. Bedoeling: samen met de leerlingen het geziene gedrag te analyseren

1. gedrag leerkracht binnen het rollenspel analyseren

2. Om en discussie te starten kunt u bijv. met de volgende vragen aan de slag gaan:

2. antwoord op uw vraag geven

-

“Wat hebben jullie gezien?”

-

“Wat wilde persoon A (leraar) en wat wilde persoon B (leerling)?”

-

“Hoe heeft persoon A zich gedragen?”

-

“Hoe heeft persoon A gesproken? (hard/zacht)”

-

“Hoe waren de gelaatsuitdrukkingen van persoon A?”

-

“Hoe was de lichaamshouding van persoon A? (ge-/ontspannen)”

-

“Hoe noemt men het gedrag dat persoon A laat zien? “

Tip: Indien het voor de leerlingen moeilijk zou zijn de vragen te beantwoorden is het

(- luisteren)

mogelijk dat ze het rollenspel zijn vergeten of niet hebben begrepen.  Vat nog eens kort
samen wat in het rollenspel is gebeurd en geef evt. een voorbeeld van het gedrag dat u
tijdens het rollenspel heeft laten zien.
3. Zijn alle vragen beantwoord, leg uit dat het juist om agressief gedrag ging en probeer

3. luisteren

samen met de leerlingen nog wat dieper op het agressief gedrag binnen het rollenspel in te
gaan om hen een duidelijk beeld te kunnen geven wat agressief gedrag alles inhoudt.
4. Laat bijv. volgende vragen aan bod komen:
-

“Wat denken jullie wat de agressieve persoon voelde?”

-

“Welk emoties passen bij agressief gedrag?”

-

“Wat denken jullie dat de andere persoon voelde?”

-

“Zijn de personen aan het einde van het gesprek tevreden? Waarom (niet)?”

5. Probeer samen met de leerlingen alle kenmerken van agressief gedrag (werkblad 18b) aan

4. met behulp van uw vragen meer inzicht in het onderwerp
“agressief gedrag” krijgen.

5. gezamenlijk kenmerken van agressief gedrag uitwerken
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bod te laten komen.

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn waarom “agressief gedrag” slecht gedrag
is en waarom deze moet worden vermeden.
 Leg uit: - agressief gedrag is GEEN mogelijkheid om problemen op te lossen
- doet vaak pijn (lichamelijk of psychisch) + voorbeeld
6. Ga na of alles duidelijk is door de leerlingen uit te nodigen even kort met eigen woorden
samen te vatten wat u net heeft verteld en waarom agressief gedrag, slecht gedrag is.

Rol leraar

6. uw verzoek nakomen en in eigen woorden kort mondeling
uitleggen wat in deze bijeenkomst aan bod kwam

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Aan het einde deelt u werkblad 18b: ”Agressief gedrag” - Kenmerken uit.

1. & 2. luisteren

2. Leg uit: afbeelding (wolk met een bliksem) staat voor agressief, dus slecht gedrag. (wolken +
bliksems = slecht weer/agressief gedrag = slecht gedrag)
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Bijeenkomst 19
Passief gedrag I
Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min.

Benodigde materialen:

- werkblad 19a: “Passief gedrag I” – Rollenspel

- werkblad 19b: “Passief gedrag” – Kenmerken
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Inzicht krijgen in passief (subassertief) gedrag.

Wat wordt getraind?

- woordenschat
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- „doen-alsof‟ (ToM; Bouwsteen 3)

Waar gaat het om?

Passief gedrag

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan op verzoek van de leraar de kenmerken van agressief gedrag opnoemen.
2. De leerling kan op verzoek van de leraar twee van de vijf kenmerken van passief gedrag opnoemen.
3. De leerling kan tijdens de les in eigen woorden uitleggen waarom passief gedrag geen mogelijkheid is om problemen op te lossen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 5 min.

1. Leg uit dat het vandaag weer om gedrag gaat.

1. & 2. luisteren

2. Geef aan dat u vandaag weer een klein rollenspel wil doen.
3. Voordat u begint vraag aan de leerlingen kort uit te leggen welk soort gedrag in de

3. uw verzoek nakomen

afgelopen les aan bod kwam.

Tip: Als dit moeilijk is geef steun door middelen van vragen. (Voorbeeld: Was het goed of
slecht gedrag? Waarom?...)
4. Leg zelf nog eens mondeling uit dat het om agressief gedrag ging maar laat de leerlingen

4. luisteren en kenmerken van agressief gedrag opnoemen

zelf de kenmerken ervan opnoemen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Rollenspel ~ 10 min.

1. Vraag aan de leerlingen wie graag aan een klein rollenspel wil meedoen.

1. opletten en/of aan rollenspel meedoen

Tip: Als er niemand durft kies gewoon een leerling van die u weet dat hij/zij voldoende
zelfvertrouwen heeft.
2. Neem de leerling ter zijde om zijn/haar (en u) taak te bespreken:
-

Leg uit dat u de passieve rol inneemt en hij/zij de rol van de neutrale persoon

-

Geef aan de leerling het werkblad 19a waar het betreffende rollenspel opstaat en

2. - goed naar uw instructies luisteren
- desnoods naar verduidelijking vragen

maak duidelijk welk zinnen bij zijn/haar rol horen.
3. Vraag aan de andere leerlingen om goed op te letten. Ze hebben (nog) geen idee wat er

3. & 4. goed opletten

precies gaat gebeuren.
4. Rollenspel doen
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 17 min.

1. Bedoeling: samen met de leerlingen het geziene gedrag te analyseren

1. gedrag leerkracht binnen het rollenspel analyseren

2. Om een discussie te starten kunt u bijv. met de volgende vragen aan de slag gaan:

2. antwoord op uw vraag geven

-

“Wat hebben jullie gezien?”

-

“Wat wilde persoon A (leraar) en wat wilde persoon B (leerling)?”

-

“Hoe heeft persoon A zich gedragen?”

-

“Hoe heeft persoon A gesproken? (hard/zacht)”

-

“Hoe waren de gelaatsuitdrukkingen van persoon A?”

-

“Hoe was de lichaamshouding van persoon A? (ge-/ontspannen)”

-

“Hoe noemt men het gedrag dat persoon A laat zien?“

Tip: Indien het voor de leerlingen moeilijk zou zijn de vragen te beantwoorden is het

(- luisteren)

mogelijk dat ze het rollenspel zijn vergeten of niet hebben begrepen.  Vat nog eens kort
samen wat in het rollenspel is gebeurd en geef evt. een voorbeeld van het gedrag dat u
tijdens het rollenspel heeft laten zien.
3. Zijn alle vragen beantwoord, leg uit dat het juist om passief gedrag ging en probeer samen

3. luisteren

met de leerlingen nog wat dieper op het passief gedrag binnen het rollenspel in te gaan om
hen een duidelijk beeld te kunnen geven wat passief gedrag alles inhoudt.
4. Laat bijv. volgende vragen aan bod komen:
-

“Wat denken jullie wat de passieve persoon voelde?”

-

“Welk emoties passen bij passief gedrag?”

-

“Wat denken jullie dat de andere persoon voelde?”

-

“Zijn de personen aan het einde van het gesprek tevreden? Waarom (niet)?”

4. met behulp van uw vragen meer inzicht in het onderwerp
“passief gedrag” krijgen.

80

5. Probeer samen met de leerlingen alle kenmerken van passief gedrag

5. gezamenlijk kenmerken van passief gedrag uitwerken

(werkblad 19b) aan bod te laten komen.

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn waarom “passief
gedrag” niet geschikt is om problemen op te lossen.
 Leg uit: - passief gedrag is GEEN mogelijkheid om problemen op te lossen
- passieve persoon is ontevreden met de situatie WANT: heeft eigen gevoelens
en behoeften niet geuit en doet alleen wat de andere persoon wil.
6. Ga na of alles duidelijk is door de leerlingen uit te nodigen even kort met eigen woorden
samen te vatten wat u net heeft verteld en waarom passief gedrag geen goed gedrag is.

Rol leraar

6. uw verzoek nakomen en in eigen woorden kort mondeling
uitleggen wat in deze bijeenkomst aan bod kwam

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 7 min.

1. Aan het einde deelt u werkblad 19b: ”Passief gedrag” - Kenmerken uit.

1. & 2. luisteren

2. Leg uit: afbeelding (zon achter een wolk) staat voor passief gedrag. (wolken verbergen zon =
passief gedrag  laat niet zien wat jezelf voelt en wilt)
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Bijeenkomst 20
Passief gedrag II
Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 20: “Passief gedrag II” – Rollenspel
(- werkblad 19b: “Passief gedrag I” – Kenmerken)
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

leren zich in een subassertieve persoon te verplaatsen.

Wat wordt getraind?

- pragmatiek
- expressieve semantiek
- syntaxis
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- doen-alsof (ToM; Bouwsteen 3)

Waar gaat het om?

Passief gedrag

Didactische werkvorm:

1. opdracht geven

→ zelfwerkzaamheidvorm

2. discussiëren

→ gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is in staat tijdens de les aan te geven welk soort gedrag in de laatste bijeenkomst aan bod kwam.
2. De leerling is in staat tijdens de les met eigen woorden uit te leggen wat subassertief/passief gedrag inhoudt.
3. De leerling is in staat tijdens de les kort uit te leggen waarom subassertief/passief gedrag geen goede mogelijkheid is om problemen op te lossen.
4. De leerling is in staat tijdens een oefensituatie de rol van een subassertieve persoon in te nemen en passief gedrag te laten zien.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 10 min.

1. Leg uit dat het vandaag weer om gedrag gaat.

1. luisteren

2. U nodigt hun uit nog een keer samen te vatten wat in de afgelopen bijeenkomst aan bod
kwam en welk kenmerken dit gedrag heeft.
3. Tip: Als dit moeilijk is biedt u steun door middelen van vragen.

2. uw verzoek nakomen en kort mondeling uitleggen wat in de
afgelopen bijeenkomst aan bod kwam.
3. antwoord op uw vragen geven

Bijvoorbeeld:
-

“Was het goed of slecht gedrag?”

-

“Is passief gedrag geschikt om problemen op te lossen? Waarom (niet)?”

-

“(Als iemand passief gedrag laat zien) Gedraagt hij/zij zich dan terughoudend of juist
luid en begint te schreeuwen o.i.d.?”

4. Wanneer de belangrijksten punten aan bod zijn gekomen legt u nog een keer uit dat het in

4. & 5. luisteren

deze bijeenkomst weer om passief (subassertief) gedrag gaat en u schrijft de vijf
kenmerken ervan nog een keer duidelijk op het bord  informatie wordt over meerdere
input kanalen ontvangen.
5. U informeert de leerlingen dat u vandaag weer een klein rollenspel wilt doen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Rollenspel ~ 10 min.

1. Vraag aan de leerlingen wie graag aan een klein rollenspel wil meedoen.

1. opletten en/of aan rollenspel meedoen

Tip: Indien de leerlingen niet durven, kies zelf voor één leerling van die u weet dat hij/zij
genoeg zelfvertrouwen heeft om mee te doen.
2. U neemt de leerling ter zijde om de situatie te bespreken en eventuele vragen te
beantwoorden. Geef hem/haar werkblad 20 “Passief gedrag II” – Rollenspel, waar precies

2. - goed naar uw instructies luisteren
- desnoods naar verduidelijking vragen

opstaat wat u en hij wanneer moeten zeggen.
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Attentie: Deze keer is de bedoeling dat de leerling de rol van een passieve persoon
probeert in te nemen.

Belangrijk: Leerlingen ervaren hoe zich een persoon voelt die niet in staat is voor
zijn eigen wensen op te komen en alleen maar te doen wat een ander persoon wil.
3. Taak van de leerling:

3. aan het rollenspel meedoen

-

Binnen het rollenspel die rol van een passieve persoon in te nemen.

-

Leraar is dominant!

4. Vraag aan de andere leerlingen om goed op te letten. Ze hebben (nog) geen idee wat er

4. & 5. goed opletten

precies gaat gebeuren.
5. Rollenspel doen

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 15 min.

1. Besprek samen met de leerlingen hoe het rollenspel is verlopen.

1. & 2. gedragingen binnen het rollenspel analyseren

2. Ten eerste nodigt u de leerling uit die aan het rollenspel heeft meegedaan uit te leggen hoe
hij/zij zich in de rol van een passieve persoon voelde.
3. Ernaast vraagt u aan de medeleerlingen wat ze ervan vonden.

3. antwoord op uw vraag geven

Tip: Gebruik ter ondersteuning volgende vragen:
-

“Wat hebben jullie gezien?”

-

“Wat gebeurde er?”

-

“Hoe hebben zich de personen gedragen?”

-

“Hoe waren de gelaatsuitdrukkingen?”
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-

“Hoe was de lichaamshouding van de personen?”

-

“Wat is het resultaat van dit gesprek? Compromis / geen compromis?”

Tip: Wanneer het blijkt dat de leerlingen moeite hebben met het begrijpen van het verhaal,
herhaal nog eens in het kort, waar het om ging.
4. Vervolgens maak de leerlingen nog eens duidelijk, dat passief gedrag niet geschikt is om

(- luisteren)
4. luisteren

problemen op te lossen en herhaal de punten van de laatste les (werkblad 19b).

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 3 min.

1. Aan het einde van deze bijeenkomst deelt u werkblad 20: “Passief gedrag II ” - Rollenspel

1. luisteren en uw verzoek nakomen

aan de leerlingen uit en nodigt hun uit ook deze in hun map te stoppen.
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Bijeenkomst 21
Assertief gedrag I

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 21a: “Assertief gedrag I” – Rollenspel

- werkblad 21b: “Assertief gedrag I” – Kenmerken
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Inzicht krijgen in assertief gedrag

Wat wordt getraind?

- woordenschat
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- „doen-alsof‟ (ToM; Bouwsteen 3)

Waar gaat het om?

Assertief gedrag

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan op verzoek van de leraar twee van de vijf kenmerken van assertief gedrag opnoemen.
2. De leerling kan in een zin weergeven wat een compromis is.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 10 min.

1. Leg uit dat het vandaag weer om gedrag gaat.

1. & 2. luisteren

2. Geef aan dat u vandaag weer een klein rollenspel wil doen.
3. Voordat u begint vraag aan de leerlingen kort uit te leggen welk soorten gedrag in de

3. antwoord op uw vraag geven

afgelopen lessen aan bod kwamen.

Tip: Als dit moeilijk is geef steun door middelen van vragen. (Voorbeeld: Was het goed of
slecht gedrag? Waarom?...)
4. Leg zelf nog eens uit dat het om agressief en passief gedrag ging maar laat de leerlingen
zelf de kenmerken ervan opnoemen.

4. - luisteren
- kenmerken van agressief en passief gedrag opnoemen

Belangrijk: De leerlingen moeten zich ervan bewust zijn dat zowel agressief als ook passief
gedrag GEEN goede manier is om problemen/conflicten op te lossen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Rollenspel ~ 10 min.

1. Vraag aan de leerlingen wie graag aan een klein rollenspel wil meedoen.

1. . opletten en/of aan rollenspel meedoen

Tip: Als er niemand durft kies gewoon een leerling van die u weet dat hij/zij voldoende
zelfvertrouwen heeft.
2. Neem de leerling ter zijde om zijn/haar (en u) taak te bespreken:
-

Leg uit dat u de assertieve rol inneemt en hij/zij de rol van een meer dominante

2. - goed naar uw instructies luisteren
- desnoods naar verduidelijking vragen

persoon.
-

Geef aan de leerling het werkblad 21a waar het betreffende rollenspel opstaat en
maak duidelijk welk zinnen bij zijn/haar rol horen.

3. Vraag aan de andere leerlingen om goed op te letten. Ze hebben (nog) geen idee wat er

3. & 4. goed opletten
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precies gaat gebeuren.
4. Rollenspel doen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 20 min.

1. Bedoeling: samen met de leerlingen het geziene gedrag te analyseren

1. gedrag leerkracht binnen het rollenspel analyseren

2. Om en discussie te starten kunt u bijv. met de volgende vragen aan de slag

2. antwoord op uw vraag geven

gaan:
-

“Wat hebben jullie gezien?”

-

“Wat wilde persoon A (leraar) en wat wilde persoon B (leerling)?”

-

“Hoe heeft persoon A zich gedragen?”

-

“Hoe heeft persoon A gesproken? (hard/zacht)”

-

“Hoe waren de gelaatsuitdrukkingen van persoon A?”

-

“Hoe was de lichaamshouding van persoon A? (ge-/ontspannen)”

-

“Wat is aan het einde gebeurd?  oplossing???  compromis!”

-

“Hoe noemt men het gedrag dat persoon A laat zien? “

Tip: Indien het voor de leerlingen moeilijk zou zijn de vragen te beantwoorden is het

(- luisteren)

mogelijk dat ze het rollenspel zijn vergeten of niet hebben begrepen.  Vat nog eens kort
samen wat in het rollenspel is gebeurd en geef evt. een voorbeeld van het gedrag dat u
tijdens het rollenspel heeft laten zien.
3. Zijn alle vragen beantwoord? Leg uit dat het juist om assertief gedrag ging en maak

3. & 4. luisteren

duidelijk dat er aan het einde een compromis wordt gesloten.

Belangrijk: Voor de leerlingen moet het duidelijk zijn wat het doel van assertief gedrag en
wat een compromis is.
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4. Lag duidelijk uit, wat assertief gedrag inhoud (werkblad 21b: “Assertief gedrag I” –

Kenmerken)
 De gevoelens en wensen van beide personen worden serieus genomen, zodat er

tenslotte een oplossing wordt gevonden. = COMPROMIS (Leg uit: Bij een compromis wordt
zo goed mogelijk met de wensen en gevoelens van iedereen rekening gehouden 
oplossing met die iedereen akkoord is)
 Niemand moet agressief of subassertief reageren.
 Er wordt rustig over een probleem gepraat niemand gaat schreeuwen of alleen doen, wat
de anderen wil.
5. Probeer samen met de leerlingen nog wat dieper op het assertief gedrag binnen het
rollenspel in te gaan om hen een duidelijk beeld te kunnen geven wat assertief gedrag alles

5. met behulp van uw vragen meer inzicht in het onderwerp
“passief gedrag” krijgen.

inhoudt.
Laat bijv. volgende vragen aan bod komen:
-

“Wat denken jullie wat de assertieve persoon voelde?”

-

“Welk emoties passen bij assertief gedrag?“

-

“Wat denken jullie dat de andere persoon voelde?”

-

“Zijn de personen aan het einde van het gesprek tevreden? Waarom (niet)?”

6. Probeer samen met de leerlingen alle kenmerken van assertief gedrag (werkblad 21b) aan

6. gezamenlijk kenmerken van passief gedrag uitwerken

bod te laten komen.

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn waarom “assertief gedrag” geschikt is om
problemen op te lossen en wat een compromis inhoudt.
7. Ga na of alles duidelijk is door de leerlingen uit te nodigen even kort met eigen woorden

7. uw verzoek nakomen en in eigen woorden kort mondeling
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samen te vatten wat u net heeft verteld en waarom assertief gedrag goed gedrag is.

Rol leraar

uitleggen wat in deze bijeenkomst aan bod kwam

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Aan het einde deelt u werkblad 21b: ”Assertief gedrag” - Kenmerken uit.

1. & 2. luisteren

2. Leg uit: afbeelding (zon) staat voor assertief gedrag. (zon is duidelijk te zien = assertief gedrag  je
laat jezelf en wat je voelt en wilt zien)
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Bijeenkomst 22
Assertief gedrag II
Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 22: “Assertief gedrag II ”- Rollenspel
- werkblad 21b: “Assertief gedrag I” – Kenmerken
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

leren zich in een assertieve persoon te verplaatsen.

Wat wordt getraind?

- pragmatiek
- expressieve semantiek
- syntaxis
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- doen-alsof (ToM; Bouwsteen 3)

Waar gaat het om?

Assertief gedrag, compromissen sluiten

Didactische werkvorm:

1. opdracht geven

→ zelfwerkzaamheidvorm

2. discussiëren

→ gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is in staat tijdens de les aan te geven welk soort gedrag in de laatste bijeenkomst aan bod kwam.
2. De leerling is in staat tijdens de les met eigen woorden uit te leggen wat assertief gedrag inhoudt.
3. De leerling is in staat tijdens de les kort uit te leggen waarom assertief gedrag een goede mogelijkheid is om problemen op te lossen.
4. De leerling is in staat tijdens de les in het kort aan te geven wat een compromis inhoudt.
5. De leerling is in staat tijdens een oefensituatie de rol van een persoon in te nemen die assertief gedrag laten zien.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 10 min.

1. Leg uit dat het vandaag weer om gedrag gaat.

1. luisteren

2. U nodigt hun uit nog een keer samen te vatten wat in de afgelopen bijeenkomst aan bod
kwam en welk kenmerken dit gedrag heeft.

2. uw verzoek nakomen en uitleggen wat in de afgelopen
bijeenkomst aan bod kwam.

Tip: Als dit moeilijk is biedt u steun door middelen van vragen.
Bijvoorbeeld:
-

“Was het goed of slecht gedrag?”

-

“Is assertief gedrag geschikt om problemen op te lossen? Waarom?”

-

“(Als iemand assertief gedrag laat zien) Gedraagt hij/zij zich dan terughoudend, luid en
begint te schreeuwen of probeert hij/zij een compromis te vinden... Hoe dan enz.?”

3. Wanneer de belangrijksten punten aan bod zijn gekomen legt u nog een keer uit dat het in
deze bijeenkomst weer om assertief gedrag gaat en u schrijft de zeven kenmerken ervan

3. luisteren

nog een keer duidelijk op het bord  informatie wordt over meerdere input kanalen
ontvangen.
4. Vervolgens nodigt u de leerlingen uit om kort uit te leggen wat een compromis is.

Belangrijk: adolescenten zijn zich over het doel en de meerwaarde van assertief gedrag

4. uw verzoek nakomen en mondeling uitleggen wat een
compromis is

bewust!  als men assertief laat zien gaat het over het algemeen erom een compromis te
vinden die voor iedereen convenabel is.
5. U informeert de leerlingen dat u vandaag weer een klein rollenspel wilt doen.

Rol leraar

5. luisteren

Doelgedrag leerlingen
Rollenspel ~ 10 min.

1. Vraag aan de leerlingen wie graag aan een klein rollenspel wil meedoen.

1. opletten en/of aan rollenspel meedoen
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Tip: Indien de leerlingen niet durven, kies zelf voor één leerling van die u weet dat hij/zij
genoeg zelfvertrouwen heeft om mee te doen.
2. U neemt de leerling ter zijde om de situatie te bespreken en eventuele vragen te
beantwoorden. Geef hem/haar werkblad 22 “Assertief gedrag II” – Rollenspel, waar precies

2. - goed naar uw instructies luisteren
- desnoods naar verduidelijking vragen

opstaat wat u en hij/zij wanneer moeten zeggen.

Attentie: Deze keer is de bedoeling dat de leerling de rol van een assertieve persoon
probeert in te nemen.

Belangrijk: De bedoeling is om een compromis te sluiten met die iedereen akkoord is en
dit door middelen van assertief gedrag te bereiken.
3. aan het rollenspel meedoen

3. Taak van de leerling:
-

Binnen het rollenspel die rol van een assertieve persoon in te nemen.

-

Leraar is dominant!

4. Vraag aan de andere leerlingen om goed op te letten. Ze hebben (nog) geen idee wat er

4. & 5. goed opletten

precies gaat gebeuren.
5. Rollenspel doen

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 22 min.

1. Besprek samen met de leerlingen hoe het rollenspel is verlopen.

1. & 2. gedragingen binnen het rollenspel analyseren

2. Ten eerste nodigt u de leerling uit die aan het rollenspel heeft meegedaan uit te leggen hoe
hij/zij zich in de rol van een assertieve persoon voelde.
3. Ernaast vraagt u aan de medeleerlingen wat ze ervan vonden.

3. antwoord op uw vraag geven
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Tip: Gebruik ter ondersteuning volgende vragen:
-

„Wat hebben jullie gezien?“

-

„Wat gebeurde er?“

-

“Hoe hebben zich de personen gedragen?”

-

„Hoe waren de gelaatsuitdrukkingen?“

-

“Hoe was de lichaamshouding van de personen?”

-

“Wat is het resultaat van dit gesprek? Compromis / geen compromis?“

Tip: Wanneer het blijkt dat de leerlingen moeite hebben met het begrijpen van het verhaal,
herhaal nog eens in het kort, waar het om ging.

(- luisteren)

4. Vervolgens maak de leerlingen nog eens duidelijk, dat assertief gedrag geschikt is om
problemen op te lossen en herhaal de punten van de laatste les (werkblad 21b).

4. luisteren

 De gevoelens en wensen van beide personen worden serieus genomen, zodat er

tenslotte een oplossing wordt gevonden. = COMPROMIS
 Niemand moet agressief of subassertief reageren.
 Er wordt rustig over een probleem gepraat niemand gaat schreeuwen of alleen doen, wat
de anderen wil.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 3 min.

1. Aan het einde van deze bijeenkomst deelt u werkblad 22: “Rollenspel; Assertief gedrag II ”

1. uw verzoek nakomen

aan de leerlingen uit en nodigt hun uit ook deze in hun map te stoppen
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Bijeenkomst 23
Gedragspatronen onderscheiden

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 23a: “Gedragspatronen onderscheiden” – situaties
- bijlage 23b: “Drie plaatjes gedragspatronen” (geknipt)
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Gedragspatronen herkennen en onderscheiden.

Wat wordt getraind?

- receptieve semantiek
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)

Waar gaat het om?

Agressief, passief en assertief gedrag, compromis

Didactische werkvorm:

1. opdracht geven

→ zelfwerkzaamheidvorm

2. discussiëren

→ gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan tijdens de les binnen drie van zes verschillende situaties het correcte gedragspatroon (agressief, passief, assertief) herkennen,
onderscheiden en benoemen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 10 min.

1. Leg mondeling uit dat het vandaag weer om gedrag gaat.
2. U nodigt hun uit nog een keer samen te vatten wat in de afgelopen bijeenkomsten aan bod
kwam en welk kenmerken de verschillende gedragspatronen hebben.
3. Wanneer de belangrijksten punten aan bod zijn gekomen legt u nog een keer uit dat het in

1. luisteren
2. uw verzoek nakomen en kenmerken van agressief, passief
en assertief gedrag opnoemen.
3. luisteren en opletten

deze bijeenkomst om alle drie gedragspatronen gaat en u schrijft de kenmerken van elk
gedrag nog een keer duidelijk op het bord  informatie wordt over meerdere input kanalen
ontvangen.
4. Vervolgens nodigt u de leerlingen uit om in een kring te gaan zitten.

4. uw verzoek nakomen en in een kring gaan zitten

Belangrijk: adolescenten kunnen elkaar beter zien en er kan makkelijker een
gesprek/discussie in de klas ontstaan
5. U informeert de leerlingen dat vandaag de bedoeling is om met behulp van plaatjes, de

5. luisteren

gedragspatronen binnen verschillende situaties te herkennen, te onderscheiden en te
benoemen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Gedragspatronen onderscheiden ~ 32 min.

1. Voordat u begint is het belangrijk na te gaan of er nog vragen of onduidelijkheden zijn.

Tip: Nodig de leerlingen uit om in eigen woorden in het kort weer te geven wat vandaag

1. uw verzoek nakomen en in eigen woorden weergeven wat in
tijdens deze bijeenkomst zal gebeuren.

aan bod zal komen.
2. U deelt vervolgens aan iedere leerling drie plaatjes (bijlage 23b [geknipt]) uit, die telkens
een van de drie gedragspatronen visualiseert.

2. – uw verzoek nakomen
- uitleggen welk plaatje bij welk gedragspatroon hoort

Belangrijk: Symbolen moeten voor leerlingen duidelijk toe te wijzen zijn  Vraag aan hen
om even kort uit te leggen welk plaatje voor welk gedrag staat  Geef zo nodig steun door
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plaatjes te bespreken en samen met de leerlingen te proberen de eigenschappen van de
“weerstoestand” op menselijk gedrag toe te passen.
3. U leest nu steeds één situatie hardop, langzaam en duidelijk voor (werkblad 23a).

3. luisteren

4. Vraag na ieder situatie welk gedrag de persoon heeft laten zien.

4. op uw vraag reageren en plaatje in de lucht steken welk,

Bedoeling: Leerlingen zullen alle voor één van de drie plaatjes kiezen en in de lucht steken

volgens hen, bij de situatie past.

 op deze manier werden alle leerlingen betrokken.
5. U bespreekt elk situatie met de leerlingen en gaat steeds na WAAROM ze voor welk plaatje

situatie past

hebben gekozen.

Tip: U kunt met volgende vragen aan de slag gaan:
-

5. - gezamenlijk bespreken waarom welk plaatje bij welk
- antwoord op uw vraag geven

“Wat denken jullie hoe zich persoon x (bijv. kind) die ... gedrag laat zien op dit
moment voelde?”

-

“Hoe voelde zich de ander persoon (bijv. moeder)?”

-

“Wat was (niet) goed? Waarom?”

-

“Wat zou de persoon beter/anders kunnen doen?”

-

“Wat was het resultaat? Oplossing? Compromis?”

Belangrijk: Als er sprake is van een compromis, herhaal nog eens duidelijk wat een
compromis is en welk gedrag erbij centraal staat.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 3 min.

1. Aan het einde van deze bijeenkomst deelt u werkblad 23a: “Gedragspatronen

1. uw verzoek nakomen

onderscheiden ”- situaties aan de leerlingen uit en nodigt hun uit ook deze in hun map te
stoppen.
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Bijeenkomst 24
Wat hoort bij wat?

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 24: “Wat hoort bij wat?”
- werkblad 23b: “Drie plaatjes gedragspatronen”
- Bijlage 24a: Plaatjesquiz (3x) (geknipt)
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Gedragspatronen herkennen, onderscheiden en aan situaties koppelen.

Wat wordt getraind?

- expressieve semantiek
- syntaxis
- woordenschat
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- first order belief (ToM; Bouwsteen 5)

Waar gaat het om?

Agressief, passief en assertief gedrag, compromis

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan tijdens een oefening plaatjes aan de drie verschillende gedragspatronen koppelen kunnen.
2. De leerling kan tijdens een oefening de passende emoties aan de gedragspatronen toewijzen.
3. De leerling kan tijdens een oefening situaties/gelaatsexpressies/gebaren herkennen, beschrijven en rangschikken bij het passende gedragspatroon.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 5 min.

1. Leg uit dat het in deze bijeenkomst weer om gedrag gaat. Deze bijeenkomst zullen de

1. luisteren

leerlingen in kleine groepen plaatjes aan de verschillende gedragspatronen koppelen.
2. Voordat ze mogen beginnen te spelen nodigt u hun uit om in het kort aan te geven welk
gedragspatronen er zijn en welk kenmerken erbij horen.
3. Ter visuele ondersteuning schrijft u alles wat door de leerlingen wordt gezegd op het bord.

2. uw verzoek nakomen en gedragspatronen + kenmerken
opnoemen.
3. opletten/meewerken

Tip: Maak een duidelijk overzicht ervan welk kenmerken bij welk gedrag horen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Wat hoort bij wat? ~ 24 min.

1. Deel de klas in 3 groepen á 4 (-5) leerlingen.

1. in respectieve groep gaan

2. Per groep worden drie plaatjes (werkblad 23b) blootgelegd, die telkens een van de drie

2. – opletten en uw verzoek nakomen

gedragspatronen visualiseert.

- uitleggen welk plaatje bij welk gedragspatroon hoort

Belangrijk: Symbolen moeten voor leerlingen duidelijk toe te wijzen zijn  Vraag aan hen
om even kort uit te leggen welk plaatje voor welk gedrag staat  Geef zo nodig steun door
plaatjes te bespreken en samen met de leerlingen te proberen de eigenschappen van de
“weerstoestand” op menselijk gedrag toe te passen.
3. Leg uit: - bedoeling is om een aantal plaatjes te vinden die bij de drie gedragspatronen

3. opletten en luisteren

horen:  gedragspatronen koppelen aan: a) gelaatsuitdrukkingen, b) situaties en c)
gebaren.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 15 min.

1. Zijn alle groepen klaar en alle plaatjes toegewezen aan een gedragspatroon vraag aan de

1. - uw verzoek nakomen

leerlingen om elk plaatje te beschrijven en uit te leggen waarom ze juiste dit plaatje aan

- plaatje beschrijven

een bepaalde gedragspatroon hebben toegewezen.

- uitleggen waarom ze voor welk gedragspatroon hebben
gekozen

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 1 min.

1. Deel aan het einde van deze bijeenkomst werkblad 24: Wat hoort bij wat?” uit waar alle

1. werkblad in hun eigen map stoppen.

plaatjes die bij elkaar horen samen met een korte toelichting terug te vinden zijn.
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Bijeenkomst 25
De juiste weg?!

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 25: “Op het goede spoor zijn”
- Labyrinten voor leerlingen (Bijlage 25a, b, c)
- overhead-projector
- Sheet 25 (a,b,c)
- 1 oefenmap per leerling
- Gekleurde pennen

Doel:

De juiste manier vinden om problemen op te lossen.

Wat wordt getraind?

- receptieve semantiek
- expressieve semantiek
- empathie
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)

Waar gaat het om?

Agressief, passief en assertief gedrag, compromis

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan tijdens een oefening de juiste weg te vinden om problemen op te lossen en dit te redeneren.
2. De leerling is zich bewust van het belang en van de meerwaarde van assertief gedrag en kan dit aan zijn klasgenoten uitleggen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 7 min.

1. Leg uit dat het in deze bijeenkomst weer om gedrag gaat. Deze bijeenkomst zullen de

1. luisteren

leerlingen individueel met een spel aan de slag gaan.
2. Voordat ze mogen beginnen te spelen nodigt u hen uit om in het kort aan te geven welk

2. uw verzoek nakomen

gedragspatronen er zijn, welk kenmerken erbij horen en wat een compromis is en welk
meerwaarde een compromis heeft.
3. Ter visuele ondersteuning schrijft u alles wat door de leerlingen wordt gezegd op het bord.

3. opletten/meewerken

Tip: Maak een duidelijk overzicht ervan welk kenmerken bij welk gedrag horen. (Bijv. met
behulp van kolommen.)

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
De juiste weg?! ~ 20 min.

1. U deelt aan elk leerling een blad uit waarop een soort labyrint is afgebeeld (Bijlage 25a, b,
c)  leerling 1  25a, leerling 2  25b, leerling 3  25c, leerling 4  25a enz.

1. & 2. - opletten
- luisteren

2. Vervolgens legt u het spel aan hen uit:
-

Op blaadje is een soort labyrint  bedoeling: een uitweg vinden  assertief reageren!

-

Het startpunt is een situatie

-

Er zijn steeds verschillende mogelijkheden hoe men zich kan gedragen om een
oplossing/uitweg te vinden

-

Kies voor die mogelijkheid die jullie voor het juiste houden  op deze manier kunnen
jullie opnieuw tegen een driesprong komen

-

Kies weer voor een van de verschillende mogelijkheden

-

Ga zo verder tot dat er een oplossing/uitweg wordt gevonden

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn wat de bedoeling is.
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Tip: Nodig de leerlingen uit om kort in eigen woorden weer te geven wat de bedoeling is.
Op deze manier kunt u nagaan of alles juist werd begrepen.

- uw verzoek nakomen en in eigen woorden kort mondeling
aangeven wat nu de bedoeling is

3. Geef het beginsignaal...
(4. Na mate hoe snel de leerlingen klaar zijn met het eerste labyrint heeft u de mogelijkheid
nog een tweede (derde) aan te bieden.)

3. & 4. aan oefening meedoen en door assertief te reageren
een uitweg uit het labyrint vinden

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 13 min.

1. Zijn alle leerlingen klaar met hun labyrint en hebben ze een uitweg gevonden gaat u samen

1. & 2. – aan nabespreking deelnemen

met de leerlingen hun situaties, keuzes en oplossingen bespreken.

- situatie uitleggen, keuzes redeneren

Belangrijk: Het doel van de oefening was dat de leerlingen voor de assertieve gedragingen

- antwoord op uw vragen geven

kiezen en op deze manier tot de best mogelijke oplossing (of compromis komen.)
2. Probeer een discussie ronde in de groep te creëren omdat u op deze manier ook goed kunt
na gaan of de leerlingen echt hebben begrepen wat assertief gedrag inhoud, dat het de
beste manier is om problemen op te lossen en dit ook desnoods aan hun klasgenoten
kunnen uitleggen.

Tip: Stuur de discussie ronde desnoods met behulp van volgende voorbeeldvragen:
-

“Wat is je uitgangspunt?” Oké, en tot welk oplossing ben je gekomen?”

-

“Welk oplossingen waren nog mogelijk?”

-

“Voor welk mogelijkheid heb je aan de eerste driesprong gekozen?” Waarom?”

-

“Denken jullie dat dit de beste mogelijkheid was? Waarom?”

-

Enz.

3. Gebruik tijdens de nabespreking de OP en het passende sheet, zodat de hele klas idealiter

3. goed opletten en aan discussie deelnemen

kan begrijpen welk weg tot welk oplossing heeft geleid.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Na dat alle situaties zijn besproken en alle de best mogelijke oplossing hebben gevonden
nodigt u de leerlingen uit om kort mondeling feedback te geven hoe ze deze oefening

1. - mondeling feedback op oefening geven
- aangeven wat moeilijk/makkelijk was en waarom

vonden. Wat er moeilijk/makkelijk aan was?! En waarom?!
2. Tot slotte deelt u aan alle leerlingen werkblad 25: “Op het goede spoor zijn” (erop staan

2. uw verzoek nakomen en werkblad 25 in hun map stoppen

alle uitgangspunten met de juiste weg beschreven en beredeneerd) uit en vraagt aan hen
dit in hun map te stoppen.
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Bijeenkomst 26
Onderhandelen

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- 1 oefenmap per leerling
- werkblad 26: Onderhandelen”
- bijlage 26a: “Onderwerpen Onderhandelen”

Doel:

Onderhandelen

Wat wordt getraind?

- pragmatiek
- expressieve/receptieve semantiek
- syntaxis
- woordenschat
- verbale en non-verbale communicatie
- doen-alsof (ToM; Bouwsteen 3)

Waar gaat het om?

onderhandelen

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is in staat om een compromis te vinden.
2. De leerling is in staat om kenmerken van goed onderhandelen op te noemen.
3. De leerling is in staat om de oefening die gedaan wordt in eigen woorden weer te geven.
4. De leerling is in staat om aan het eind van de les nog eens op te sommen wat er voor belangrijke punten van goed onderhandelen zijn.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 2 min.

1. Vertel aan de leerlingen dat u vandaag rollenspellen wilt doen waar alle aan mee zullen

1. luisteren

doen. Het gaat om onderhandelen in verschillende situaties.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Rollenspel ~ 25 min.

1. Ten eerst wordt in de klas gebrainstormd wat goed onderhandelen überhaupt is. De leraar

1. brainstormen over het onderwerp “onderhandelen”

schrijft de antwoorden op het bord. Er moeten in ieder geval de twee hoofdpunten
genoemd worden:
-

Duidelijk krijgen wat jij wilt en wat de ander wil

-

Zo nodig een aanvaardbaar compromis maken

2. Schrijf alles op het bord wat gezegd wordt zodat de leerlingen de visuele ondersteuning
hebben. Als een aantal punten op het bord staan bespreek deze met de klas.

2. - kenmerken van onderhandelen gezamenlijk bespreken
- uitwerken waarom onderhandelen belangrijk is

 Vul de punten aan die op werkblad 26 staan als niet alle worden genoemd.

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn waarom het belangrijk is om te
onderhandelen: Men kan goed zijn eigen mening naar voren brengen maar toch respecteert

men ook de andere persoon.
3. Vervolgens legt u aan alle leerlingen de oefening uit:
-

Er wordt in een grote kring geoefend

-

De onderwerpen worden van tevoren vastgelegd en de leerlingen mogen zich van

3. - opletten en luisteren
- aan oefening meedoen

tevoren aantekeningen maken. ( onderwerpen: bijlage 26a.)
-

Deel de klas in twee gelijk grote groepen en geef hen 5 minuten de tijd om zich
aantekeningen te maken.

Belangrijk: Laat de leerlingen de oefening in eigen woorden en in het kort weergeven. Op
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deze manier kunt u nagaan of alles juist wordt begrepen.
-

Twee groepsleden staan/zitten in het midden en beginnen te onderhandelen

Tip: Indien geen leerling durft, kies voor twee leerlingen van die u weet dat ze voldoende
zelfbewustzijn hebben om zoiets te doen.

OF: Als er voldoende vrijwilligers zijn, kies voor die leerlingen die bijzonders moeite hebben
om zich te uiten of nog niet voldoende mogelijkheid hadden om aan een rollenspel mee te
doen/te oefenen.
4. Tijdens het rollenspel neemt u een observerende rol in, maar als de leerlingen niet verder

4. uw hulp aannemen en niet opgeven

komen geeft u steun en stuur het gesprek weer in de juiste richting.

Tip: Als het moeilijk blijkt geef steun:
-

Vat situatie kort samen.

-

Denk hardop.

 Bijv. kunt u iets zeggen als: “De leerling heeft zijn best gedaan om te onderhandelen ,

maar nu lopen wij vast. ( Vat het best samen wat de leerling heeft gezegd/gedaan)
Hebben jullie een idee, hoe wij de situatie kunnen oplossen? Bijvoorbeeld... ”

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 10 min.

1. Vraag ten eerste de twee leerlingen die aan het rollenspel hebben meegedaan hoe ze het
gesprek vonden.

1. - feedback op het rollenspel geven
- antwoord op uw vraag geven

Tip: Stuur het gesprek door middelen van vragen, zoals:
-

“Zijn jullie tot een compromis gekomen?”

-

“Hoe ging/verliep het gesprek na jullie mening”

-

“Hebben jullie de belangrijksten punten van goed onderhandelen gebruikt?”

2. De klas geeft vervolgens feedback.

2. - aan discussieronde deelnemen
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Tip: U kunt de discussieronde met behulp van (bijv.) volgende vragen sturen:
-

“Wat vonden jullie goed/slecht tijdens het gesprek? Waarom?”

-

“Hoe ging het onderhandelen?”

-

“Hoe was de verbale en non-verbale communicatie onderling? Denk erbij ook aan

- antwoord op uw vraag geven
- feedback op rollenspel/dialoog geven

lichaamshouding (ont-/gespannen), oogcontact en stemgebruik!”
-

“Werd er een oplossing/compromis gevonden? Zo ja... Zo nee...”

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Leg aan het einde nog eens duidelijk uit dat het belangrijk is om goed te kunnen

1. luisteren

onderhandelen om problemen op te lossen en zijn mening op een adequate manier te
verdedigen en daarbij de andere persoon toch te respecteren.
2. Nodig de leerlingen uit om zelf nog eens de belangrijkste punten op te noemen.
3. Ter visuele ondersteuning schrijft u alles op het bord.
4. Aan het einde van deze bijeenkomst deelt u werkblad 26a: “Onderhandelen” aan de

2. t/m 4. - opletten
- uw verzoek nakomen en belangrijkste punten van
onderhandelen opnoemen

leerlingen uit en nodigt hun uit ook deze in hun map te stoppen
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Bijeenkomst 27
„Ouder – kind situatie“

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 27: “Moeder – kind situatie”
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Assertief gedrag laten zien en een compromis sluiten

Wat wordt getraind?

- pragmatiek
- expressieve/receptieve semantiek
- syntaxis
- woordenschat
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- doen-alsof (ToM; Bouwsteen 3)
- second order belief (ToM; Bouwsteen 7)

Waar gaat het om?

Assertief gedrag, compromis

Didactische werkvorm:

1. opdracht geven

→ zelfwerkzaamheidvorm

2. discussiëren

→ gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan op verzoek van de leraar drie van vijf kenmerken van assertief gedrag opnoemen.
2. De leerling kan binnen de les in één zin aangeven wat een compromis is.
3. De leerling is in staat binnen een oefensituatie assertief gedrag te laten zien en een compromis te vinden.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 3 min.

1. Vertel aan de leerlingen dat u vandaag weer rollenspellen wilt doen waar alle aan mee

1. & 2. luisteren

zullen doen. Het gaat om een situatie tussen moeder en kind.
2. Leg uit dat het weer om assertief gedrag en het oplossen van een probleem gaat.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Rollenspel ~ 25 min.

1. Ten eerste nodigt u de leerlingen uit de kenmerken van assertief gedrag op te noemen en in
één zin aan te geven wat een compromis inhoudt.
2. Schrijf alles op het bord zodat de leerlingen de visuele ondersteuning hebben.
3. Ten eerst gaan jullie als groep met de oefening aan de slag:
 U legt aan alle leerlingen de situatie uit (werkblad 27).

1. – uw verzoek nakomen
- kenmerken van assertief gedrag opnoemen
- aangeven wat een compromis is
3. – opletten en luisteren
- in eigen woorden mondeling situatie weergeven

Belangrijk: Laat de leerlingen de situatie in eigen woorden en in het kort weergeven. Op
deze manier kunt u nagaan of alles juist wordt begrepen.
4. Leg uit: Hun taak:

4. t/m 6. - luisteren en vervolgens aan oefening meedoen

-

Luisteren

- in situatie verplaatsen

-

In situatie verplaatsen

- door assertief te reageren proberen een

-

Assertief reageren

-

Oplossing vinden met die iedereen akkoord is

oplossing/compromis te vinden

Tip: Als het moeilijk blijkt geef steun:
-

Vat situatie kort samen en vraag in eens na een mogelijke oplossing.

-

Denk hardop

5. Schrijf alles op het bord en stimuleer de leerlingen om zo veel mogelijk zelf te verzinnen.
6. Desnoods geef een voorbeeld oplossing en leg uit waarom deze voor alle in orde is:
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-

Het kind kan het geld wat het voor het spel nodig heeft verdienen door in de
huishouding te helpen.

-

Het kind kan zich het spel laten schenken tot zijn verjaardag.

-

Het kind kan het spel van een vriend lenen en pas dan zelf kopen wanneer het
voldoende zakgeld heeft.

7. Als alle mogelijke oplossingen op het bord staan bespreek deze met de klas.

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn waarom deze oplossingen compromissen

7. gezamenlijk oplossingen bespreken en
verduidelijken/begrijpen

zijn en waar de meerwaarde ervan is.
8. Kies voor twee leerlingen die het rollenspel voor de hele klas willen doen.

Tip: Kies voor twee leerlingen van die u weet dat ze voldoende zelfbewustzijn hebben om

8. & 9. – twee leerlingen: aan het rollenspel meedoen
- klas: opletten, observeren en luisteren

zoiets te doen indien er geen vrijwilligers zijn.

Belangrijk: Voor de leerlingen moet het echt duidelijk zijn dat ze assertief zullen reageren
en op deze manier een (van de vooraf opgenoemde) oplossing zullen vinden.
9. Wijs elk leerling één rol toe en geef hen werkblad 27 waar de zinnen die ze moeten zeggen
nog een keer in kleur op staan.

Attentie: De leerlingen moeten zelf bedenken wat ze gaan zeggen om tot een compromis
te komen.

Tip: Geef de leerling welk de moeder spelt de opdracht om al vooraf voor een oplossing te
kiezen en zijn keuze stilletjes aan u te vertellen.
10. Tijdens het rollenspel neemt u een observerende rol in, maar als de leerlingen niet verder

10. uw hulp aannemen en niet opgeven

komen geeft u steun en stuur het gesprek weer in de juiste richting.
Bijv. kunt u iets zeggen als: “Haar voorstel is om de CD zelf te verdienen.

Wat vind je ervan? Zou dit niet een mogelijkheid zijn? Of heb je een ander idee?”
11. Het rollenspel is beëindigd wanneer er een compromis werd gesloten.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 10 min.

1. Vraag ten eerste de twee leerlingen die aan het rollenspel hebben meegedaan hoe ze het

1. - feedback op het rollenspel geven

gesprek vonden.
2. De klas geeft vervolgens feedback.

2. - aan discussieronde deelnemen

Tip: U kunt de discussieronde met behulp van (bijv.) volgende vragen sturen:
-

“Wat vonden jullie goed/slecht tijdens het gesprek? Waarom?”

-

“Hoe was het gedrag van moeder/kind? Denk erbij ook aan lichaamshouding (ont-

- antwoord op uw vraag geven
- feedback op rollenspel/dialoog geven

/gespannen), oogcontact en stemgebruik!”
-

“Welk van de drie gedragspatronen hebben moeder en kind laten zien? Waarom?”

-

“Werd er een compromis gesloten? Ja – welk? Nee – waarom niet?”

-

“Denken jullie dat beide personen tevreden zijn?”

Belangrijk: Voor de leerlingen moet het duidelijk zijn dat agressief en passief gedrag niet
geschikt zijn om problemen op te lossen en compromissen te vinden met die iedereen
akkoord is.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Leg aan het einde nog eens duidelijk uit wat een compromis inhoudt (werkblad 21b) en dat,

1. luisteren

als men een compromis vindt, ruzie meestal wordt vermeden.
2. Aan het einde van deze bijeenkomst deelt u werkblad 27: “Moeder – kind situatie” aan de

2. uw verzoek nakomen

leerlingen uit en nodigt hun uit ook deze in hun map te stoppen.
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Bijeenkomst 28
“Leraar – leerling situatie”

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 28: “Leraar – leerling situatie”
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Assertief gedrag laten zien.

Wat wordt getraind?

- pragmatiek
- expressieve/receptieve semantiek
- syntaxis
- woordenschat
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- doen-alsof (ToM; Bouwsteen 3)
- second order belief (ToM; Bouwsteen 7)

Waar gaat het om?

Assertief gedrag

Didactische werkvorm:

1. opdracht geven

→ zelfwerkzaamheidvorm

2. discussiëren

→ gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan op verzoek van de leraar drie van vijf kenmerken van assertief gedrag opnoemen.
2. De leerling is in staat binnen een oefensituatie assertief gedrag te laten zien en een compromis te vinden.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 3 min.

1. Vertel aan de leerlingen dat u vandaag weer rollenspelen wilt doen waar alle aan mee zullen

1. & 2. luisteren

doen. Het gaat om een situatie tussen leraar en leerling.
2. Leg uit dat het weer om het toepassen van assertief gedrag gaat.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Rollenspel ~ 25 min.

1. Ten eerste nodigt u de leerlingen uit de kenmerken van assertief gedrag op te noemen.
2. Schrijf alles op het bord zodat de leerlingen de visuele ondersteuning hebben.
3. Ten eerst gaan jullie als groep met de oefening aan de slag:
 U legt aan alle leerlingen de situatie uit (werkblad 28).

1. – uw verzoek nakomen
- kenmerken van assertief gedrag opnoemen
3. – opletten en luisteren
- in eigen woorden mondeling situatie weergeven

Belangrijk: Laat de leerlingen de situatie in eigen woorden en in het kort weergeven. Op
deze manier kunt u nagaan of alles juist wordt begrepen.
4. Leg uit: Hun taak:

4. t/m 6. - luisteren en vervolgens aan oefening meedoen

-

Luisteren

- in situatie verplaatsen

-

In situatie verplaatsen

- door assertief te reageren proberen een

-

Assertief reageren

-

Wat kan leerling tegen leraar zeggen en hoe?

oplossing/compromis te vinden

Tip: Als het moeilijk blijkt geef steun:
-

Vat situatie kort samen.

-

Denk hardop.

5. Schrijf alles op het bord en stimuleer de leerlingen om zo veel mogelijk zelf te verzinnen.

Tip: Maak leerlingen alert op de gevoelens die leerling op dit moment zal hebben.
Belangrijk: gevoelens en gedachten bespreekbaar maken!
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6. Desnoods geef een voorbeeld:
- Leerling: “Ik heb mijn best gedaan en ik weet niet hoe ik ze nog beter kan doen. Wat zou

je mij adviseren?”
7. Als een aantal reacties op het bord staan bespreek deze met de klas.

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn waarom het belangrijk is om binnen zo‟n

7. gezamenlijk oplossingen bespreken en
verduidelijken/begrijpen

situatie de eigen gevoelens en gedachten bespreekbaar te maken  leraar begrijpt dat
leerling wel wil en zijn best doet maar gewoon zonder hulp en steun niet verder kan.
8. Kies voor twee leerlingen die het rollenspel voor de hele klas willen doen.

Tip: Kies voor twee leerlingen van die u weet dat ze voldoende zelfbewustzijn hebben om

8. & 9. – twee leerlingen: aan het rollenspel meedoen
- klas: opletten, observeren en luisteren

zoiets te doen indien er geen vrijwilligers zijn.

OF: Als er voldoende vrijwilligers zijn, kies voor die leerlingen die bijzonders moeite hebben
om assertief te reageren.

Belangrijk: Voor de leerlingen moet het echt duidelijk zijn dat ze assertief zullen reageren
en op deze manier een oplossing voor het probleem zullen vinden.
9. Wijs elk leerling één rol toe en geef hen werkblad 28 waar de zinnen die ze
moeten zeggen nog een keer in kleur op staan.

Attentie: De leerlingen moeten zelf bedenken wat ze gaan zeggen om het probleem op te
lossen.
10. Tijdens het rollenspel neemt u een observerende rol in, maar als de leerlingen niet verder

10. uw hulp aannemen en niet opgeven

komen geeft u steun en stuur het gesprek weer in de juiste richting.
Bijv. kunt u iets zeggen als: “De leerling heeft zijn best gedaan om het figuur goed te

vormen en toch is de leraar niet tevreden. Wat denken jullie hoe zich de leerling nu voelt?
Wat voelt je in zo‟n moment?”
Belangrijk: Werk samen met de leerlingen uit dat zo‟n situatie bij de betreffende persoon
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negatieve gevoelens (bijv.: woede, verdriet en hulpeloosheid) oproept en deze bedwongen
kunnen worden door ze bespreekbaar te maken en daardoor te laten zien dat men wel wil
maar zonder hulp (op dit moment) niet verder kan. Praten is de sleutel voor besef!

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 10 min.

1. Vraag ten eerste de twee leerlingen die aan het rollenspel hebben meegedaan hoe ze het

1. - feedback op het rollenspel geven

gesprek vonden.
2. De klas geeft vervolgens feedback.

2. - aan discussieronde deelnemen

Tip: U kunt de discussie ronde met behulp van (bijv.) volgende vragen sturen:
-

“Wat vonden jullie goed/slecht tijdens het gesprek? Waarom?”

-

“Hoe was het gedrag van leraar/leerling? Denk erbij ook aan lichaamshouding (ont-

- antwoord op uw vraag geven
- feedback op rollenspel/dialoog geven

/gespannen), oogcontact en stemgebruik!”
-

“Welk van de drie gedragspatronen hebben leraar en leerling laten zien? Waarom?”

-

”Heeft de leerling zijn gevoelens bespreekbaar gemaakt? Waarom (niet)?”

-

“Was voor de leraar duidelijk waarom de leerling teleurgesteld is? Waarom (niet)?”

-

“Zijn beide personen aan het einde tevreden? Waarom (niet)?”

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Leg aan het einde nog eens duidelijk uit dat het belangrijk is om in moeilijke situaties om

1. luisteren

hulp te vragen en eerlijk aan te geven wat je waarom voelt.

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn dat assertief gedrag is geschikt om
problemen op te lossen en ruzie te vermeiden omdat door assertief op iets te reageren en
de eigen gevoelens bespreekbaar te maken andere beter kunnen begrijpen waarom je iets
doet/voelt en proberen (samen met je) een oplossing te vinden.
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2. Aan het einde van deze bijeenkomst deelt u werkblad 28: “Leraar - leerling situatie” aan de

2. uw verzoek nakomen

leerlingen uit en nodigt hun uit ook deze in hun map te stoppen
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Bijeenkomst 29
“Leerling – leerling situatie”

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 29: “Leerling – leerling situatie”
(- werkblad 21b: “Assertief gedrag I” – Kenmerken)
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

Assertief gedrag laten zien en een compromis sluiten.

Wat wordt getraind?

- pragmatiek
- expressieve/receptieve semantiek
- syntaxis
- woordenschat
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- doen-alsof (ToM; Bouwsteen 3)
- second order belief (ToM; Bouwsteen 7)

Waar gaat het om?

Assertief gedrag, compromis

Didactische werkvorm:

1. opdracht geven

→ zelfwerkzaamheidvorm

2. discussiëren

→ gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling kan op verzoek van de leraar drie van vijf kenmerken van assertief gedrag opnoemen.
2. De leerling kan binnen de les in één zin aangeven wat een compromis is.
3. De leerling is in staat binnen een oefensituatie assertief gedrag te laten zien en een compromis te vinden.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 3 min.

1. Vertel aan de leerlingen dat u vandaag voor het laatste keer een rollenspel wilt doen. Het

1. & 2. luisteren

gaat om een situatie tussen leerling en leerling.
2. Leg uit dat het weer om assertief gedrag en het oplossen van een probleem gaat.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Rollenspel ~ 25 min.

1. Ten eerste nodigt u de leerlingen uit te leggen wat een compromis inhoudt en welk
gedragspatroon erbij hoort.
2. Schrijf alles op het bord zodat de leerlingen de visuele ondersteuning hebben.
3. Ten eerst gaan jullie als groep met de oefening aan de slag:
 U legt aan alle leerlingen de situatie uit (werkblad 29).

1. – uw verzoek nakomen
- aangeven wat een compromis is + gedragspatroon die
erbij hoort
3. – opletten en luisteren
- in eigen woorden mondeling situatie weergeven

Belangrijk: Laat de leerlingen de situatie in eigen woorden en in het kort weergeven. Op
deze manier kunt u nagaan of alles juist wordt begrepen.
4. Leg uit: Hun taak:

4. - luisteren en vervolgens aan oefening meedoen

-

Luisteren

- in situatie verplaatsen

-

In situatie verplaatsen

- door assertief te reageren proberen een

-

Assertief reageren

oplossing/compromis te vinden en op papier

-

Oplossing vinden met die iedereen akkoord is en iedereen voor zichzelf op een papier

schrijven

schrijven.
5. U nodigt vervolgens 2 leerlingen uit die het rollenspel willen meedoen.

Tip: Als er leerlingen zijn die nog geen enkel rollenspel hebben meegedaan vraag aan hen

5. – twee leerlingen: aan het rollenspel meedoen
- klas: opletten, observeren en luisteren

of ze misschien bij deze laatste rollenspel willen meedoen.
6. Wijs elk leerling één rol toe en geef hen werkblad 29 waar de zinnen die ze moeten zeggen
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nog een keer in kleur op staan.

Attentie: De leerlingen moeten zelf bedenken wat ze gaan zeggen om tot een compromis
te komen.

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn dat de bedoeling is om een compromis te
vinden met die allebei akkoord zijn, zonder agressief of passief te reageren.
7. Tijdens het rollenspel neemt u een observerende rol in, maar als de leerlingen niet verder

7. uw hulp aannemen en niet opgeven

komen geeft u steun en stuur het gesprek weer in de juiste richting.
Bijv. kunt u iets zeggen als: “Haar voorstel is om pizza met groenten in plaats van ham en

kaas te koken. Wat vind je ervan? Zou dit niet een mogelijkheid zijn? Of heb je een ander
idee?”
Belangrijk: De leerlingen moeten nu zelf voor een goede luister- en zenderhouding kiezen
om tot een oplossing te komen. Indien het moeilijk zou zijn maak hun alert erop en herhaal
in het kort wat alles bij assertief gedrag hoort. Er wordt niet verwacht dat ze alle
gespreksvaardigheden vanzelf kunnen toepassen, maar oogcontact maken en op zijn beurt
wachten zijn belangrijke aspecten die de leerlingen moeten omzetten.
8. Het rollenspel is beëindigd wanneer er een compromis werd gesloten.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Nabespreking ~ 10 min.

1. Vraag ten eerste de twee leerlingen die aan het rollenspel hebben meegedaan hoe ze het

1. - feedback op het rollenspel geven

gesprek vonden.
2. De klas geeft vervolgens feedback en de leerlingen stellen kort hun (aan het begin

2. - aan discussieronde deelnemen

verzonnen) mogelijkheden voor en beredeneren deze.

- antwoord op uw vraag geven

Tip: U kunt de volgende discussieronde met behulp van (bijv.) volgende vragen sturen:

- feedback op rollenspel/dialoog geven

-

“Wat vonden jullie goed/slecht tijdens het gesprek? Waarom?”
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-

“Hoe was het gedrag van moeder/kind? Denk erbij ook aan lichaamshouding (ont/gespannen), oogcontact en stemgebruik!”

-

“Welk van de drie gedragspatronen hebben leerling A en B laten zien? Waarom?”

-

“Werd er een compromis gesloten? Ja – welk? Nee – waarom niet?”

-

“Denken jullie dat beide personen tevreden zijn?“

Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn hoe men assertief gedrag toepast en hoe
een compromis stap voor stap uitgewerkt wordt.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 3 min.

1. Aan het einde van deze bijeenkomst deelt u werkblad 29: “Leerling - leerling situatie” aan

1. uw verzoek nakomen

de leerlingen uit en nodigt hun uit ook deze in hun map te stoppen.
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Bijeenkomst 30
Negatieve gevoelens het hoofd bieden

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- werkblad 30: “Negatieve gevoelens het hoofd bieden”
- 1 oefenmap per leerling
- Lege bladen
- Scharen & lijmen
- oude tijdschriften & pennen

Doel:

Mogelijkheden bedenken om, voor jezelf, met negatieve gevoelens om te gaan.

Wat wordt getraind?

- pragmatiek
- expressieve/receptieve semantiek
- syntaxis
- woordenschat
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- doen-alsof (ToM; Bouwsteen 3)

Waar gaat het om?

Negatieve gevoelens, compensatie, jezelf

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. opdracht geven

 zelfwerkzaamheidvorm

3. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is tijdens de les in staat om aan de oefening mee te doen en een collage te knutselen waarin hij/zij minstens drie verschillende activiteiten
aan bod laat komen die geschikt zijn om met negatieve gevoelens om te gaan.
2. De leerling kan tijdens de les aangeven welk effect een positieve activiteit kan hebben met betrekking tot negatieve gevoelens.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 3 min.

1. Vertel aan de leerlingen dat u vandaag samen met hen iets leuks wilt knutselen.

1. & 2. luisteren

2. Leg mondeling uit dat het weer om het onderwerp `gevoelens' gaat en dat hun taak
vandaag is (opkomende) negatieve gevoelens het hoofd te bieden.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Één collage knutselen ~ 35 min.

1. Vertel aan de leerlingen dat ze zich zullen voorstellen dat ze net met een vriend een ruzie
hadden. Vraag aan hen wat ze in deze situatie zouden kunnen doen om uit de negatieven

1. & 2. – op uw verzoek oplossingen (proberen te) bedenken
om uit negatieve gevoelens te komen

gevoelens te komen en zichzelf weer beter te voelen.
2. Schrijf alles op het bord wat door hen werd opgenoemd
Voorbeelden:
-

sporten

-

tekenen/knutselen

-

naar muziek luisteren/muziek maken

-

knuffelen

-

andere hobby‟s

Belangrijk: Bij deze oefening gaat het om de leerlingen ZELF, dus is het belangrijk om
activiteiten te vinden die ze individueel en alleen kunnen doen. Op deze manier leren ze ook
een stuk meer voor ZICHZELF te zorgen.
3. Leg uit dat ze nu aan de hand van een geknutselde collage alle activiteiten zullen

3. luisteren

verzamelen die geschikt zijn om met negatieve gevoelens om te gaan maar maak duidelijk
dat het alleen maar dingen mogen zijn die niemand schade kunnen toebrengen ( GEEN
pijn doen, NIEMAND duwen, slaan of beledigen enz.)
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Belangrijk: Voor de leerlingen moet duidelijk zijn dat het om activiteiten gaat door die ze
zichzelf weer beter voelen als ze verdrietig of boos zijn.
4. U splitst de klas in drie groepen á 4 (-5) leerlingen. Elk groep zit aan een “tafelgroep”.
5. Om te kunnen knutselen krijgt elk leerling een wit blad papier en elk groep krijgt een aantal

4. & 5. – in respectieve groep gaan
- opletten en luisteren

tijdschriften waaruit de leerlingen plaatjes, zinnen o.i.d. mogen knippen en eruit een leuk
collage zullen creëren en alles op het lege blad zullen plakken. Lijmen, scharen en pennen
staan ook voor elk groep bereid. Als ze nog iets anders willen toevoegen mogen ze gewoon
iets erbij schrijven of zelf tekenen.
6. Nu mogen de leerlingen beginnen te knutselen.

6. knutselen

Belangrijk: U moet goed in gaten houden dat de leerlingen echt voor positieve activiteiten
kiezen. Dus is het belangrijk dat u door de ruimte wandelt en u met elk leerlingen bezig
houdt.
7. Verder kunt u steun bieden indien de leerlingen geen ideeën meer hebben.

Tip: probeer samen in overleg met de leerling activiteiten te bedenken die hem/haar

7. desnoods uw hulp aannemen en proberen samen met u tot
verdere activiteiten te komen

kunnen helpen om met zijn/haar negatieven gevoelens om te gaan door bijv. gerichte
vragen te stellen:
-

“Wat vindt je leuk om te doen?”

-

“Wat maakt je gelukkig?”

8. Als iedereen klaar is en minstens drie activiteiten heeft gevonden, vraag aan de leerlingen

8. vrijwillige: eigen collage voorstellen

wie graag zijn collage wil voorstellen.

Belangrijk: Indien geen leerling durft is het niet erg want de collage is voor ieder leerling
individueel en misschien ook heel persoonlijk.
Tijdens het knutselen hebt u al erop gelet dat de leerlingen alleen maar voor positieve
activiteiten kiezen.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Aan het einde van deze bijeenkomst legt u aan de leerlingen uit dat u de volgende
bijeenkomst hun collages nog een keer aan bod wilt laten komen.

1. t/m 3. - luisteren
- uw verzoek nakomen

2. Deel werkblad 30: “Negatieve gevoelens het hoofd bieden” aan de leerlingen uit een vraag
aan hen dit blad samen met hun collage in hun map te stoppen.
3. Tot slotte vermeldt u dat de volgende bijeenkomst helaas ook de laatste bijeenkomst van dit
programma zul zijn.
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Bijeenkomst 31
Evaluatie

Aantal deelnemers:

12 - 14

Duur:

45 min

Benodigde materialen:

- bijlage 31: “Evaluatielijst”
- 1 oefenmap per leerling

Doel:

“MEER DAN TAAL” evalueren

Wat wordt getraind?

- pragmatiek
- expressieve/receptieve semantiek
- syntaxis
- woordenschat
- emotie herkenning (ToM; Bouwsteen 2)
- doen-alsof (ToM; Bouwsteen 3)

Waar gaat het om?

positieve activiteiten, MEER DAN TAAL

Didactische werkvorm:

1. doceren

 aanbiedende vorm

2. discussiëren

 gespreksvorm

Doelstellingen:
1. De leerling is tijdens de les in staat om op verzoek van de leraar minstens drie verschillende activiteiten op te noemen die geschikt zijn om met negatieve
gevoelens om te gaan.
2. De leerling kan tijdens de les, op verzoek van de leraar in eigen woorden aangeven wat tijdens de uitvoering van “MEER DAN TAAL” positief/negatief
werd ervaren, zodat het programma geëvalueerd kan worden.
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Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Inleiding ~ 3 min.

1. Leg duidelijk aan de leerlingen uit dat deze bijeenkomst de laatste les is van het programma

1. & 2. luisteren

“MEER DAN TAAL”.
2. Maak aan hen duidelijk dat u graag samen met hen de afgelopen 4 maanden wilt bespreken
en evalueren maar voordat de evaluatie begint wilt u nog even kort op hun collages te
spreken komen.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Collages ~ 7 min.

1. Ten eerste vraagt u aan de leerlingen om uit te leggen wat ze in de vorige bijeenkomst
hebben gedaan en waarom.
2. Vat alle antwoorden samen en vul zo nodig aan en herhaal alles nog eens duidelijk.

1. – uw verzoek nakomen
- uitleggen wat in de laatste bijeenkomst werd gedaan
2. opletten

Belangrijk: Voor de leerlingen moet de meerwaarde van positieve activiteiten met
betrekking tot negatieve gevoelens duidelijk zijn en ze zullen weten dat hun collages in
overdragen zin hun eigen klein sortimenten zijn waaruit ze voor een leuke activiteit kunnen
kiezen en nog steeds nieuwe aan toevoegen kunnen om opkomende negatieve gevoelens,
zoals woede of verdriet te bevechten.
3. Nodige de leerlingen uit om activiteiten op te noemen die positieve gevoelens oproepen
zonder dat een ander persoon gewond raakt.

3. (&4) – positieve activiteiten opnoemen die geschikt zijn om
negatieve gevoelens te bevechten

4. U mocht ook tijdens deze bijeenkomst de leerlingen uit nodigen om hun collages aan de klas
voor te stellen en uit te leggen welk activiteiten zij hebben gekozen en waarom.

127

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Evaluatie ~ 25 min.

1. In het tweede gedeelte van deze les is nu de bedoeling om het programma te evalueren.
Leg dit ook aan de leerlingen uit.

1. t/m 5. - luisteren
- “MEER DAN TAAL” aan de hand van vragen uit

2. Informeer de leerlingen erover dat jullie nu over 4 maanden met het programma “MEER

evaluatielijst evalueren

DAN TAAL” hebben gewerkt en dat u nu samen met hen dit programma en de afgelopen 4
maanden wilt bespreken en evalueren.
3. U neemt de evaluatielijst ter hand en leest achteraf de vragen hardop.
4. Indien mogelijk geef bij elk vraag een passend voorbeeld van de les  leerlingen kunnen
zich beter herinneren wat er is gebeurd tijdens de betreffende bijeenkomst.
5. Geef de leerlingen voldoende bedenktijd en schrijf alle antwoorden op.

Tip: Vraag na als niet helemaal duidelijk is wat door een leerling echt bedoeld werd,
anders is de evaluatie niet helemaal betrouwbaar.

Belangrijk: Zorg ervoor dat tijdens de evaluatie elk leerling erbij wordt betrokken.

Rol leraar

Doelgedrag leerlingen
Afsluiting ~ 5 min.

1. Vat aan het einde van de laatste bijeenkomst nog een keer samen dat ze door dit
programma hebben ervaren dat taal plezierig kan zijn en dat ze het geleerde hopelijk gaan

1. & 2. - luisteren
(- persoonlijke aanvulling geven)

toepassen en misschien het ene of ander keer nog eens in hun map kijken.
2. Dank de leerlingen voor hun medewerking en motivatie en vraag aan hen of ze nog iets ter
afscheid willen afraken.
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„Luisteren onderwerp“ (Bijlage 1a)
Zinnen
1. Ik eet graag ijs.
2. Dat is een mooie kat.
3. Ik ga graag naar school.
4. De zon is geel.
5. Mijn jas is groen.
6. Ik hoor graag muziek.
7. Ik speel met de bal.
8. Mijn broer speelt voetbal.
9. Ik poets mij ieder morgen mijn tanden.
10. Ik ga naar het zwembad.
11. Mijn ogen hebben de kleur blauw.
12. Huiswerk maken is stom.
13. De pen heeft de kleur rot.
14. Je hebt mooie schonen aan.
15. Mijn haren zijn zwart.
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“Luisteren verhaal” (Bijlage 1b)
5. Op een dag wint Peter een modelvliegtuig als hoofdprijs van een prijsvraag.
Op de volgende dag gaat hij samen met zijn vader op en wei om het vliegtuig
te laten vliegen. De zon schijnt warm en beide hebben en leuke dag.
S´avonds zegt Peters vader dat ze nu alle twee weken en vader-zon weekeind
gaan maken.

6. Peter krijgt op zijn verjaardag een tent als cadeau. Samen met zijn ouders en
zijn zus gaat hij kamperen in de bergen. S´nachts horen ze rare geluiden in
de struiken. Ze krijgen angst en Peters vader gaat naar buiten om te kijken
wat er aan de hand is. Gelukkig, het was maar een feut.

7. Anna gaat met haar hond wandelen. Dan komt haar een vriendin tegemoet
en ze beginnen te kletsten. Ze letten niet op haar honden en deze lopen weg.
Naar 15 minuten merken de twee dat de honden zijn weggelopen en ze
kregen panik. Naar een uurtje op zoek naar de honden vinden ze de twee
uiteindelijk voor de slagerij waar ze op de lekkere worstjes kijken.

8. Peter en Anna zijn verliefd. Op een mooie zomerdag gaan de twee ijs eten.
Peter eet choco-ijs en Anna citroen-ijs. Het smaakt goed. Nadat ze het ijs
hebben opgegeten zijn ze nog niet zat. Ze besluiten zich nog een grote beker
ijs te delen.

9. Anna heeft op vrijdag verjaardag. Ze heeft een party georganiseerd en vele
vrienden uitgenood. Ze is al zenuwachtig wat ze allemaal aan cadeautjes
krijgt. Van haar beste vriendin krijgt Anna een CD van Hannah Montana.
Kortom maken ze een disco uit Annas kamer en dansen de hele nacht door.
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10. Peter gaat samen met zijn hele familie op vakantie. Ze vliegen naar Spanje. In
Spanje aangekomen gaan Peter en zijn zus naar de swimmingpool. Eigenlijk
wilden ze alleen kijken hoe de pierebadje uitziet. Maar Peter wil zijn zus
pesten en duwt haar in de pierebadje.

11. Peter gaat samen met zijn vrienden naar het cinema. Ze willen een horrorfilm
kijken. Voor het cinema zien ze een groep van fraaie meisjes. Gelukkig gaan
de meisjes ook in dezelfde film. Na afloop van de film spreken de jongen de
groep van meisjes aan. Ze gaan samen nog iets drinken en hebben een leuke
avond.

12. Peter en zijn vrienden gaan naar de zee om te zwemmen en om zich te
zonnen. Omdat het zo warm is gaan ze een ijs kopen. Plotseling komt een
hond van achter en pikt het ijs van Peter weg.

13. Lieke en haar vrienden waren op de jaarmarkt. Als ze op de populairste
attractie wilden gaan merkte Lieke op dat ze haar portemonnee kwijt was.
Lieke was al aan het huilen als onverwachts een vreemde vrouw aanliep met
Liekes portemonnee in haar handen en gaaf het aan Lieke terug. Vanaf nu let
Lieke beter op haar spullen.
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“Korte verhaal voor leerling” (Bijlage 2)

1. “Bah wat is het toch vies weer buiten” zegt mama. Toos zit bij de keukentafel
en kijkt heel sip. ”Wat is er toch met je?”, vraagt mama. “Waarom kijk je zo
boos?” Toos zegt niks. Ze kijkt alleen maar. “Ja hoor eens”, zegt mama, “als
je niks zegt weet ik ook niks hoor!”. “Ik wil eigenlijk paardrijden op Billy” zegt
Toos.” Maar als het regent word ik helemaal nat en dat wil ik niet! Daarom
ben ik boos.” “Oké”, zegt mama. “ Dan weet ik nu wat er aan de hand is. Ik
heb net de nieuws gekeken en morgen zal er weer fijn weer worden, dus kan
je morgen gaan paardrijden.” “ Joepie” roept Toos en gaat gelukkig naar bed.
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“Luisterhouding” (Werkblad 2a)
staand
+

-

1. Armen langs je lichaam laten hangen.

1. Laat je handen niet hangen als je

Dit komt best ontspannen over. Je

spreekt, maar laat ze soepel met je

kunt zo makkelijk gebaren maken

woorden meebewegen.

wanneer je het woord overneemt.

2. Als je met je handen op de heup

2. Met je handen op de heup toon je
een

active

luisterhouding.

Je

spreekt

is

deze

minder

goed,

lichaamshouding
want

je

komt

shouders komen daarbij omhoog en

betweterig over. Dus altijd gebaren

dit maakt en geinteresserde indruk.

met je handen maken als je spreekt.

3. Maak

altijd

oogcontact

met

je

tegenover.

3. Als je tussendoor wegkijkt, kan dat
de indruk geven dat het verhaal zijn

4. Ga tussentijds hummen en knikken.

belangstelling niet heeft.

Door regelmatig te knikken kun je
laten

merken

dat

je

de

gedachtengang van de ander kunt
volgen. Door te hummen of door "ja"
te zeggen, terwijl je knikt, moedig je
de ander aan om door te spreken.
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Zittend
+

-

1. Leun je iets naar voren. Door iets

1. Wijzen de voeten niet naar

naar voren te leunen, in de richting

voren dan lijkt je aandacht op

van de spreker, geef je blijk van

andere zaken te zijn gericht.

interesse.

2. Het kruisen van de armen of

2. Let op de stand van je voeten. Als

benen staat bekend als teken

deze naar de spreker wijzen, dan is

van weerstand. Let hierop als

het goed,

je naar iemand luistert, want

3. Ditzelfde geldt voor het wegkruisen

je doet dit snel ongemerkt.

van je benen wanneer je naast
iemand zit: als je met je rechterbeen
over je linker gekruist zit, kun je
makkelijk luisteren naar iemand die
links naast je zit. Kruis je naar de
andere

kant

dan

moet

je

je

schouders naar achteren keren om
hem aan te kijken.
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“Oogcontact” (Werkblad 3)
Kijk je gesprekspartner aan. Dat betekent niet dat je naar de andere moet zitten
staren want dat kan een gevoel van onbehagen veroorzaken. Als je voortdurend
wegkijkt gaat het ook weer mis. Dat kan een teken zijn van onzekerheid of van het
feit dat je iets te verbergen hebt of zelfs aan het liegen bent. Diegene die luisterd,
moet de ander blijven aankijken terwijl deze spreekt. Als hij tussendoor wegkijkt, kan
dat de indruk geven dat het verhaal niet zijn belangstelling heeft. Als de spreker
bemerkt dat de ander niet kijkt, zal deze zijn verhaal onderbreken en pas verder
spreken als de aandacht van de luisteraar weer terug is. Mensen die snel zijn
afgeleid door de dingen om hen heen zullen hier zeker extra op moeten letten.Door
te kijken naar de ander wissel je indrukken uit. Het is dus belangrijk om af en toe
eens te knikken als de ander iets zegt. Wanneer je je hoofd schuin houdt, geef je
aan dat je aandachtig luistert en geboeid bent.
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„Laat je lichaam praten II“ (Bijlage 5)
Situatie 1:
Je bent op een feestje en heel jolig en goed gehumeurd. Je wandelt door de ruimte
en bent op zoek naar één van je vrienden. Hoe zou je jezelf gedragen?
Situatie 2:
Je komt van school naar huis en bent helemaal slecht gehumeurd omdat je vanwege
stomme dingen ruzie met je best vriend had. Je hebt helemaal geen zin om met
iemand erover te praten en wilt gewoon alleen en in rust in je kamer zitten. Hoe zou
je jezelf gedragen?
Situatie 3:
Je hebt een erg belangrijk solicitatie gesprek en je wilt de baan in ieder geval
hebben. Vanuit deze reden en om een goed indruk bij de baas te maken bent je
gemotiveerd en communicatief. Hoe zou je jezelf gedragen?
Situatie 4:
Je hebt een brief ontvangen die je al heel lang heeft verwacht. Het is een brief van
een instelling waar je enig tijd geleden een solicitaite gesprek had. In de brief werd
je uitgenodigt om vanaf de volgende week bij hen te werken. Je bent heel blij en wilt
het liefst de hele wereld omarmen. Hoe zou je jezelf gedragen?
Situatie 5:
Je hebt een brief ontvangen die je al heel lang heeft verwacht. Het is een brief van
een instelling waar je enig tijd geleden een solicitaite gesprek had. Heelas hebben ze
zich voor een ander aspirant gekozen. Je bent heel bedroeft erover en wilt gewoon in
rust gelaten worden. Hoe zou je jezelf gedragen?
Situatie 6:
Vandaag is je verjaadag en je wacht op de bus om eindelijk naar huis te rijden en je
cadeautjes uit te pakken. Je bent zo benieuwd en ongeduldig dat je het liefst
iedereen op de straat wilt vertellen dat het jouw verjaardag is.
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Situatie 7:
Je komt van school naar huis en bent heel trots want je hebt net een 8 voor een
proefwerk in wiskunde. En wiskunde is helemaal niet jouw favoriet vak. Je kunt het
bijna niet meer wachten om het ja moeder te zeggen. Hoe zou je jezelf gedragen?
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„Jezelf presenteren“ (Werkblad 6)
1. Begroeting:
Bij

een

onbekende

persoon:

Ik

geef

mijn

hand

en

zeg:“Goede

dag

meneer/mevrouw.“
2. Voor- en achternaam:
Ik vertel niet alleen mijn voornaam maar ook mijn achternaam.
3. Leeftijd:
Ik zeg tegen de ander persoon hoe oud ik ben.
4. Woonplaats:
Ik vertel waar ik vandaan kom of waar ik woon.
5. Hobby‟s:
Ik vertel in het kort wat ik in mijn vrije tijd ga doen.
6. Oogcontact houden
Ik kijk mijn gesprekspartner in de ogen en NIET op de grond, mijn schoenen of
ergens anders hen.
7. Verstaanbaar spreken:
Ik spreek helder en duidelijk.
Ik hou mijn hand (of dergelijks) NIET voor mijn mond.
8. Vriendelijk zijn:
Ik glimlach als ik iemand de hand geef om mezelf te presenteren.
9. Mijn uiterlijk:
Ik let erop dat ik netjes eruit zie. Dus: Schone kleding en schoenen, mijn haren zijn
gewassen en gekamd.
10. Mijn lichaamshouding:
Door een open lichaamshouding te vertonen laat ik zien dat ik open sta voor
communicatie en bereid ben om contacten te leggen. Ik kijk niet naar beneden en
verberg mijn lichaam niet achter mijn armen of benen.
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„ Opbouw van een gesprek “ (Werkblad 8)
1. Begroeting: Voordat men een gesprek begint is het gangbaar en vooral
beleefd om de ander persoon te begroeten.
In sommige gevallen volgt er nog een begroetingsritueel zoals stoel, koffie
o.i.d. aanbieden.
2. Zichzelf voorstellen: Bij een persoonlijk gesprek is de volgende stap dat je
jezelf aan de ander (onbekende) persoon gaat voorstellen. Dit laat zien dat je
open bent om nieuwe contacten te leggen en de ander persoon weet met wie
ze het volgende gesprek gaat voeren.
3. Motief of doel aangeven: De volgende stap tijdens een gesprek is in principe
aan te geven WAT je wilt. Bij een solicitatiegesprek kan je bijv. zoiets zeggen
als: ”Ik ben heel geinteresserd in deze baan en wil mij graag voorstellen.” Bij
de bakker is je motief bijv. dat je twee broodjes en twee croissants wilt kopen.
4. Een besluit nemen/oplossing vinden: Nadat je jouw doel of motief hebt geuit
gaat het vervolgens erom oom jouw behoefte tevreden te stellen op een
ander oplossing te vinden. Een besluit of oplossing bij het solicitatiegesprek
kan zijn dat je het aanbod krijgt vanaf volgende week bij wijze van proef te
werken. Bij de bakker kan een oplossing bijv. zijn dat je twee broodjes en
twee croissants krijgst. Je behoeften zijn dus tevreden gesteld. Echter kan een
besluit ook negatief zijn dat gebeurd als de dingen niet helemaal zo verlopen
als je hebt gewenst.
5. Bedanken en afscheid nemen: Als er een besluit werd genomen, beeindigst je
het gesprek door je te bedanken (voor het gesprek, voor de kans om te laten
zien dat je goed bent bij het werken of bij de bakker, gewoon voor de
broodjes en de croissants) en tot slotte beleefd afscheid te nemen.
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148
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Ik krijg een mooi cadeau.
Ik zie een klein hond / poesje
blij/gelukkig
Mijn huisdier gaat dood.

verdrietig

Mijn vriend gaat verre weg
verhuizen.
Ik wordt door iemand gepest.
Ik krijg niet wat ik wil.

woedend/boos
Ik ben alleen in het donker.

bang

Ik moet naar de tandarts en krijg
een injectie.
Er is iets gebeurt wat ik nooit heb
verwacht.

verbaasd
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„Emoties herkennen I“ (Werkblad 10a)

Bang:
-

wenkbrouwen
trekken samen en
omhoog

-

lippen worden licht
teruggetrokken

-

mond staat open

-

ogen worden groot

-

er kunnen rimpels
ontstaan in de
midden van het
voorhoofd

-

neusvleugen
trekken strak
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Blij:
-

wenkbrouwen
werden licht
opgetrokken

-

de hoeken van de
lippen gaan
omhoog

-

soms wijken de
lippen en worden
de tanden
zichtbaar

-

er ontstaan
rimpels vanaf de
neusvleugels naar
de mondhoeken

-

naast de ogen
spreiden zich
rimpels zijwaarts
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Boos
-

het voorhoofd
wordt
samengeknepen

-

wenkbrouwen
worden omlaag
getrokken

-

Je perst je lippen
samen of laat je
tanden zien

-

de ogen lijken
vuur te schieten

-

de neusvleugels
staan wijduit

-

de oogleden zijn
gespannen
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Verbaasd
-

wenkbrouwen
werden hoog
opgetrokken

-

de ogen staan wijd
open

-

het onderkaak zakt
naar beneden en
de mond valt open

-

er ontstaan
horizontale rimpels
over het hele
voorhoofd
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Verdrietig
-

het voorhoofd is
gefronst

-

de wenkbrouwen
worden
samengetrokken

-

de hoeken van de
lippen wijzen
omlaag

-

de onderlip werdt
naar voren
geschoven

-

er ontstaan rimpels
vanaf de
neusvleugels naar
de mondhoeken
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Werkblad 10b

blij/gelukkig

verdrietig

woedend/boos

bang

verbaasd
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“Emoties voorspellen” (Werkblad 13)
Verhaal “Charlotte”
Ik ben Charlotte. Ik ben sterk. Ik ben super. Ik kan alles. Ik ben goed in school, ik
kan dansen, ik kan in de hoogste bomen klimmen. De jongens uit mijn klas zijn bang
voor mij.
...maar soms ben ik een beetje alleen. Ik heb het niemand gezegd. Niemand mag
het weten.
Laatste zomer heb ik me helemaal alleen een boomhut gebouwd. Ik heb hout
gehakt, ik heb met de hamer gewerkt, ik alleen!
Maar nu, als ik hier zo zit...in mijn eigen boomhut...en de laagstaande zon verwarmt
mijn huid maar nog weinige minuten...merk ik, dat er iets ontbreekt. Ik ben alleen.
Verhaal “Rudi”
Wat zeg je? Sorry, ik versta je zo slecht.
Dat is altijd zo. Ik versta de mensen zo slecht.
Sommige mensen worden dan boos. Ze zeggen dan: “ Ben je stom? “ Of “ Wil je mij
in gereedheid brengen? ”
Sommige hebben geen geduld en geven op. Zij schudden maar hun hoofd en maken
een afwaarderend handbeweging.
Sommige lopen al een grote boog om mij.
Hallo? Ik ben toch ook maar een mens!
...Maar dan kwam Marry. Met haar heeft zich alles veranderd. Sinds ik haar heb leren
kennen is niets meer zoals van te voren. Nu, iedere dag is een goede dag!
Wat heb ik een geluk! ... Oh! Daar komt ze al!
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Verhaal “Gustav”
Wat is dit een leuke dag vandaag!
Het weer is geweldig, de eerste lente-dag van het jaar! De zon heeft haar kracht
terug. Je ziet al de eerste bloempjes tussen het smeltende ijs.
Eindelijk is de koude winter geleden! Wat was het een koude winter! Vijf van mijn
schapen zijn dood gegaan. Zij zijn bevroren. Dat was een ramp! Verrek! Shit!
Maar mijn vrouw zegt, ik heb me al genoeg beroerd...Zij zegt als ik niet ophoudt met
vloeken dan gaat nog iets gebeuren.
Mijn vrouw is bijgelovig, hoor!... De mensen in het dorp vertellen zich verhaaltjes
over haar. Maar dat weet ze niet. En dat is oké beter zo.

Vragen/Opdrachten:
-

Wat is in het verhaal gebeurd?

-

Welk gevoel(ens) zou de persoon hebben?

-

Welk van de vijf basis emoties passen bij het verhaal?
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„ Lichaamstaal bij emoties “ (Werkblad 14)
Lichaamstaal = boodschappen die je door middelen van gebaren (met handen en voeten),
mimiek

(gezichtsuitdrukkingen),

lichaamshouding

(open,

gesloten,

gespannen

of

ontspannen, klein maken en wegschuilen of juist groot en dreigend maken) en oogcontact
overbrengt.

Emoties kun je ook aan lichaamstaal koppelen:
Emotie
Blijheid/geluk

Verdriet

Woede/boosheid

Angst

Verbazing

Lichaamstaal
frij en los (bijv. met
armen zwaaien,
huppelen)
Mimiek:
(glim-) lachen
Lichaamshouding: open, vrij, los,
ontspannen
Oogcontact:
ontspannen en los
Gebaren:
slap, lusteloos
Mimiek:
droef, mondhoeken
hangen naar beneden
Lichaamshouding: slaf, hangend
Oogcontact:
kijk (meestal) naar
beneden
Gebaren:
gespannen, agressief,
stevig
Mimiek:
gespannen,
wenkbrouwen zijn
samengetrokken
Lichaamshouding: gespannen, stevig
Oogcontact:
strak, jachtig
Gebaren:
gespannen, rusteloos
Mimiek:
ogen zijn verre
geopend,
wenkbrouwen trekken
samen en omhoog
Lichaamshouding: gespannen, rusteloos
Oogcontact:
rusteloos, hectisch
Gebaren:
open maar star
Mimiek:
ogen staan open, het
onderkaak zakt na
beneden en de mond
gaat open
Lichaamshouding: open, gespannen(in
een positieve zin),
star
Oogcontact:
vast
Gebaren:
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„ Kaartjes met emoties “ (Bijlage 14a)
Emotie

Situatie

Blijheid/geluk

Je krijgt een mooie cadeau.

Verdriet

Je best vriend(in) gaat verre weg verhuizen.

Woede/boosheid

Andere jeugdigen nemen jouw spullen weg
en pesten jou

Angst

Je bent alleen in het doker en hoort een raar
geluid.

Verbazing

Je komt op je verjaardag naar huis en
plotseling springen alle jouw vrienden in de
ruimte en roepen: ”Proficiat!”

Emotie

Situatie

Blijheid/geluk

Je bent door het examen gekomen.

Verdriet

Je bent jouw nieuwe jas kwijt en hebt geen
idee waar je nog kunt zoeken.

Woede/boosheid

Iemand heeft een tekening van een lerares
op het bord getekend. Je was het niet,
echter is de lerares van mening dat je het
toch was en stuurt je naar de directeur.

Angst

Als je naar school komt kom je te weten dat
jullie vandag een toets schrijven waar je
helemaal niet voor hebt geleerd.

Verbazing

Je ziet een blouwe hond opde straat.
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„Kaartjes met emoties“ (Bijlage 15)

Boos

Blij

Verliefd

Verlegen

Verward

Angstig

Verveeld

Somber

Achterdochtig

Jaloers

Tevreden

Ongeduldig

Onzeker

Geïrriteerd

Gelukkig
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„Gezichtsuitdrukkingen in context“ (Werkblad 16)
1. Ik krijg een kadootje. Dat is echt mooie!
2. Mijn hond is overleden. Nu ben ik heel verdrietig.
3. Ik ben verliefd. Ik kann alle mensen omarmen!
4. Ik heb mijn examen gehaald en ben zo blij.
5. Ik heb een baan gekregen. Dat is de beste dag in mijn leven.
6. Ik heb geen goede cijfer van de leraar gekregen. Mijn ouders zijn echt trots
op mij.
7. Morgen ga ik op vakantie. Dat wordt een echte aventure.
8. Mijn broer vertrekt naar Amerika. Dat is echt vervelend.
9. Ik heb een wedstrijd gewonnen. Ik ben de beste uit mijn team.
10. Mijn zus trouwd morgen. Ik heb zo een mooie jurk gekocht.
11. Ik ben niet graag alleen in het donker. Ik heb altijd angst.
12. Ik ben angstig voor spinnen. Dat zijn vieze dieren.
13. Ik zien mij uit naar kerstmes. Dat is de beste tijd van het jaar.
14. Morgen heb ik verjaardag. Eindelijk wordt ik 18 jaar oud.
15. Ik ben mijn portemonnee kwijt. Er was heel veel geld in.
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„Emotie spelen II“ (Werkblad 17)
Verdriet:
1. Je hebt een zieke hond thuis en dat vindt je erg. Je loopt altijd met een
hangende hoofd na beneden door het huis.

2. Na 3 maanden ervaar je dat jouw hond dood ziek is en je bent echt bedroefd.
Je laat je shouders en de hoofd na beneden hangen en loopt zo de hele dag
omheen.

3. 6 maanden later overleed je hond en je bent zo verdrietig dat je de hele dag
huilt.

Angst:
1. Je gaat alleen van een party naar huis, dat vindt je nog niet erg. Je hebt een
oprechte houding en gaat zo de weg naar huis langs.

2. Maar als je dan door het stukje bos moet gaan wordt je langzaam angstig. Je
gang wordt langzamer en je kijkt altijd na achteren of er iemand is.

3. Plosteling hoor je een geluid achter jouw en je schrikt op.

4. Je gaat nog sneller lopen en je begint voor angst te schreeuwen.
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Woede:
1. Je hebt s´ morgens verslapen en bent al in stress want de trein komt in een
half uurtje.

2. Je rennt naar de stoopplaats en ziet de trein wegrijden. Voor woede stamp je
met jouw voeten op de grond.

3. Als je uiteindelijk op school bent angekomen krijg je ook nog een slechte cijfer
voor een toets. Dit eergerd je nog meer en je wordt langzaam boos. Dit uit
zich omdat je een grimmige gezicht maakt.

4. Weer thuis krijg je dan nog erger van je ouders. Jullie krijgen echt ruzie. Als
straf krijg je een week kamerarrest. Woedent loop je op je kamer en slaat te
deur met veel kracht toe. Je begint met je handen en voeten op de grond te
slagen want je bent echt boos!

Blijschap:
1. Je gaat op de weg naar de supermarkt en je bent verliefd.
2.
3. Je gaat verder maar nu bent je de hele tijd aan het glimlachen voor
verliefdheid.

4. Je bent steeds nog op de weg naar de supermarkt maar nu ben je al aan het
springen voor verliefdheid en je wilt de hele wereld eraan laten deelnemen.
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„Emotie spelen II“ (Bijlage 17a)
Verdriet:
4. Je hebt een zieke hond thuis en dat vindt je erg. Je loopt altijd met een
hangende hoofd na beneden door het huis.
5. Na 3 maanden ervaar je dat jouw hond dood ziek is en je bent echt bedroefd.
Je laat je shouders en de hoofd na beneden hangen en loopt zo de hele dag
omheen.
6. 6 maanden later overleed je hond en je bent zo verdrietig dat je de hele dag
huilt.
Angst:
5. Je gaat alleen van een party naar huis, dat vindt je nog niet erg. Je hebt een
oprechte houding en gaat zo de weg naar huis langs.
6. Maar als je dan door het stukje bos moet gaan wordt je langzaam angstig. Je
gang wordt langzamer en je kijkt altijd na achteren of er iemand is.
7. Plosteling hoor je een geluid achter jouw en je schrikt op.
8. Je gaat nog sneller lopen en je begint voor angst te schreeuwen.
Woede:
5. Je hebt s´ morgens verslapen en bent al in stress want de trein komt in een
half uurtje.
6. Je rennt naar de stoopplaats en ziet de trein wegrijden. Voor woede stamp je
met jouw voeten op de grond.
7. Als je uiteindelijk op school bent angekomen krijg je ook nog een slechte cijfer
voor een toets. Dit eergerd je nog meer en je wordt langzaam boos. Dit uit
zich omdat je een grimmige gezicht maakt.
8. Weer thuis krijg je dan nog erger van je ouders. Jullie krijgen echt ruzie. Als
straf krijg je een week kamerarrest. Woedent loop je op je kamer en slaat te
deur met veel kracht toe. Je begint op met je handen en voeten op de grond
te slagen want je bent echt boos!
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Blijschap:
5. Je gaat op de weg naar de supermarkt en je bent verliefd.
6. Je gaat verder maar nu bent je de hele tijd aan het glimlachen voor
verliefdheid.
7. Je bent steeds nog op de weg naar de supermarkt maar nu ben je al aan het
springen voor verliefdheid en je wilt de hele wereld eraan laten deelnemen.
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„ Rollenspel agressief gedrag“ (Werkblad 18a)
Het is al 18.00 ‟s avonds en binnen 15 minuten begint een serie op televisie die je
graag wilt kijken. Echter heb je jouw huiswerk nog niet gedaan. Je zou toch gewoon
jouw moeder vragen...
Kind:

“Mama mag ik televisie kijken?”

Mama:

“Nee! Je mag pas televisie kijken wanneer je klaar bent met je
huiswerk.”

Kind:

“Maar ik wil nu televisie kijken. Huiswerk kan ik ook nog later doen!”

Mama:

“Ik heb nee gezegd. Na de serie is het veel te laat. Dus ga nu op je
kamer en doe je huiswerk en dan kan je TV kijken!”

□ = Leerling
□ = Leerkracht
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„Agressief gedrag“ (Werkblad 18b)

Kenmerken:
-

lichamelijke geweld: slaan, schrappen, bijten, enz.

-

geweld door woorden: schreeuwen, schelden, beledigen, enz.

-

een tronie trekken, de middelvinger laten zien, enz.

-

gevoelens van woede, stress en haat

-

negatieve reacties van andere mensen  kan tot ruzie leiden
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“Rollenspel passief gedrag” (Werkblad 19a)
Je bent een goede leerling op school en de anderen maken gebruik van je. Je hulpt
jouw medeleerlingen altijd en soms doe je zelfs hun huiswerk. Vandaag heb je je
huiswerk niet gedaan.
Leraar:

”Kan je je huiswerk astublieft eens voorlezen?”

Leerling:

“Die heb ik niet.”

Leraar:

“Waaroom heb je die niet?”

Leerling:

“Ik heb het niet meer gehaald want ik had veel te doen.”

Leraar:

”Wat had je dan te doen?”

Leerling:

”Dat wil ik niet zeggen.”

Leraar:

“Dan maak je als straf nu de huiswerk na en je krijgt nog extra
woordjes te leren.”

Leerling:

“Ok. Dat doe ik dan. Sorry.”

□ = Leerling
□ = Leerkracht
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„Passief gedrag I“ (Werkblad 19b)

Kenmerken:
-

Ik durf niet om mijn gevoelens te uiten of naar hulp te vragen.

-

Ik doe altijd wat andere mensen van mij willen.

-

Ik geef mijn grenzen niet aan en zeg niet wat ik wel of juist niet wil.

-

Ik ga mezelf niet verdedigen wanneer ik onrechtvardig wordt behandeld.

-

Gevoelens van verdriet, onzekerheid, angst en frustratie.
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“Rollenspel passief gedrag II” (Werkblad 20)
Leraar (tegen de leerling): “Veeg het bord uit, alstublieft!”
Leerling:

“Maar dat heb ik al laatste week moeten doen”

Leraar:

“Volgens mij heeft dat volgende week iemand anders
gedaan dus veeg het bord nu uit alstublieft.”

Leerling:

“Ok, ik veeg het bord nu uit.”

□ = Leerling
□ = Leerkracht
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„ Rollenspel assertief gedrag“ (Werkblad 21a)
Je en een vriend(in) van jou ontmoeten elkaar om samen een dvd te kijken. Dit was
al langere tijd afgesproken. Echter hebt je net een aanroep ontvangen omdat er in
jou buurt vanavond een coole party is. Je wilt graag op de party, jouw vriend(in) wil
echer in ieder geval de dvd kijken.
Je:

“Gaan wij nu de dvd kijken?”

Vriend:

“Ik zou het fijn vinden om op de party te gaan.”

Je:

“Hm, dat vind ik niet zo leuk want ik heb mij de hele dag naar deze film
uitgezien!”

Vriend:

“Nou, wat vindt je ervan. Wij kijken nu samen de dvd en dan op de
party?“

Je:

“Ja, dat is prima! Heel goed idee!”

□ = Leerling
□ = Leerkracht
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„Assertief gedrag“ (Werkblad 21b)
Kenmerken:
-

Ik uit mij gevoelens, wensen en behoeften op een vriendelijke manier.

-

Ik hou oogcontact en praat duidelijk.

-

Ik kan de mening van de andere persoon aannemen.

-

Ik luister na de andere persoon en wacht op mijn beurt.

-

Ik neem de gevoelens, wensen en meningen van de ander serieus.

-

Ik voel me zelfbewust en zelfverzekerd

-

Ik kan compromissen sluiten.
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„ Rollenspel assertief gedrag II“ (Werkblad 22)
Je bent op bezoek bij een goed vriend. Jullie hadden gepland om naar een
voetbalspel te gaan. Echter is het weer niet echt mooi en je voelt je niet lekker.
Omdat je bang bent ziek te worden will je liever in huis blijven.
Vriend:

“Ben je klaar om naar het voetbalspeel te gaan?”

Je:

“In principe ja, maar om eerlijk te zijn wil ik liever niet naar buiten
gaan.”

Vriend:

“Ben je gek???“

Je:

“Ne, hoor. Ik voel me niet lekker en ik ben bang dat ik ziek word als ik
nu bij deze weer naar buiten ga. Snap je?”

Vriend:

“Ach, speel niet zo!”

Je:

“Ne, echt hoor. Wat vind je ervan als wij even iets te snoepen kopen en
het spel gezellig voor de TV kijken? Ik beloof ook dat ik voor het
volgende spel de best mogelijke kaartjes ga bezorgen. Oké?”

Vriend:

“Hm, oké. Ik wil ja ook niet diegene zijn wie schuld heeft wanneer je
ziek wordt.”

□ = Leerling
□ = Leerkracht
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„Gedragspatronen onderscheiden“ (Werkblad 23a)
Agressief gedrag
Je wilt tot els uur 's avonds met vrienden op stap gaan. Jouw ouders staan dit echter
niet toe. Jouw moeder zegt: “Elf uur is te laat. Je mag tot tien uur op stap gaan,
maar geen minuut langer!” Jij wordt boos en begint tegen jouw moeder te
schreeuwen: “Iedereen mag tot elf uur op stap gaan! Ik ben toch geen klein kind
meer! Ik kom in ieder geval niet voor elf naar huis, dit is veel te vroeg!”
Op school komt een ouder jongen tijdens de pauze naar jou toe en begint te
kankeren. Je weet helemaal niet waarom, want je hebt hem niets gedaan. Je neemt
dat niet en denkt: “ Wat die kan, kan ik ook.” Je begint dus vloekwoorden tegen hem
te schreeuwen.

Passief gedrag
Zoals ieder maandag avond kijk je jouw favoriete serie op televisie. Plotseling komt
je broer naar binnen en zegt tegen jouw dat hij nu een film met zijn vriendin wil
kijken en dat je ergens anders naar toe zou gaan. Je serie duur echter alleen nog vijf
minuten en eigenlijk wil je die nog tot het einde kijken. Maar omdat je geen ruzie
met je broer wil hebben zet je de televisie uit en gaat na boven in jouw kamer. Je
bent verdrietig en boos dat je het einde gemist hebt.
Je hebt enkele weken geleden een CD aan een meisje uit je klas geleend en wilt die
nu graag weer terug hebben. Je vraagt dus aan het meisje of ze de CD op de
volgende dag mee naar school kan nemen. Het meisje beweert, dat ze de CD al lang
terug heeft gegeven. Je weet zeker, dat dit niet klopt, maar durft niets meer tegen
haar te zeggen.
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Assertief gedrag
Jij en jouw beste vriend hebben een gesprek over jullie favoriete popster. In de loop
van het gesprek komen jullie op de leeftijd en het geboortedatum van de ster te
spreken. Je weet zeker, dat hij op 2 januari jarig was en nu 18 jaar oud is. Je vriend
geloofd je niet en wil je ervan overtuigen, dat de ster pas op de 12 januari
verjaardag heeft gevierd. Jullie krijgen bijna ruzie, maar dan heb je het idee om op
internet te gaan kijken, wie van jullie gelijk heeft.
Mama wil graag dat je meer huishoudelijke activiteiten gaat overnemen. Je hebt daar
helemaal geen zin in en bovendien doe je volgens jij sowieso al zo veel. Jouw zus
speelt echter de hele dag en doet bijna niets in de huishouding. Jouw mama heeft de
mening, dat het juist andersom is. Je voelt je onrechtvaardig behandeld en bent
woedend. Het liefst zou je tegen mama gaan schreeuwen, maar na enig overleg heb
je het idee, een plan op te stellen, waarop jij en jouw zus altijd gaan opschrijven,
wanneer jullie huishoudelijke activiteiten hebben gedaan. Dit idee ga je met mama
bespreken.
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„ 3 Gedragspatronen“ (Bijlage 23b)
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„ Wat hoort bij wat“ (Werkblad 24)
Agressief:
-

Een meneer scheld op iemand:
Aan zijn mimiek en gebaren wordt duidelijk dat hij boos is.

-

Een meneer dreigt met zijn vuisten:

Je kunt duidelijk zien dat hij heel agressief is en dat hij ook bereid zou
zijn om een ander persoon lichamelijk schaden toe te voegen.

-

Een meneer gooit iets door de ruimte:
Aan de hand van zijn mimiek en gebaren en door de handeling zelf kan
je duidelijk herkennen dat hij heel boos is.

-

Twee jongens die met elkaar vechten:
lichamelijke geweld (zoals vechten) is nooit goed en een teken voor
agressief gedrag (je doet anderen pijn!!!)

- Twee mensen tijdens een redetwist:
lichaamstaal van de meneer kan je duidelijk zien
dat hij agressief wordt. Door deze houding in te
nemen komt hij heel dreigend over.
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Passief:
- De echtgenote doet de huishouding terwijl de
echtergenoot alleen voor de TV zit en luierd:
Aan haar mimiek kan je duidelijk zien dat ze het niet leuk
vind om alles alleen te doen maar omdat ze haar eigen
gevoelens en gedachten niet tot uiting brengt zou zich de
situatie nooit veranderen en ze zou steeds haar eigen
behoeften achteraansluiten.

-

Een mevrouw zal troep opkuisen:
Aan haar mimiek kan je zien dat ze heel gedeprimeerd is maar toch,
zonder tegen te spreken doet wat de ander persoon van haar verwacht.
De mevrouw brengt haar eigen gevoelens niet ter uiting en doet alleen
wat van haar wordt verwacht ofschoon het niet haar schuld was.

- Een meisje wordt door haar vader uitgescholden:
Aan haar mimiek kan je zien dat ze zich niet prettig voelt
maar haar gevoelens en gedachten binnen een gesprek
niet uit maar het gescheld gewoon accepteert.

 De laatste 3 plaatjes passen ook bij agressief gedrag.
De vader laat door zijn gebaren en zijn mimiek
agressief gedrag zien. Verder laat hij zijn dochter niet
aan het woord laat en ze krijgt nooit de kans om
zichzelf te verdedigen. Hij respecteerd dus nog de
gevoelens nog de gedachten van zijn dochter en houd
zich alleen met zijn eigen gedachtens en gevoelens
bezig.
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Assertief:
- Twee mensen hebben net een afspraak gemaakt waar ze
allebij akkord gaan:
Aan de hand van hun mimiek en gebaren kan je zien dat ze tevreden
zijn. Ze hebben een oplossing kunnen vinden waarmee beide
tevreden zijn door hun eigen wensen wel op te noemen en te
behartigen maar ernaast ook de wensen en behoeften van de ander
geacht en gerespecteerd.

- Twee vrouwen wandelen en voeren een (twist-) gesprek:
Aan de hand van de geïnteresseerde gelaatsexpressie van de linke
mevrouw kan je zien dat ze belangstelling heeft in wat de rechte
mevoriuw verteld. Door de gebaren van de rechte mevrouw kan
je herkennen dat ze iets aan het uitleggen is en moeite doet om de
linke mevrouw iets duidelijk te maken. Door ervoor te zorgen dat je
gesprekspartner begrijpt wat je denkt en wat je voelt kunnen jullie
gemakkelijker een oplossing of een compromis vinden met die
iedereen accord is. Praten is de sluitel voor besef!

- Twee meiden omarmen zich gelukkig:
Aan de hand van hun gelaatsuitdrukkingen kan je duidelijk zien dat
ze tevreden en gelukkig zijn. Wanneer je samen met een ander
persoon tot een beslissing o.i.d. komt waar én je eigen gevoelens
en wensen én de gevoelens en wensen van de ander gerespecteerd
werden zijn jullie allebei tevreden.

- Een paartje welk zich heeft verdragen:
Aan de hand van hun gezichtsuitdrukkingen en
gebaren kan je herkennen dat ze gelukkig en
tevreden zij met de uitkomst van hun gesprek o.i.d.
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„ Op het goede spoor“ (Werkblad 25)
a) Uitgangssituatie: Het weer is uitstekend en alle jouw vrienden gaan
zwemmen en achteraf nog grillen. Maar je moet huiswerk doen. Wat
zou je doen?

De juiste weg:
1. Je vraagt je moeder (of je vader) of je samen met je vrienden vanwege het
mooi weer mocht zwemmen. Omdat je eigelijk nog wat huiswerk moet doen kan
je niet maar naar buiten gaan maar je moet het met je ouders bespreken!

2. Wanneer jouw moeder (of vader) nee zou zeggen hoef je niet boos te zijn en
beginnen te strijden! Ruzie levert meestal voor alle betrokkenen slechte
gevoelens op en lijd niet tot het gewenste resultaat. (Bijv. kan het gebeuren dat je
huisarrest krijgt)

3. Leg de situatie aan je ouders uit en probeer samen met hen een oplossing of
compromis te vinden. (Bijv. kunt je zoiets zeggen als: Het weer is zo mooi en alle
mijn vrienden gaan zwemmen en achteraf willen ze nog grillen. Wat vind je ervan
wanneer wij afspreken dat ik tenminste een paar uren samen met hen ga
zwemmen en dan kom ik op tijd terug om nog mijn huiswerk te doen. Ik zou dan
niet mee grillen) Door voorstellen te maken en te proberen jouw ouders de situatie
te verduidelijken krijgen ze bergip ervoor en ze komen ook te weten dat je bereid
bent om een compromis te sluiten met die iedereen accoord is.

4. Uiteidelijk zou je tenminste een een beetje tijd met je vrienden kunnen
verbrengen, het mooi weer kunnen genieten en toch nog voldoende tijd
hebben om achteraf jouw huiswerk stevig te kwijten.
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b) Uitgangssituatie: Op je school is een jongen die je altijd pest en soms
ook slaat. Je vind het echt erg en voelt je slecht wanneer je naar
school moet. Wat zou je doen?

De juiste weg:
1. Je neem een volwassene (of jouw moder/vader of een leerkracht) in
vertrouwen en vraagt om advies. Door je niet op dezelfde manier te gedragen
als de ander het doet laat je zien dat je verstandiger bent dan hij en niet nog meer
ruzie wilt. Door gesprekken te voeren kunnen voorzieningen werden getrokken.

2. Door hulp en adviez te vragen en zich noch op dezelfde manier als de andere
noch als een offer te gedragen zou zich de situatie veranderen en je wordt
niet langer gepest.

c) Uitgangssituatie: Zoals ieder woensdag avond kijk je jouw favoriete
serie op televisie. Plotseling kommen je broer en zijn vrienden
binnen en zeggen: “Hoepel op! Wij willen nu een dvd kijken.” Wat
zou je doen?

De juiste weg:
1. Je praat met je broer en probeert een oplossing te vinden. Door nog koppig
nog onderdanig te reageren kan je door een kort gesprek een mogelijke oplossing
vinden die voor alle betrokken in orde is. (Bijv. kunt je zoiets zeggen als: „De serie
gaat nog 5 minutes. Jullie dvd kunnen jullie altijd kijken. Zou het in orde zijn als ik
nog de laatste vijf minutes kijk en vervolgens op mijn kamer ga? Misschien wist
jouw broer niet dat je alleen nog 5 minutes TV wilt kijken dus is het belangrijk dat
je hem ervan op de hoogte zet en vervolgens probeert samen met hem een
oplossing te vinden)

2. Jullie zijn uiteindelijk allebei tevreden. Je mag je serie afkijken en hij kan
binnen 5 minutes in rust samen met zijn vrienden de dvd kijken.
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„ Op het goede spoor“ (Bijlage 25a)
Door een
compromis te
sluiten heb je
plezier met
vrienden en je
kan je huiswerk
doen.

Wanneer je
naar huis
komt zijn je
ouders zo
boos, dat je
als gevolg
voor je klein
trip, 2
weken
huisarrest
krijgst.

Je gaat naar buiten en heeft een
vijne dag met je vrienden maar
je moet vroeg genoeg thuis zijn
om je huiswerk nog te doen.
Ik kom erder weer naar huis om mijn huiswerk te doen.
Dus zou ik allen een beetje zwemmen?!

Je bent boos, krijgt ruize
met je moeder en besluit
om simpelweg te gaan.

Je legt de situatie aan je
moeder uit en probeert een
compromis te vinden

Ten eerste zegt ze
nee, want je moet
je huiswerk doen.

Je bent alleen
thuis en
versukkelst de
leuke dag

Je hebt plezier
met je vrienden en
geniet de dag

Je gaat op je kamer
en doet je huiswerk

Je gaat gewoon naar
buiten zonder je
ouders op de hoogte
te zetten.

Je vraagt jouw
moeder.

Het weer is uitstekend en alle jouw
vrienden gaan zwemmen en
achteraf nog grillen. Maar je moet
huiswerk doen. Wat zou je doen?
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„ Op het goede spoor“ (Bijlage 25b)

Door hulp en adviez te
vragen en zich noch op
dezelfde manier als de
andere noch als een offer
te gedragen zou zich de
situatie veranderen en je
werd niet langer gepest.

Hij zou je nu niet meer
pesten want anders zou hij
een flinke straf krijgen.

De siutatie zou niet
veranderen en je bent steeds
nog diegene die door hem
gespest en geslaan wordt.
Je krijgt een straf van de
leerkracht want slaan en
beschimpen zijn gedragingen die
op school niet getolereerd
kunnen worden

Hij krijgt dus een waarschuwing en
wordt vanaf nu door de
leerkrachten in het oog gehouden

Hij zou nooit stoppen
met spesten en vind je
een makkelijk dupe

Hij voelt zich gepusht en
pest nog meer. Bovendie
heeft een laarar gezien wat
je doet.

Er werdt een gesprek
met zijn en jouw ouders
gevoerd

Je weer jezelf tegen zijn
pesterij door hem terug te
slaan of te beschimpen
Je doet niets.

Je neem een
volwassene
(moeder, vader,
leraar) in
vertrouwen en
vraagt om hulp of
een goed adviez

Op je school is een jongen die je altijd pest
en soms ook slaat. Je vind het echt erg en
voelt je slecht wanneer je naar school
moet. Wat zou je doen?
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„ Op het goede spoor“ (Bijlage 25c)
Jullie zijn uiteindelijk allebei tevreden. Je mag je serie afkijken
en hij kan binnen 5 minutes in rust samen met zijn vrienden de
dvd kijken.

Jullie strijden zo lang dat
je het einde van je serie
mist.

Je probeert
het best uit
de situatie
te maken en
gebruikt de
vrije tijd om
iets anders
leukes te
doen. Je
hebt enkel 5
minutes
gemist, dit
vind je echt
niet zo erg.

Je probeert je broer gerust
te stellen door te proberen
een oplossing te vinden.

Je broer is heel boos
en jullie beginnen
ruzie te maken.

Je bent slecht
gehumeurd en weet
nu niet hoe de serie
is geëindigd

Je blijft zitten en zeg
tegen je broer dat je
als eerste hier was.

Hij vind je
voorstel
goed, want
5 minutes
meer of
minder zijn
voor hem
eigenlijk ook
niet echt
belangrijk

Je gaat verdrietig op je
kamer en erger je over
jouw stomme broer en zijn
stomme vrienden.

Je zegt: „De serie gaat nog 5

minutes. Jullie dvd kunnen jullie
altijd kijken. Zou het in orde zijn als
ik nog de laatste vijf minutes kijk en
vervolgens op mijn kamer ga?

Je praat met je
broer en probeert
een oplossing te
vinden.

Zoals ieder woensdag avond kijk je jouw favoriete serie op
televisie. Plotseling kommen je broer en zijn vrienden binnen
en zeggen: “Hoepel op! Wij willen nu een dvd kijken.” Wat zou
je doen?
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“Onderhandelen” (Werkblad 26)
Een onderhandeling is een proces waarmee twee personen of partijen proberen door
middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen.
Aanvullende punten:
Proberen duidelijk te krijgen wat jij en wat de andere wil
Zo nodig een aanvaardbaar compromis zoeken
Over smaak valt niet te twisten. Het heeft geen zin om jouw smaak of
voorkeur of mening aan een ander op te dringen
Wees concreet: wie, wat, waar en wanneer
Vermijd discussietrucs; wees oprecht en respecteer de ander
Geen gedachten lezen
Geen vragen stellen die geen vragen zijn
Zeg wat je voelt, in plaats van vage redeneringen te gebruiken
Blijf in het hier en nu
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“Onderwerpen Onderhandelen” (Bijlage 26a)
1. De ene wil een video halen maar de andere wil liever een computerspelletje
doen.

2. De ene wil Chinese eten maar de andere wil liever Mc Donalds eten.

3. De ene wil naar het cinema maar de andere wil liever thuis een film kijken.

4. De ene wil naar Amerika op vakantie maar de andere wil liever naar Australie.

5. Jij wilt op een concert dat tijdens school plaatsvindt maar je moeder laat je
niet op het concert gaan.
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“Ouder – Kind situatie” (Werkblad 27)
Het gaat om een probleem tussen jou en jouw moeder. Je wilt graag een nieuwe CD
hebben, maar op dit moment heb je niet genoeg zakgeld.
Daaroom vraag je aan jouw moeder: “ Mama, ik wil graag een nieuwe CD. Kun je mij
geld geven daarmee ik ze kan kopen?”
Jouw moeder antwoordt: “ Je hebt eerst laatste week een nieuwe CD gekregen. Jij
hoeft nu niet nog eentje te hebben.”
Jij: “Ik moet de CD in ieder geval hebben, want alle mijn vrienden hebben deze ook.”
Reageer assertief!

□ = Leerling 1
□ = Leerling 2
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“Leraar – Leerling situatie” (Werkblad 28)
Het gaat om een probleem tussen de leerkracht een de leerling. Tijdens de handwerk
les is het de bedoeling om een figuurtje te zagen. Dit is niet jouw sterkste punt,
maar je bent heel gemotiveerd en doet veel moeite om het goed te doen. Nadat het
figuurtje af is ben je trots op jezelf, want het is beter gelukt dan je verwacht had.
Je laat de figuur aan de leraar zien en zegt: “Ik ben klaar met mijn figuur.”
De leraar kijkt naar de figuur en geeft tot antwoordt: “Nee, je bent zeker nog niet
klaar. Daar moeten wel nog dingen worden veranderd. Waaroom doe ja daar niet
meer moeite aan?”
Je bent teleurgesteld en voel je onrechtvaardig behandeld door de leraar.
Reageer assertief!

□ = Leerling 1
□ = Leerling 2
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“Leerling – Leerling situatie” (Werkblad 29)
Je en een klasgenoot hebben door de leraar de opdracht gekregen om te bedenken,
wat in de volgende kooklessen wordt gekookt.
Jij: “ Ik zou graag een pizza bakken.”
Jouw klasgenoot: “Nee, dat is ongezond. Ik zou vis met aardappelen beter vinden.”
Probeer om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

□ = Leerling 1
□ = Leerling 2
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„ Negatieve gevoelens het hoofd bieden“ (Werkblad 30)
Wat zou je kunnen doen om uit negatieve gevoelens te komen? Nou, hier zijn enkele
voorbeeld activiteiten die je kunt uitoefenen:
-

sporten (bijv. voetballen of zwemmen)

-

bewegen (bijv. fietsen of dansen)

-

tekenen

-

knutselen

-

naar muziek luisteren

-

muziek maken

-

zingen

-

televisie kijken

-

met je hond naar buiten gaan

-

met je huisdier spelen

-

met een knuffel knuffelen

-

jezelf

-

schoonmaken

-

andere hobby‟s

Belangrijk: Het zijn alles positieve activiteiten dus geen dingen die anderen schade
kunnen toebrengen ( GEEN pijn doen, NIEMAND duwen, slaan of beledigen)
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„ Evaluatie“ (Bijlage 31)
1. Het programma algemeen
a) Wat was plezierig? Waarom?

b) Was vonden jullie minder leuk? Waarom?

c) Wat vonden jullie van de mappen en de werkbladen?

d) Denken jullie dat jullie iets aan de werkbladen hebben? Zo ja, wat en
waarom? Zo nee, waarom niet?

e) Vonden jullie het leuk om met de hele groep te werken of vinden jullie het
beter om in kleine groepen te werken?
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2. “Vaardigheidstraining”
a) Vonden jullie het goed om de verschillende vaardigheden (luisteren,
oogcontact en houding) apart te oefenen? Waarom (niet)?

b) Wat vonden jullie erbij makkelijk/moeilijk? Waarom?

c) Wisten jullie al wat lichaamstaal betekend en wat jullie ermee kunnen
uitdrukken? Zo ja, wat wisten jullie al?

d) Vonden jullie de oefeningen (on)angenaam? Waarom?

e) Wat hebben jullie geleerd met betrekking tot lichaamstaal?
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3. “Jezelf presenteren”
a) Wisten jullie al hoe men zichzelf gaat presenteren? Zo ja, wat wisten jullie?

b) Hebben jullie iets aan de les gehad? Zo ja, wat?

c) Heeft het plezier gedaan om het poster te knutselen?

d) Wat vonden jullie van de tien punten die belangrijk zijn voor het zichzelf
presenteren? (Was het moeilijk om deze te onthouden?)

4. “Emoties”
a) Kenden jullie de vijf emoties al?

b) Hebben jullie iets aan de lessen gehad? Zo ja, wat?
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c) Hoe vonden jullie de werkbladen, sheets en spellen met de emoties op
(mensen en emoticons)? Waren de afbeeldingen duidelijk?

d) Vonden

jullie

het

moeilijk

om

de

emoties

aan

de

verschillenden

gelaatsuitdrukkingen, gebaren en situaties toe te passen? Waarom?

e) Wat vonden jullie van de bijeenkomst waar jullie zelfstandig en individueel
met een werkblad aan de slag moesten gaan? (gemakkelijk, moeilijk, goed,
saai enz.)

5. “Pantomime”
a) Wat vonden jullie van het pantomimisch verbeelden?

b) Was het moeilijk/makkelijk om emoties aan de hand van lichaamstaal te
herkennen/te verbeelden? Waarom?
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c) Wat vonden jullie ervan om emoties voor te doen?

d) Wat vonden jullie ervan om emoties te herkennen?

6. “Gedrag”
a) Kenden jullie de drie verschillenden gedragspatronen (agressief, passief,
assertief) al?

b) Vonden jullie het moeilijk om de verschillende gedragspatronen in de
rollenspellen te herkennen?

c) Vonden jullie het moeilijk om de verschillende gedragspatronen in de
rollenspellen toe te passen?
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7. “Rollenspelen”
a) Hoe was het voor jullie om een ander rol te spelen?

b) Waren de rollen steeds duidelijk?

c) Hebben jullie iets aan de rollenspelen gehad? Zo ja, wat?

8. “Kollage”
a) Heeft het plezier gedaan om een colaage te knutselen met al die mooie
activiteiten?

b) Denken jullie dat de positieve activiteiten een steun zijn?
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c) Denken jullie dat jullie de een of ander activiteit van jullie collage ook
daadwerkelijk gaan uitvoeren?

9. Opmerking
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