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Aardig sociaal vaardig

Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de methode ‘Aardig sociaal vaardig’. Deze methode wil met name kinderen in de leeftijd
van 12 tot en met 14 jaar met laagbegaafdheid en autisme en/of ADHD helpen bij het aanleren van
specifieke sociale vaardigheden.
Deze methode is ontwikkeld in opdracht van Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ) voor de
afdeling Gespecialiseerde Zorg. SGJ wil vanuit haar visie en expertise een bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van deze kinderen om hen verder te helpen in de
maatschappij. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen met een christelijke levensovertuiging.
De vraag voor het vormgeven van deze methode is neergelegd bij ons, twee studenten Sociaal
Pedagogische Hulpverlening van de Christelijke Hogeschool te Ede.
De methode draagt de naam ‘aardig sociaal vaardig’. Tot deze benaming is gekomen omdat er
vanuit wordt gegaan dat het kind sociale vaardigheden wordt aangeleerd, waardoor het aardig
richting anderen wordt. Dit betekent niet dat het kind alles goed zal doen, maar mag zijn wie hij is
omdat God ieder kind geeft wat goed voor hem is.
In deze methode is er voor gekozen om in de mannelijke vorm te spreken. Wanneer dit voorkomt
wordt zowel man als vrouw, jongen als meisje bedoeld.
We wensen een ieder die met deze methode aan de slag gaat het allerbeste toe en hopen dat deze
methode leid tot mooie resultaten.
Laura Boeder & Levina Bos
Mei 2010
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Opzet en werkwijze
In dit deel staat omschreven voor welke doelgroep de methode bedoeld is. We zullen de doelstellingen
beschrijven die we met deze training willen bereiken. Vervolgens wordt er een verantwoording gegeven
voor de gekozen opzet van de methode, waarna we in zullen gaan op de methodiek en visie achter
‘aardig sociaal vaardig’.

Doelgroep
De methode is met name bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar, met een IQ
tussen 70 en 85. Daarnaast is er sprake van een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme (ASS) en/of
ADHD.
Indicatiecriteria
Voor het kind:
- Het kind is tussen de 12 en 14 jaar oud.
- Er is sprake van een ontwikkelingsstoornis.
- Het IQ ligt tussen de 70 en 85.
- Er is sprake van motivatie om de opdrachten uit te voeren.
- Het kind weet niet altijd hoe te handelen in verschillende sociale situaties die de methode
behandelt.
Voor de ouder(s)/verzorger(s):
- Zijn bereid en in staat om in de thuissituatie het kind actief te ondersteunen bij de oefeningen.
- Kunnen een passende pedagogische benadering hanteren.
- Hebben een redelijke mate van begrip en kennis van de problematiek van hun kind.
Contra-indicaties
- Het dagelijks programma van het gezin van het kind is onoverzichtelijk en ongestructureerd
zodat het kind niet kan toekomen aan het uitvoeren van de oefenopdrachten in samenwerking
met zijn ouder(s)/verzorger(s).
- Het kind heeft andere belangrijke stressoren in zijn leven, zoals een erg onstabiele gezinssituatie.

Doel
Het doel van de methode:
- Na het volgen van de methode heeft het kind een repertoire aan sociale gedragingen, zodat hij
zich in sociale situaties beter kan handhaven.
Om dit doel te behalen zijn per thema subdoelen gesteld. Deze doelen zijn te vinden bij het begin van
elk thema.

Thema’s
De methode begint met een introductie van de drie basisvaardigheden, namelijk de ander aankijken,
duidelijk praten en stevig staan. Deze elementen vormen een voorwaarde om andere vaardigheden,
uitgewerkt in onderstaande thema’s, aan te leren. Als de begeleider weet dat het kind de basisvaardigheden
al beheerst, kan er voor gekozen worden om dit eerste thema over te slaan.
Overige thema’s die worden behandeld zijn:
- Een praatje maken.
- Erbij horen (meedoen of invoegen in een groep).
- Onderhandelen (overleggen).
- Omgaan met pestgedrag.
- Omgaan met kritiek.
- Omgaan met onverwachte gebeurtenissen.
De thema’s zijn opgebouwd volgens een moeilijkheidsgraad. Binnen de thema’s zijn de opdrachten zo
geformuleerd dat er gewerkt wordt naar het einddoel, namelijk het beheersen van het thema.

Opzet en werkwijze
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Spel
Naast het werkboek is er een spel dat hoort bij de methode ‘aardig sociaal vaardig’. Dit spel kan
gespeeld worden wanneer het kind alle thema’s voldoende beheerst en daar kunnen eventueel meerder
personen bij betrokken worden.
In de methode ‘aardig sociaal vaardig’ wordt per thema verwezen naar gekleurde kaartjes. Deze kaartjes
horen bij het spel en worden binnen het thema apart gebruikt om rollenspellen uit te spelen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de handleiding bij het spel ‘aardig sociaal vaardig’.

Groepstraining
De methode ‘aardig sociaal vaardig’ is in eerste instantie bedoeld voor individueel gebruik. Wanneer er
behoefte blijkt te zijn aan een groepstraining van de methode ‘aardig sociaal vaardig’, verwijzen we u
naar de handreiking groepstraining op bladzijde 33.
Omgeving
De doelgroep, waar deze training voor is ontwikkeld, heeft moeite met het generaliseren van de
aangeleerde vaardigheden. Om een zo goed mogelijk effect te krijgen bij het trainen, is generaliseren
van groot belang. Om dit te bereiken zullen ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten en jeugdleiders waar
mogelijk betrokken worden bij het trainen.
Dit wordt gedaan door hen informatie te verschaffen in de vorm van een handleiding dat vanuit de
instelling aan hen gegeven wordt. Hierin wordt een korte uitleg gegeven over de problematiek van het kind
en de methode waar mee gewerkt wordt. Er wordt hen gevraagd alert te zijn op de sociale vaardigheden
van het kind en hen daar waar mogelijk te ondersteunen. Verder wordt er van u als begeleider gevraagd
een telefonisch gesprek te hebben met de leerkracht en/of jeugdleider. De handleidingen zijn te vinden
op bladzijde 37 tot en met 42. De begeleidende brieven die horen bij deze handleidingen kunt u vinden
in bijlage 22 tot en met 24.
Bij elk thema krijgt het kind een klus mee. Deze kan uitgevoerd worden op school, thuis of bij de
jeugdclub. Het is de bedoeling dat het kind een kopie van de klus aan de leerkracht geeft. Zo blijft de
leerkracht op de hoogte, en kan hij het kind begeleiden.
De regels (of: stappen) die het kind moet volgen bij elke vaardigheid worden aan hem getoond tijdens
het bezoek van de begeleider. Het is belangrijk dat het kind werkt met de regels wanneer de begeleider
niet aanwezig is. Er wordt daarom een kopie van de regels aan ouder(s)/verzorger(s) gegeven wanneer
het kind aan een bepaald thema werkt. Deze regels kunnen op een plek in huis opgehangen worden
zodat het leereffect groter wordt.

Visie
We gaan er vanuit dat de mens een schepsel is van God, geschapen naar Zijn evenbeeld en daarmee
uniek is. We geloven dat een mens pas echt zichzelf kan zijn in relatie met zichzelf, de ander en met
God.
Vanuit deze gedachte hechten wij belang aan het werken met de context. De betrokkenheid van de
omgeving zoals ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten en mogelijk jeugdleiders speelt een grote rol. Deze
betrokkenheid kan namelijk zorgen voor de generalisatie van opgedane vaardigheden. Onder het eerder
beschreven kopje Omgeving is beschreven hoe deze betrokkenheid vorm krijgt.
De visie komt in de opdrachten tot uiting. Er wordt aandacht besteed aan elementen, normen en waarden
van het christelijk geloof. Verder wordt er aan begeleiders gevraagd zich betrokken en betrouwbaar op
te stellen. Ook wordt van de begeleider een respectvolle houding ten opzichte van hun cliënten en/of
familieleden gevraagd.

Methodiek
Voor het aanleren van gedrag gaan we uit van de psychologische stroming behaviorisme. Deze stroming
heeft expliciet aandacht besteed aan de manier waarop vaardigheden kunnen worden aangeleerd. Zo
zegt het behaviorisme dat gedrag kan worden aangeleerd of afgeleerd door consequent positieve dan
wel negatieve consequenties te laten volgen op het gedrag.
Daarom is het voor het aanleren van sociale vaardigheden van belang dat het gewenste gedrag wordt
bekrachtigd. Dit kan onder andere door middel van verbale en non-verbale complimenten.

Opzet en werkwijze
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Een andere theorie die naar voren komt in de methode is de sociale leertheorie. Deze theorie komt
eveneens voort uit het behaviorisme en gaat er vanuit dat gedrag wordt aangeleerd door middel
van model-leren. Dit houdt in dat mensen leren door het gedrag van een ander te observeren om dit
vervolgens te imiteren. De kans op imitatie van het gedrag wordt groter naarmate er gezien wordt dat
het gedrag beloond wordt. In de methode ‘aardig sociaal vaardig’ wordt deze theorie ingezet door het
gebruik van rollenspellen. Door in het rollenspel naast het gewenste gedrag ook het ongewenste gedrag
na te spelen, krijgt het kind zicht op het effect van het gedrag en leert hij het gewenste gedrag in de
praktijk toe te passen.
Methoden
Er wordt in de methode ‘aardig sociaal vaardig’ gebruik gemaakt van verschillende bestaande
hulpmiddelen en methoden. Deze zijn:
-

Pictogrammen
Uit praktijkonderzoek is gebleken dat pictogrammen een waardevol hulpmiddel zijn bij het
trainen van vaardigheden. Om in het werkboek structuur aan te brengen is er voor gekozen om
pictogrammen ook op deze manier in te zetten. In elk thema zijn drie basispictogrammen terug
te vinden:

- Het kind dat leest staat voor een moment van lezen voor het kind. Deze picto heeft een rode
kleur omdat het een stopmoment is voor het kind.
- Het kind dat nadenkt staat voor een kennisopdracht. Deze picto heeft een oranje kleur, die
aangeeft dat er een stopmoment is, wat gevolgd zal worden door een actie.
- De hand staat voor een doe-opdracht. Deze picto heeft een groene kleur, en geeft aan dat er
direct tot actie overgegaan kan worden.
Deze kleuren vormen samen een stoplicht en is een afgeleide van de woorden stop, denk en
doe. Deze woorden komen ook terug in de stop-denk-doe-methode van de werkgroep ‘Pluk een
roos’.
Naast deze pictogrammen zijn er nog drie pictogrammen opgenomen in het werkboek. Dit
zijn pictogrammen die duidelijk maken dat de opdracht gaat over gevoelens, afsluiting of de
thuisklus.

-

Geef me de vijf
De tekst in het werkboek van het kind is zo geschreven dat er impliciet aandacht wordt besteed
aan vijf belangrijke kernwoorden die een kind met autisme en/of ADHD nodig heeft. Deze
woorden zijn: wat, hoe, waar, wanneer en wie. Deze kernwoorden hebben geleid tot de methode
‘Geef me de vijf’ die geschreven is door Colette de Bruin.

-

WAK-methode
Deze methode gaat uit van drie manieren van reageren op een situatie namelijk
door wegkruipen, aanpakken of knokken. Het doel is om kinderen te leren
wat de beste houding is en waarom de andere houdingen niet helpend zijn.
De methode is ontwikkeld in Groningen en staat beschreven in het boek ‘Bang zijn voor andere
kinderen’. Dit boek is geschreven door H.J. Ringrose en E.H. Nijenhuis (1986). Het is een
basisboek van veel sociale vaardigheidstrainingen geworden.

-

Geven van positieve bekrachtigingen
Deze positieve bekrachtigingen zijn nodig voor het kind om positieve waardering te ontvangen.
Daarnaast zorgt het er voor dat de motivatie voor de methode hoger blijft.

Opzet en werkwijze
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Instructies begeleider
Inleiding
Er zijn een aantal punten van belang tijdens het werken met de methode ‘aardig sociaal vaardig’. Deze
punten zullen we in dit instructiegedeelte nader toelichten. Het doel hiervan is dat de trainershandleiding
en het werkboek optimaal benut kunnen worden door de begeleider, zodat het leereffect voor het kind
het grootst zal zijn.
Houding
De houding van de begeleider is belangrijk voor een goede begeleiding bij het leerproces. Enkele
aandachtspunten zijn:
- Een christelijke grondhouding. Dit komt tot uiting in de manier waarop er naar het kind en zijn
gezin gekeken wordt. Deze manier is zoals God de mens ziet, namelijk gelijkwaardig. Het gaat
er vooral om dat het christen-zijn tot uiting komt in kleine dingen. Hierbij valt te denken aan het
ingaan op vragen van het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s) over het geloof, of zelf komen met
voorbeelden die passen binnen de christelijke identiteit.
- Leiding geven: het bieden van structuur en het geven van duidelijkheid. Daarnaast is het
belangrijk om te beseffen dat de begeleider een voorbeeldfunctie voor het kind vervult.
- Positiviteit: vertrouwen wekken tussen de begeleider en het kind. Wat hierbij belangrijk is, is
rust, benoemen dat een kind fouten mag maken en oprechte interesse tonen in de belevenissen
van het kind en zijn gezin.
Visuele ondersteuning
De doelgroep heeft baat bij visuele ondersteuning bij de opdrachten. Hiervoor kunnen pictogrammen
gebruikt worden.
In het werkboek zijn pictogrammen te vinden die aangeven of er bij een opdracht gelezen moet worden,
of dat het een denk-opdracht of een doe-opdracht is.
Ook kan de begeleider gebruik maken van andere pictogrammen door ze gedurende de begeleiding in
het gezin te introduceren.
Daarnaast is het goed als de begeleider bepaalde aspecten visueel maakt met behulp van non-verbaal
gedrag. Dit kan bijvoorbeeld als een opdracht of thema afgesloten moet worden. Dit wordt benoemd en
tegelijkertijd wordt er met de handen een gebaar gemaakt waardoor het voor het kind duidelijk is dat het
afgesloten wordt.
Als een kind de regels van een vaardigheid niet kan onthouden, kan er voor gekozen worden om met
het kind kaartjes te maken. Deze kaartjes kunnen in een enveloppe worden gestopt. Op de enveloppe
komt de naam van de vaardigheid. Op de kaartjes komen de bijbehorende regels en uitzonderingen.
Hierin volgen we de methodiek van Colette de Bruin in het boek ‘Geef me de vijf’, waarin zij het volgende
voorbeeld (zie figuur 1) geeft:
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Opdrachten
In de thema’s is gebruik gemaakt van verschillende soorten opdrachten. Zo zijn er de ‘gewone’
oefenopdrachten, is er een gevoelens-opdracht, een afsluitende opdracht en een thuisklus. Deze
worden hieronder toegelicht.
Binnen de opdrachten is er rekening gehouden met de behoefte aan duidelijkheid van de doelgroep.
Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de ‘geef me de vijf’ methode van Colette de Bruin. Zij stelt
dat kinderen met autisme behoefte hebben aan antwoord op de volgende vijf vragen namelijk wat, hoe,
waar, wanneer en wie. Bij het schrijven van de opdrachten zijn deze vragen impliciet beantwoord.
Als een kind een opdracht desondanks niet begrijpt en structuur mist, kan er voor gekozen worden om
de vijf vragen op te schrijven voor het kind, met daarbij het antwoord.
Gevoelens-opdracht
In elk thema wordt er aandacht besteed aan de vier basisgevoelens (bang, boos, blij, bedroefd) door
middel van een opdracht. Het doel hiervan is dat het kind gevoelens kan herkennen en kan benoemen.
Afsluitende opdracht
Elk thema eindigt met een afsluitende opdracht. Met deze opdracht kunnen de vaardigheden van het
kind met betrekking tot het thema getest worden.
Als een kind vooraf al vaardigheden beheerst van een bepaald thema, kan er voor gekozen worden
om in eerste instantie de afsluitende opdracht te maken. Deze kan dan worden beschouwd als een
test, waarin gekeken wordt in hoeverre het kind daadwerkelijk de vaardigheden beheerst. Hiermee kan
duidelijk worden op welke punten het kind nog verder kan leren.
Thuisklus
Aan het eind van elk thema krijgt het kind een thuisklus mee. Met deze klus kan hij thuis en op een
andere locatie zoals school of de jeugdvereniging nog eens oefenen met het thema. Het is de bedoeling
dat het kind de thuisklus twee keer krijgt. Eén versie kan dan thuis worden gemaakt en de andere kan
aan de leerkracht of jeugdleider gegeven worden, als het kind daar de klus uitvoert.
Bespreek elke thuisklus van tevoren met het kind, zodat zeker is dat het kind de klus begrijpt en kan
uitvoeren. Spreek hierbij ook met het kind af waar, wanneer, met wie, en hoe hij de klus kan uitvoeren.
Tijdens het volgende gesprek wordt de thuisklus nabesproken met het kind. Hierbij kunt u ingaan op de
succeservaringen van het kind, of er nog punten waren die het kind moeilijk vond, en of/hoe hij begeleid
is bij het uitvoeren van de klus.
De thuisklussen zijn te vinden in bijlage 1 t/m 6.
Keus in opdrachten
In de opdrachten zit een bepaalde lijn, de vaardigheden worden stapsgewijs per opdracht uitgebreid. Er
kan echter voor gekozen worden om niet alle opdrachten te maken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
als bepaalde opdrachten voor het kind te eenvoudig zijn, of niet aansluit bij de belevingswereld van het
kind. Daarnaast heeft de begeleider de mogelijkheid om eigen materialen te gebruiken die bij kunnen
dragen aan het leerproces van het kind. Materialen die hiervoor eventueel gebruikt kunnen worden zijn
te vinden in bijlage 31.
Een thema is niet ‘af’ als een kind alle opdrachten heeft ingevuld. Maar een thema kan worden afgerond
als het kind het thema beheerst. Het is naar de inschatting van de begeleider zelf of het kind het thema
al dan niet beheerst.

Improvisatie
Het is mogelijk dat de vraagstelling van de opdracht niet geheel aansluit bij het kind. Hier is ruimte voor
de begeleider om te improviseren. Zij kan de opdracht aanpassen tot deze wel aansluit bij het kind.
Te denken valt aan een vraag over broertjes/zusjes, terwijl het kind enig kind is. Of een vraag over
catechisatie, terwijl het kind hier niet aan deelneemt.
Daarnaast bestaan er opdrachten waarbij het mogelijk is dat het kind deze uitoefent met een familielid
of een vriendje/vriendinnetje. Ook hierin kan de begeleider improviseren.
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Omgeving
Om een duidelijk effect te kunnen bereiken is generalisatie van groot belang voor deze doelgroep.
Hiervoor is het belangrijk dat de context van het kind betrokken wordt bij het leerproces. Dit wordt
gedaan door ouder(s)/verzorger(s)s, leerkracht en de jeugdleider een handleiding te geven waarin
voor hen duidelijk wordt waar het kind mee bezig is, en hoe ze hem daarin kunnen ondersteunen. De
handleidingen zijn te vinden vanaf bladzijde 37.
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Thema 1 Basisvaardigheden
Doelen
- Het kind weet wat basisvaardigheden zijn en kent deze.
- Het kind weet de kenmerken van de wegkruip-, aanpak- en knokhouding.
- Het kind kan een praatje beginnen en stoppen.
- Het kind kan de vier basisemoties benoemen.
Benodigde materialen
- Blad met regels de ander aankijken, duidelijk praten en stevig staan (bijlage 15).
- Blad met regels een praatje beginnen, een praatje stoppen (bijlage 16).
- Smileys vier basis emoties (bijlage 7).
- Kaartjes met lichaamsdelen (bijlage 8).
- Kaartjes met pictogrammen over een praatje maken (bijlage 9).
Wat zijn basisvaardigheden?
Basisvaardigheden zijn van belang om de juiste houding aan te nemen wanneer een kind een vaardigheid
uitvoert. De basisvaardigheden die elk kind nodig heeft, voordat het andere vaardigheden kan leren zijn:
de ander aankijken, duidelijk praten en stevig staan.
Een groot deel van de kinderen zijn door hun leeftijd en het leven in de praktijk al in staat om deze
basisvaardigheden uit te voeren. Wanneer blijkt dat deze vaardigheden niet op de juiste wijze worden
uitgevoerd, is het raadzaam om dit eerste thema met het kind door te nemen.
Per basisvaardigheid zijn een aantal opdrachten beschreven, waarna een basale vaardigheid wordt
uitgewerkt. In dit eerste thema: een praatje maken.
Opdracht 1
Deze opdracht is een inleidende opdracht. Om te werken aan de basisvaardigheden, zal
er eerst vastgesteld moeten worden welke vaardigheden er zijn. Dit wordt gedaan aan de
hand van het verhaal van Daan.
Nadat het verhaal van Daan is gelezen, kan de opdracht worden ingevuld. Het gaat erom dat het kind
de drie basisvaardigheden onderstreept in het verhaaltje van Daan.
Vaardigheid 1: De ander aankijken
De ander af en toe aankijken is nodig omdat dit fijner praat en de communicatie bevorderd. Dit wordt
geoefend aan de hand van twee opdrachten.
Voor kinderen met autisme kan het aankijken bedreigend zijn, omdat zij veel informatie uit ogen
verkrijgen die zij niet kunnen verwerken. Ook is het mogelijk dat zij, wanneer zij leren de ander aan te
kijken, blijven staren. Dit kan voor een ander vervelend overkomen. Vertel het kind daarom:
‘Deze vaardigheid gaat over de ander aankijken. Het is nodig om iemand bij het praten aan te kijken,
omdat dit fijner praat. Dan weet de ander ook dat jij wilt weten wat hij/zij vertelt. Misschien vind je dat wel
erg moeilijk. Gelukkig hoef je de ander niet de hele tijd aan te kijken, maar je doet dit af en toe. Ook kan
je de ander aankijken door naar de wenkbrauwen te kijken in plaats van naar de ogen.’
Opdracht 2
Voor deze opdracht is een stapel kaartjes nodig met lichaamsdelen. Deze zijn te vinden
in bijlage 8. Op één van de kaartjes staan ogen, deze ligt onderop. Laat de kaarten met
de lichaamsdelen zien aan het kind, waarbij het lichaam van beneden naar boven wordt
gevolgd. Het kind moet bij de begeleider kijken naar het lichaamsdeel wat op het kaartje staat. Het doel
is dat het kind uiteindelijk naar de ogen van de begeleider kijkt.
Opdracht 3
Het kind zit op een stoel. Zet je stoel met de rugleuning naar het kind toe en ga er op
zitten. Maak een praatje. Vervolgens kan de stoel worden omgedraaid. Maak nogmaals een
praatje. Het kind wordt nu gevraagd hierbij jou als begeleider aan te kijken.
Het kind krijgt de opdracht om op te schrijven wat de verschillen zijn en krijgt de gelegenheid te vertellen
hoe hij de opdrachten heeft ervaren.
Thema 1 Basisvaardigheden
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Mogelijkheid tot extra opdracht
Ga tegenover elkaar zitten. Jullie hebben beide de handen omhoog op borsthoogte naar elkaar toe.
Maar de handen raken elkaar niet aan. Het is de bedoeling dat u met de handen gaat bewegen en dat
het kind deze beweging spiegelt.
Vaardigheid 2: Duidelijk praten
Ook duidelijk praten is een basisvaardigheid. Zacht praten is niet handig, de ander zal je niet verstaan.
Wanneer er wordt geschreeuwd kan de ander denken dat je boos bent. Om het verschil te laten zien in
het stemvolume wordt de volgende opdracht gedaan.
Opdracht 4
Deze opdracht gaat over duidelijk praten. Niet te zacht, maar ook niet te hard.
Je zit tegenover het kind. Je zegt ‘ja’ of ‘nee’ en herhaalt dit gedurende de opdracht.
Wanneer je ‘ja’ zegt, is het de bedoeling dat het kind ook ‘ja’ zegt. Breng stemvolume aan.
Het kind doet dit stemvolume na. Zo leert het verschil tussen zacht, normaal en hard praten. Bespreek
met het kind wat hij een prettig volume vindt.
Vaardigheid 3: Stevig staan
Bij het uitvoeren van vaardigheden is stevig staan (de houding) van belang. Om dit duidelijk te maken
zal er gewerkt worden met dieren en de WAK-methode. WAK staat voor wegkruipen, aanpakken en
knokken.
Opdracht 5
In het werkboek van het kind staat dat er bij deze opdracht wordt geoefend met ‘stevig
staan’. Eerst heeft het kind aangekruist welk dier past bij aanpakken. Bespreek deze
opdracht met het kind, voordat wordt overgegaan op andere oefeningen.
Eventueel kan er voor gekozen worden om aandacht te schenken aan stevig zitten. Geef hierbij dan het
voorbeeld van het zitten in de klas, de kerk of de jeugdvereniging.
Opdracht 6
Vertel het volgende:
‘Je praat met je mond, maar ook met je lichaam zeg je iets. Anderen kunnen aan jouw
buitenkant zien hoe jij je van binnen voelt. Bijvoorbeeld aan hoe je staat, hoe je kijkt, en hoe
hard je praat.’
De begeleider neemt nu een wegkruip-houding aan en vraagt het kind wat hiermee wordt bedoeld.
Vervolgens neemt de begeleider een knok-houding aan en vraagt aan het kind welke houding zij nu
aanneemt.
Hierna wordt er samen geoefend met de houding van wegkruipen en knokken. Tenslotte wordt er een
stap gemaakt naar de aanpak-houding en wordt het kind gevraagd hoe deze eruit ziet. Laat de houding
hierbij zien en volg wat hieronder is beschreven.
De grote bladen waarop de verschillende houdingen te zien zijn, zijn te vinden in bijlage 15.

1. Wegkruipen/Schildpad
‘Je voelt je heel klein. Je hebt het gevoel dat iedereen tegen je is. Het lukt je allemaal niet en je bent een
beetje bang. Hoe sta je dan? Hoe kijk je dan? Hoe praat je dan?’
- hangende schouders
- je klein maken
- naar beneden kijken
- zachtjes praten
De begeleider en het kind nemen deze houding aan en zeggen zachtjes tegelijk: ‘Nee, dat wil ik niet.’
2. Knokken/Leeuw
‘Nu zijn we heel boos. Hoe zie je er dan uit?’
- je groot maken
- boos kijken
- benen wijd
- spieren gespannen
- één stap naar voren, aanvallend
- handen in de zij of gebalde vuisten
Thema 1 Basisvaardigheden
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Het kind zegt samen met de begeleider: ‘Nee, dat wil ik niet’, nu op een agressieve manier. ‘Zo lijkt het
wel of je ruzie hebt! Misschien wordt de ander dan ook boos.’

3. Aanpakken/Pauw
‘Nu voelen we ons sterk. Wij zijn niet bang en ook niet boos, we voelen ons prima! We kunnen de hele
wereld aan! Hoe staan we nu?’
- stevig staan, benen een beetje uit elkaar
- je groot maken
- hoofd rechtop
- duidelijk hoorbaar praten
- de ander aankijken
Het kind zegt samen met de begeleider: ‘Ja, zo wil ik staan!’, nu op een aanpak manier.
De drie basisvaardigheden zijn doorgenomen. Het kind weet nu welke drie dit zijn. Om er voor te zorgen
dat het kind deze vaardigheden gaat beheersen zijn rollenspelletjes nodig. Deze zijn te vinden op de
kaartjes met een blauwe kleur.
Een praatje maken
Het maken van een praatje is een basale vaardigheid, wat een kind veel in het dagelijks leven tegen
komt. De meeste kinderen van deze leeftijd lukt het prima om een praatje te maken. Een praatje maken
is niet alleen vertellen, maar ook iets aan een ander vragen.
Een probleem is echter vaak dat een kind veel vertelt over bijvoorbeeld een hobby. De ander vind dit
niet altijd even leuk.
Hoe en op welke wijze het beste een praatje kan worden gemaakt, zal door middel van opdrachten
worden uitgewerkt.
Opdracht 7
In bijlage 9 zijn plaatjes te vinden over een praatje maken. Het is de bedoeling dat het kind
deze plaatjes in de goede volgorde legt. Doe deze opdracht samen met het kind en leg het
kind uit wanneer een plaatje wel of niet klopt. De volgorde van de plaatjes is als volgt:
1. hand opsteken
2. een vraag stellen
3. met elkaar praten
Wanneer aan deze opdracht is voldaan worden de regels voor ‘een praatje maken’ aan het kind stap
voor stap uitgelegd. De regels zijn te vinden op het grote blad, in bijlage 16.
Een praatje beginnen
- Kies het goede moment, zorg dat de ander je ziet en hoort.
- Begroet de ander door bijvoorbeeld ‘hallo’ te zeggen en wacht de reactie af.
- Voor ‘zomaar’ een praatje: stel een vraag over de hobby van iemand of over school.
- Als je iets wilt weten: vraag vriendelijk wat je wilt weten en waarom.
- Luister goed naar de antwoorden en vraag als je iets niet snapt.
- Stel vragen waar je een langer antwoord op krijgt dan alleen ‘ja’ of ‘nee’.
- Toon belangstelling voor de ander: vertel aan de ander wat jij vindt van wat hij of zij verteld heeft.
Een praatje stoppen
- Zeg: ‘Het spijt me, maar ik moet stoppen’.
- Leg kort uit waarom je niet verder kunt praten.
- Herhaal nog eens dat je wilt stoppen als de ander doorgaat met praten.
- Zeg gedag door bijvoorbeeld ‘dag’ te zeggen en loop stevig (aanpak - manier) weg.
Zoals al eerder geschreven vinden deze kinderen het moeilijk om verschillende dingen te vragen. Ze
vertellen graag over iets wat zij leuk vinden. Ze begrijpen niet dat de ander het ook fijn vindt als er
gevraagd wordt naar wat hij leuk vindt.
Leg ook dit uit aan het kind en houdt hier met het oefenen rekening mee. Stel de regel op dat het kind
maximaal twee minuten over zijn hobby praat, indien nodig.
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Tip: om het kind te laten ervaren hoe het is om lang over hetzelfde onderwerp te praten, kan de begeleider
dit een keer oefenen met het kind. De begeleider doet een rollenspel waarin hij lang over een onderwerp
met het kind praat wat hem weinig interesseert.
Gevoelens- opdracht
Het is de eerste keer dat er gewerkt wordt met gevoelens. Introduceer dit onderwerp bij het
kind. In het werkboek van het kind wordt verteld over gevoelens en de vier basis emoties.
Vertel het volgende:
‘Gevoelens herkennen bij jezelf en een ander is moeilijk. Het kan gebeuren dat je denkt dat iemand blij
is, maar dat dit niet waar is. Iedereen heeft gevoelens. Aan de buitenkant kun je dit niet altijd zien. Dit
komt, omdat niet alle mensen gevoelens willen laten zien. Het is beter om je gevoelens wel te laten
zien omdat de ander weet wat je leuk of vervelend vindt. Ook leer je de ander beter kennen en krijg
je eerder wat je wilt. Je leert zelf ook wat je voelt. Daarom is oefenen belangrijk. Dit doen we met vier
basis-emoties. Deze zijn blij, boos, bang en bedroefd. Bedroefd is hetzelfde als verdrietig. We zeggen
bedroefd omdat de vier emoties dan met een B beginnen.’
Het kind wordt gevraagd aan jou als begeleider te vertellen wanneer hij boos, bang, blij en bedroefd is.
Doe dit aan de hand van de kaarten met smileys.
Elke keer als er aan een thema wordt gewerkt komt er een gevoelens-opdracht aan de orde. Wanneer
er een herhaling van het thema is kan er voor gekozen worden om deze opdracht te herhalen of er iets
anders mee te doen.
Afsluitende opdracht
De regels die nodig zijn bij het maken van een praatje zijn besproken en uitgebeeld in
pictogrammen. Het is nodig om dit toe te passen. Dit wordt gedaan door middel van
rollenspellen. Voorbeelden van rollenspellen zijn, net als de basisvaardigheden, te vinden
op de kaartjes met de blauwe kleur die horen bij het spel.
Thuisklus
De thuisklus is opgenomen in bijlage 1.
Bespreek met het kind wanneer en waar hij de klus uit moet voeren.
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Thema 2 Met anderen meedoen
Doelen
- Het kind weet wat het betekent om ‘met anderen mee te doen’.
- Het kind weet wat nodig is om in te voegen in een groep en kan deze toepassen.
- Het kind weet wat nodig is als hij niet mee mag doen met andere kinderen en kan deze
toepassen.
- Het kind kan zijn gevoel benoemen als hij wel mee mag doen en als hij niet mee mag doen.
Benodigde materialen
- Blad met regels ‘met anderen meedoen’ (bijlage 17).
- Smileys vier basis emoties (bijlage 7).
- Kleurplaat ‘met anderen meedoen’ (bijlage 10).
Wat is met anderen meedoen?
Het thema ‘met anderen meedoen’ is bedoeld om kinderen te leren hoe ze op een passende wijze
kunnen invoegen wanneer zij contact willen maken met mensen in een groep.
Veel kinderen uit de doelgroep vinden het lastig om op een passende manier in te voegen wanneer zij
meerdere mensen bij elkaar zien. Hierbij valt te denken aan invoegen in een groepje spelende kinderen.
Maar ook aan invoegen in de groep als het kind op de jeugdvereniging komt en er zijn al andere kinderen
in de ruimte. Ook kan hier gedacht worden aan invoegen bij broertjes/zusjes die samen aan het spelen
zijn, of broertjes/zusjes die met één van de ouder(s)/verzorger(s)s een activiteit aan het doen is.
Opdracht 1
Lees met het kind de verhaaltjes over Lisa en Jan. Vraag aan het kind wat er in de verhaaltjes
gebeurt.
Het kind moet opschrijven in zijn werkboek wat Lisa goed deed, en wat Jan niet zo goed
deed. Ga hierover met het kind in gesprek.
Opdracht 2
Het kind vertelt hoe hij een keer heeft geprobeerd om in te voegen bij kinderen (bijvoorbeeld
broertjes/zusjes) die aan het spelen zijn. Vraag door op wat hij goed vond gaan, en waarom
het goed ging.
Bespreek na deze opdracht de regels die nodig zijn om in te voegen in een groep. Deze regels zijn
hieronder beschreven en ook te vinden in bijlage 17.
Geef extra aandacht aan de regel ‘mag je niet meedoen, loop dan stevig weg’. Oefen met het kind om
stevig weg te lopen, zonder achterom te kijken.
Invoegen in een groep:
- Kies een goed moment of kijk of iemand niet aan het praten is.
- Sta stevig (de aanpak houding).
- Zeg ‘hallo’ en noem de naam van het kind waarmee je wilt praten.
- Kijk de ander aan.
- Stel je vraag met een duidelijke stem.
Als je wel mee mag doen:
- Zeg: ‘Fijn dat ik mee mag doen’.
- Vraag: ‘Hoe kan ik meedoen?’
Als je niet mee mag doen:
- Vraag waarom niet.
- Luister naar wat de ander terug zegt.
- Zeg wat je hiervan vindt.
- Doe niet boos of zielig.
- Mag je nog niet meedoen, loop dan stevig weg.
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Opdracht 3
Het kind wordt gevraagd om aan de begeleider te vragen of hij mee mag doen met tekenen.
Doe alsof u aan het tekenen bent. Het kind zal vragen of hij mee mag doen. De eerste keer
moet hij het op een foute manier doen, zoals Lisa uit het verhaaltje. De tweede keer moet
hij het op een goede manier doen, zoals Jan uit het verhaaltje.
Bespreek hierna met het kind de regels. Bekijk per regel wat goed gaat en wat minder goed gaat. Laat
het kind opschrijven in zijn werkboek wat het verschil is tussen de manier waarop Lisa dit doet en de
manier waarop Jan dit doet.
Oefen zo nodig nog een keer.
Opdracht 4
Laat het kind de kleurplaat kleuren waarop kinderen staan die samen aan het spelen zijn.
Deze kleurplaat is te vinden in bijlage 10. Voordat het kind gaat kleuren kun je vragen wat
hij ziet gebeuren op de tekening.
Bespreek, wanneer dit mogelijk is en het kind dit als prettig ervaart, wat jullie tot nu toe gedaan hebben
terwijl het kind de kleurplaat kleurt. Vraag na wat hij goed vindt gaan, en wat hij nog lastig vindt.
Wanneer het kind het moeilijk vindt om te kleuren en tegelijk te praten, kan er voor gekozen de bespreking
na het kleuren plaats te laten vinden. Houdt het kind helemaal niet van kleuren, bespreek dan alleen wat
er op de tekening gebeurd.
Opdracht 5
De opdrachten zijn steeds gegaan over samen spelen. Laat het kind nadenken over welke
andere situaties er zijn, waarbij het nodig is om in te voegen in een groep. Brainstorm
eventueel zelf mee met het kind.
Het kind maakt van deze situaties een lijstje in zijn werkboek. Hij moet minstens twee situaties bedenken.
Kies er samen eentje uit die het kind gaat uitspelen in een rollenspel. Oefen hierbij hoe het kind moet
reageren als hij niet mee mag doen. Oefen daarbij ook hoe het kind moet reageren als hij wel mee mag
doen.
Opdracht 6
In het werkboek van het kind wordt de situatie geschetst dat het kind op tijd is bij catechisatie.
Hij wil graag de boekjes uitdelen, maar twee andere kinderen willen dit ook. Het kind moet
bedenken hoe hij hier op gaat reageren. Speel dit eventueel met hem uit.
Opdracht 7
Herhaal met het kind de vijf regels die nodig zijn als hij niet mee zou mogen doen met een
groep. Deze regels staan op een groot blad, die is te vinden in bijlage 17. Laat in eerste
instantie het kind zelf nadenken. Denk met hem mee als hij er niet uitkomt. Vraag het kind
welke aanpak van de WAK-methode het beste bij deze regels past, en waarom hij voor die manier kiest.
Gevoelens- opdracht
Het gaat om een situatie waarbij het kind heeft geprobeerd om in te voegen in een groep.
De kinderen uit het groepje wilden dit echter niet toelaten. Het kind mag uit vier gevoelens
één gevoel kiezen, en deze omcirkelen. Ga in gesprek met het kind waarom hij voor dat
gevoel kiest, en wat hij vervolgens zou kunnen doen als hij zo’n situatie meemaakt.
Afsluitende opdracht
Deze opdracht is bedoeld om te kijken in hoeverre het kind het thema beheerst. Blijkt dat
het kind het thema nog onvoldoende beheerst, dan is er extra aandacht nodig voor dit
thema. Dit kan gedaan worden door met het kind rollenspellen te herhalen of door zelf
opdrachten te bedenken die bijdragen aan het beheersen van het thema.
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Het kind mag uit het stapeltje groene kaartjes een opdracht uitzoeken. Het kind mag hierbij niet zien
welke opdracht het is. Nadat hij de opdracht heeft voorgelezen, mag hij hem uitvoeren. Speel eventueel
meerdere kaartjes uit.
Thuisklus
De thuisklus is opgenomen in bijlage 2.
Bespreek met het kind wanneer en waar hij de klus uit moet voeren.
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Thema 3 Overleggen
Doelen
- Het kind kent de regels die nodig zijn om te overleggen.
- Het kind kan de regels toepassen.
- Het kind weet welke houding het meest effectief is bij het overleggen.
Benodigde materialen
- Blad met regels ‘overleggen’ (bijlage 18).
- Smileys vier basis emoties (bijlage 7).
Wat is overleggen?
Overleggen is een lastige vaardigheid. Het gaat erom dat het kind leert om te geven en te nemen. Om
samen te komen tot wat de beste oplossing is.
Dit kan het beste geleerd worden door middel van de toepassing van onderstaande regels:
- Zeg tegen de ander wat jij graag wilt.
- Luister naar wat de ander graag wil.
- Zoek naar wat jullie samen hetzelfde willen.
- Zoek naar een oplossing waar jullie beiden tevreden over zijn.
Het kind leest de inleiding in zijn werkboek. Vraag na of hij begrijpt wat overleggen is. Leg het thema
verder uit als dit nodig is. Laat het grote blad zien waarop de regels staan die nodig zijn om te kunnen
overleggen. Ga samen met het kind de regels langs, en vraag na of hij het begrijpt. De regels zijn te
vinden in bijlage 18.
Opdracht 1
Het kind weet nu wat overleggen is en hoe het wordt gedaan. Bij deze opdracht moet hij in
zijn werkboek opschrijven met wie hij wel eens heeft overlegd, en waar het overleggen over
ging. Ga verder het gesprek aan over hoe hij het vindt om te overleggen, wat hij makkelijk/
moeilijk vindt.
Opdracht 2
In het werkboek van het kind staan twee verhalen geschreven over Tom en Thijs, Marieke en
Eline. Deze mag hij hardop voorlezen. In het ene verhaal staat het gewenste gedrag, in het
andere verhaal staat het ongewenste gedrag. Het kind moet in zijn werkboek opschrijven
wat wel, en wat niet goed gaat in de verhaaltjes. Ga met het kind in gesprek over waarom het wel en
waarom het niet goed gaat.
Opdracht 3
Bij deze opdracht mag het kind met u oefenen met overleggen. Vertel hem het volgende:
‘Je gaat nu een opdracht doen met overleggen. Dit overleggen doe je met mij als begeleider.
Het gaat over de hoeveelheid opdrachten die je zo moet gaan doen. Dat je mag overleggen over
hoeveel opdrachten je mag gaan doen, is een uitzondering. Normaal doen we dit niet, alleen deze keer.
Ik neem zo vier opdrachtkaartjes in mijn handen. Jij gaat met mij overleggen hoeveel opdrachten je
hiervan moet doen. Als je klaar bent, schrijf je in je werkboek welke regels je hebt gebruikt. Daarna ga
je de opdrachten die op je kaartjes van het spel staan naspelen.’
Het kind moet het aantal afgesproken opdrachtkaartjes uitvoeren. Bij het uitzoeken van de kaartjes mag
hij de opdrachten zien. Bespreek met het kind hoe het uitvoeren van de opdrachten ging. Wat ging goed,
en wat kan de volgende keer beter?
Opdracht 4
U heeft duidelijk gemaakt aan het kind dat het normaal gesproken niet de bedoeling is
dat hij met u gaat overleggen over het aantal oefeningen dat hij moet doen. Laat het kind
nadenken of er nog meer situaties en mensen zijn waarbij hij niet kan overleggen. Geef
het kind eventueel een voorbeeldje als ‘in de winkel mag je niet overleggen over hoeveel geld je moet
betalen’ of ‘als je een boete krijgt van de politie, mag je niet overleggen of je minder hoeft te betalen.’
De situaties en mensen die het kind bedenkt, mag hij opschrijven in zijn werkboek.
Thema 3 Overleggen
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Opdracht 5
Bij deze opdracht wordt teruggegrepen op de houdingen die in thema 1 aan bod zijn
gekomen. Dit gaat om het wegkruipen, aanpakken en knokken.
Ga na bij het kind of hij nog weet hoe deze houdingen er uit zien en welke dieren er bij
horen. Oefen dit eventueel.
Daarna mag het kind met u overleggen of hij een koekje mag. Dit doet hij eerst op de wegkruip-manier,
vervolgens op de knok-manier en als laatste op de aanpak-manier. Bespreek met het kind welke houding
volgens hem het beste werkt en waarom. Ga in op het effect van de verschillende houdingen op degene
met wie hij overlegt.
Opdracht 6
De situatie wordt geschetst dat het kind op de jeugdvereniging is. Terwijl de leiding wil gaan
beginnen, wil het kind heel graag nog iets vertellen. Bedenk van te voren wat het kind zou
kunnen vertellen. U kunt hierbij aansluiten bij het kind door hier bijvoorbeeld te benoemen
dat hij die dag wat leuks heeft gedaan voor zijn hobby.
Het kind moet benoemen en opschrijven hoe hij kan overleggen met de jeugdleider of hij wat mag
vertellen. Het kind moet hierbij rekening houden met de regels die op de flap-over staan.
Als het kind dit heeft opgeschreven kan het worden nagespeeld in een rollenspel.
Gevoelens- opdracht
In het werkboek van het kind staat een situatie geschetst waarin hij met een vriendje aan
het overleggen is. Tijdens het overleggen krijgt het kind het idee dat het overleggen niet
goed komt. Het kind kan uit de vier basisgevoelens, bang/boos/blij/bedroefd kiezen welk
gevoel er bij de situatie past. Vraag het kind hoe het komt dat hij dit gevoel vindt passen bij de situatie.
Afsluitende opdracht
Het kind heeft met name geoefend in het overleggen in één op één contact. Afhankelijk van
de vorderingen van het kind, krijgt hij bij deze opdracht de kans om nog een keer te oefenen
met overleggen in een klein groepje.
Voor deze opdracht mag het kind dan ook zijn beste vriend uitnodigen. Wanneer dit niet kan mag ook
een zusje, broertje of familielid worden gevraagd. Betreft het een groepstraining, dan vraag hij iemand
uit de groep.
Omdat het kind het thema bijna heeft afgerond, gaan jullie wat leuks doen met z’n drieën. Hierbij valt
te denken aan een spelletje aan tafel, of naar een speeltuintje in de buurt. Het kind mag nu gaan
overleggen met u en zijn beste vriend of broertje, zusje, familielid. Als u merkt dat dit voor het kind toch
te moeilijk is, kunt u er voor kiezen om uw voorwaarden duidelijk te maken waaraan de activiteit die ze
kiezen moet voldoen. Zo is er wel een kader waarin de activiteit moet passen.
Thuisklus
De thuisklus is opgenomen in bijlage 3.
Bespreek met het kind wanneer en waar hij de klus uit moet voeren.
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Thema 4 Omgaan met pestgedrag
Doelen
- Het kind weet het verschil tussen pesten en plagen.
- Het kind weet wat het niet moet doen wanneer het gepest wordt.
- Het kind weet wat het wel moet doen wanneer het gepest wordt.
- Het kind kan zijn gevoel benoemen wanneer het wordt geplaagd of gepest.
- Het kind kan zijn gevoel benoemen wanneer het wordt geplaagd of gepest.
Benodigde materialen
- Blad met regels ‘omgaan met pestgedrag’ (bijlage 19).
- Smileys vier basis emoties (bijlage 7).
- Video ‘Petje af voor Puk’ of verhaal ‘Petje af voor Puk’ (bijlage 11).
- Pestkwartet.
- Wit papier.
- Kleurpotloden/stiften.
Wat is pestgedrag?
Bij pesten wordt een slachtoffer uitgezocht om de baas over te spelen. De pester misbruikt zijn macht:
het slachtoffer wordt geslagen, uitgescholden, vernederd, gekleineerd.
Omgaan met pestgedrag heeft twee kanten. Aan de ene kant is er de dader die anderen pest, aan de
andere kant is er het slachtoffer, degene die gepest wordt.
De kinderen voor wie deze methode is bedoeld, vormen met elkaar een groep die ook wel ‘zwak’ wordt
genoemd. Ze zijn anders dan anderen, waardoor de kans groter is dat zij gepest worden.
Een ander pesten zullen zij ook doen wanneer ze door vriendjes hierin worden betrokken. Het besef
ontbreekt vaak dat een ander op deze manier pijn wordt gedaan.
Opdracht 1
Het kind wordt gevraagd op te schrijven wat pesten is. Ga hierover met het kind in gesprek.
Geef ook aan dat vergeving nodig is. Vertel het volgende:
‘Pesten is niet leuk. Je kan dan heel boos zijn. Dat mag ook. Maar je kunt niet altijd boos blijven. Je
moet, met een moeilijk woord, de ander vergeven wat hij of zij heeft gedaan.
Als je voordat je naar bed gaat bidt of God je wil beschermen, dan bid je ook of God alle verkeerde
dingen wil vergeven. God vraagt ook van jou dat je lief bent tegen andere mensen. Al doen ze je heel
veel pijn.’
Opdracht 2
In het werkboek wordt aan het kind gevraagd of hij het verschil weet tussen pesten en
plagen. Ga hierover met het kind in gesprek, en laat hem in zijn werkboek opschrijven wat
pesten is en wat plagen is. Vertel het volgende:
‘We hebben het net gehad over wat pesten is. Je weet vast wel dat er ook zo iets als plagen is. Pesten
en plagen lijkt op elkaar, maar is toch anders. Pesten gebeurt met opzet. Als iemand pest, dan wil hij
iemand echt pijn doen en weet hij wat hij gaat doen. Je hoort er dan ook niet meer bij en je mag niet met
anderen mee doen. Plagen gebeurt niet met opzet. Plagen is zomaar. Als iemand je plaagt, dan wil hij
jou geen pijn doen. Het lijkt op een grapje. Als het plagen over is, dan hoor je er nog steeds bij en mag
je ook nog steeds met anderen mee doen.’
Opdracht 3
De video ‘Petje af voor Puk’ wordt bekeken. Op deze video is Puk te zien, die op verschillende
manieren reageert op pesten. Wanneer er geen video voorhanden is, dan kan het verhaal
voorgelezen worden wat gaat over Puk. Deze is te vinden in bijlage 11. Bij elke manier van
reageren heeft Puk een ander kleur petje op. Het gele petje staat voor de aanpak manier, het rode voor
de knok manier en het blauwe voor de wegkruip manier. Het is de bedoeling het kind opschrijft welke
petten en houdingen bij elkaar passen.
Daarna krijgt het kind de opdracht op te schrijven welke houding de beste manier van reageren is en
mag hij opschrijven hoe je het beste kan reageren op pestgedrag.
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De regels die nodig zijn om op de juiste manier om te gaan met pestgedrag zijn:
Wel doen:
- Zeg er één keer rustig wat van, bijvoorbeeld: ‘Ik wil dat je ophoudt’.
- Als ze niet stoppen, loop dan stevig weg. Denk aan je houding.
- Zorg ervoor dat je er niet bang uitziet.
- Als het niet stopt, schakel dan een volwassene in voor hulp.
Niet doen:
- Huilen, terugschelden of vechten.
- Laat je niet uitdagen door iets terug te zeggen.
- Kwaad terug doen.
Deze regels zijn te vinden in bijlage 19.
Opdracht 4
Het kind wordt gevraagd een situatie op te schrijven wanneer hij werd geplaagd/gepest.
Speel de situatie met het kind uit. Denk hierbij aan de regels die genomen moeten worden.
Het kind wordt gevraagd op te schrijven wanneer het zelf heeft gepest. Ga met het kind
hierover in gesprek. Vertel hem duidelijk waarom zelf pesten niet goed is.
Opdracht 5
Vraag het kind naar aanleiding van opdracht vier waarom het niet goed is om te pesten.
Grijp hierbij eventueel terug op de tekst bij opdracht twee, dat pesten pijn doet. Laat het kind
in zijn werkboek opschrijven waarom het niet goed is om te pesten.
Opdracht 6
Speel - indien in bezit - het pestkwartet met het kind. Van tevoren moet bekeken worden of
dit kwartet aansluit bij het niveau en leeftijd van het kind. Hier kan de gebruiksaanwijzing
van het spel een handreiking in zijn, maar ook kan dit beoordeeld worden aan de hand van
eigen kennis en ervaring van u als begeleider. Het pestkwartet is ontwikkeld door www.pestweb.nl.
Opdracht 7
De opdracht is om een tekening te maken over pesten. Het kind tekent over dat het zelf
pestte of dat het een ander pestte. Ga, nadat het kind klaar is met de tekening, hierover in
gesprek.
Gevoelens- opdracht
In bijlage 7 zijn vier smileys opgenomen die de gevoelens boos, bang, blij en verdrietig
uitbeelden. Leg deze gevoelens op de elke hoek van de tafel.
Hieronder staat een aantal zinnen. Lees deze zinnen op en laat het kind bij het gevoel gaan
staan wat hij krijgt bij deze zin. Vraag waarom hij daar gaat staan.
1.
2.
3.
4.

Je beste vriend helpt jou.
Je wordt uitgescholden voor ‘stommerd’.
Iemand die jou pest rent achter je aan.
Iemand laat je struikelen.
Afsluitende opdracht
De regels die nodig zijn bij het omgaan met pestgedrag zijn besproken. Het is nodig om
dit toe te passen. Dit wordt gedaan door middel van rollenspellen. Neem hiervoor de
paarsgekleurde kaartjes die horen bij het afsluitende spel.
Thuisklus
De thuisklus is opgenomen in bijlage 4.
Bespreek met het kind wanneer en waar hij de klus uit moet voeren.
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Thema 5 Omgaan met kritiek
Doelen
- Het kind weet wat kritiek betekent.
- Het kind kan onderscheid maken tussen eerlijke en oneerlijke kritiek en kan deze ontvangen.
- Het kind kent de regels die nodig zijn bij het omgaan met kritiek.
- Het kind kan zijn fouten toegeven en weet welke stappen hij moet doorlopen bij het toegeven
van fouten.
- Het kind kan zijn gevoel benoemen wanneer het te maken krijgt met kritiek.
Benodigde materialen
- Blad met regels ‘omgaan met kritiek’ (bijlage 20).
- Smileys vier basis emoties (bijlage 7).
- Video ‘Petje af voor Puk’ of verhaal ‘Petje af voor Puk’ (bijlage 12).
- Wit papier (A3).
- Kleurpotloden/Stiften.
- Schaar.
- Lijm.
- Tijdschriften, kranten e.d. waar in geknipt mag worden.
Wat is kritiek?
Kritiek is dat iemand iets zegt wat je anders kunt doen. Dit kan terecht (eerlijk) zijn, maar ook onterecht
(oneerlijk).
Kritiek van een ander krijgen is niet altijd leuk. Het woord klinkt negatief, terwijl kritiek niet altijd zo is
bedoeld. Er wordt daarom in dit thema een onderscheid gemaakt tussen eerlijke en oneerlijke kritiek.
Daarnaast wordt de toepassing gemaakt wat het kind kan doen als het eerlijke of oneerlijke kritiek van
een ander krijgt.
Opdracht 1
Het kind wordt gevraagd of hij weet wat kritiek is.
Leg vervolgens aan het kind het verschil uit tussen eerlijke en oneerlijke kritiek:
‘We hebben het net gehad over wat kritiek is. Dat is best moeilijk. Dit komt omdat er kritiek is die eerlijk
is en kritiek is die oneerlijk is. Eerlijke kritiek is kritiek die waar is. Als je bijvoorbeeld een vloek zegt en
je vader zegt er wat van, dan geeft hij kritiek. Deze kritiek is waar, dus eerlijk. Maar als je bijvoorbeeld
kritiek krijgt van je moeder dat jij jouw tas moet opruimen en die tas is van je broertje, dan is dit niet
eerlijk. Deze kritiek noemen we daarom oneerlijke kritiek.’
Vertel vervolgens aan de hand van het grote blad de regels die nodig zijn om hier mee om te gaan.
De regels, die te vinden zijn in bijlage 20, voor het omgaan met kritiek zijn:
Omgaan met kritiek
- Luister goed naar de kritiek en probeer zo rustig mogelijk te blijven.
- Stel aan de persoon die jou kritiek geeft een vraag als je iets niet begrijpt.
- Is de kritiek volgens jou eerlijk of oneerlijk?
Eerlijke kritiek
- Zeg waar je het mee eens bent.
- Zeg: ‘Sorry, het spijt me’.
- Bedenk of je de fout nog kunt herstellen.
- Luister naar de reactie van de ander.
Oneerlijke kritiek
- Zeg waar je het niet mee eens bent.
- Leg uit waarom je het er niet mee eens bent.
- Als de ander door blijft gaan, zoek hulp bij een volwassene.
- Loop rustig weg.
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Leg het kind uit dat het krijgen van kritiek niet betekent dat het kind er niet mag zijn. Maak dit duidelijk
met een voorbeeld uit de bijbel waar de Heere Jezus zijn discipelen bestraft. Vertel hem het volgende:
‘Als je kritiek krijgt, vind je dit niet altijd leuk. Dat is begrijpelijk. Je kan dan boos of verdrietig worden.
Maar dat betekent niet dat je ‘stom’ bent of niet aardig meer bent. Kijk maar naar de Heere Jezus. Hij
gaf ook kritiek aan zijn discipelen toen Hij terugkwam van het lijden in de hof van Gethsémané. De
discipelen waren namelijk in slaap gevallen, terwijl God hen gevraagd had om te bidden. Maar Hij heeft
zijn discipelen nog steeds even lief!’
Opdracht 2
In het werkboek van het kind staat een verhaal over Janneke en een verhaal over Jaap. Het
is de bedoeling dat het kind vertelt en opschrijft of het gaat over kritiek dat eerlijk is of dat
het gaat om oneerlijke kritiek.
Opdracht 3
Om in te schatten in hoeverre het kind begrijpt wat kritiek is, wordt er gevraagd of het kind
te maken heeft gehad met kritiek. Zo ja, waar ging het over?
Laat vervolgens de video ‘Petje af voor Puk’ zien over het omgaan met kritiek. Als de video
niet beschikbaar is, kan het verhaal ‘Petje af voor Puk’ gelezen worden. Dit verhaal is opgenomen in
bijlage 12.
Puk laat zien hoe zij omgaat met kritiek. Dit doet zij aan de hand van de drie petten die eerder in deze
methode aan de orde zijn gekomen. Het komt neer op wegkruipen, aanpakken en knokken. Ga aan de
hand van de video of het verhaal met het kind in gesprek.

Opdracht 4

Bij deze opdracht gaat het kind oefenen. Herhaal zo nodig nogmaals de stappen die
genomen moeten worden bij het omgaan met eerlijke en oneerlijke kritiek.
Benadruk bij het geven van de kritiek, dat het alleen gegeven wordt voor het oefenen en dat
de kritiek dus ‘niet echt’, maar zelf bedacht is.
Als eerste wordt het rollenspel gespeeld met het geven van eerlijke kritiek. Het kind moet vervolgens in
zijn werkboek opschrijven wat goed ging, en wat de volgende keer beter kan.
Herhaal dit bij het rollenspel met het geven van oneerlijke kritiek. Gebruik hiervoor de kaartjes met de
gele kleur.
Eventueel kan gebruik gemaakt worden van het babbelspel. Hierin zijn ook kaartjes opgenomen over
het omgaan met kritiek.

Opdracht 5

De houdingen wegkruipen, aanpakken en knokken zijn ook bij het omgaan met kritiek
belangrijk. Leg het kind uit waarom dit nodig is, of laat het hem zelf vertellen.
Oefen vervolgens met hem door middel van het spel ‘Annemaria koekoek’ de drie verschillende
houdingen. Het spel gaat als volgt:
- Ga met uw gezicht tegen een muur staan.
- Laat het kind een eind achter u staan.
- Zeg: ‘Annemaria koekoek’.
- Ondertussen mag het kind richting u lopen.
- Wanneer u het Annemaria koekoek helemaal heeft gezegd, kijkt u achterom.
- Op dat moment moet het kind stoppen met lopen en in een houding gaan staan (wegkruipen,
aanpakken of knokken) het kind mag zelf een houding kiezen.
- Bekijk of de houding klopt.
- Ga door met het spel totdat het kind bij u is gekomen.

Gevoelens- opdracht

Het kind wordt gevraagd te omcirkelen welk gevoel het krijgt wanneer hij oneerlijke kritiek
krijgt en wanneer hij eerlijke kritiek krijgt.

Thema 5 Omgaan met kritiek

28

Aardig sociaal vaardig
Verder is er een extra opdracht aan toegevoegd. Er wordt een collage gemaakt. De collage is in
vier vakken verdeeld. Elk vak heeft een eigen emotie. In elk vak mag het kind plaatjes plakken (uit
bijvoorbeeld een tijdschrift) die bij de emotie hoort. Ook kan hij opschrijven waar hij bang, blij, boos of
bedroefd wordt.
Afsluitende opdracht
De stappen die genomen moeten worden bij het omgaan met eerlijke en oneerlijke kritiek
zijn besproken aan de hand van een groot blad. Door middel van rollenspellen kan dit
worden toegepast. Neem hiervoor de kaartjes met een gele kleur.
Thuisklus
De thuisklus is opgenomen in bijlage 5.
Bespreek met het kind wanneer en waar hij de klus uit moet voeren.
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Thema 6 Omgaan met onverwachte gebeurtenissen
Doelen
- Het kind weet wat onverwachte gebeurtenissen zijn.
- Het kind weet wat hem helpt en wat hij kan doen als er een onverwachte gebeurtenis plaats
vindt.
- Het kind kent de vier basisemoties goed en weet te benoemen wanneer hij deze emoties heeft.
Benodigde materialen
- Blad met regels ‘omgaan met onverwachte gebeurtenissen’ (bijlage 21).
- Smileys vier basis emoties (bijlage 7).
- Ontspanningsoefening (bijlage 13).
- Wit papier (A3).
- Kleurpotloden/Stiften.
Wat is een onverwachte gebeurtenis?
Een onverwachte gebeurtenis is een gebeurtenis die niet van tevoren is gepland. Dit kan bijvoorbeeld
zijn wanneer iemand plotseling naar het ziekenhuis moet of dat er een leuke activiteit niet door kan
gaan.
Omgaan met onverwachte gebeurtenissen is voor niemand leuk. Het vraagt flexibiliteit en omschakeling.
Voor kinderen met autisme en/of ADHD is dit vaak teveel gevraagd en daarom erg moeilijk.
Dit thema zal ingaan op het omgaan met een onverwachte gebeurtenis en staat er vooral bij stil wat het
kind zelf kan doen wanneer een gebeurtenis plaats vindt die hij niet had verwacht.
Opdracht 1
Het kind wordt gevraagd het verhaal te lezen over Vincent die te maken krijgt met een
gebeurtenis die hij niet heeft verwacht. Het kind krijgt de gelegenheid om op te schrijven
wanneer hij te maken heeft gehad met een gebeurtenis die onverwachts plaats vond en
waar het over ging. Ga hier over met het kind in gesprek en vraag eventueel naar zijn gevoelens hierbij.

Opdracht 2

Het kind mag een pop uitkiezen met wie hij wil spelen. Daarna gaan jullie een klein verhaaltje
uitspelen. Het onderwerp hierbij is niet van belang. Wel is het nodig dat er in het verhaal
voor de pop van het kind onverwachte gebeurtenissen voorkomen. Observeer hoe het
kind hier op inspeelt. Bespreek hierna de regels die belangrijk zijn bij deze vaardigheid. Deze worden
hieronder beschreven en zijn te vinden in bijlage 18.
Tip: als poppen niet beschikbaar zijn, kan er ook gevraagd worden of het kind bijvoorbeeld duplo of
playmobile heeft, zodat daar poppen van gebruikt kunnen worden.
Bij het omgaan met onverwachte gebeurtenissen horen de volgende regels:
- Blijf rustig en wordt niet boos.
- Als je toch boos wordt, tel dan in jezelf tot tien.
- Vraag waarom de situatie is dan je dacht.
- Bedenk wat je had verwacht en vraag wanneer dit dan wel kan.
Speel nog een verhaaltje uit waarin het kind specifiek kan oefenen met de stappen die genomen moeten
worden.
Opdracht 3
Bij deze oefening is het erg belangrijk dat het kind zich veilig en op zijn gemak voelt. Leidt
de oefening in door het belang van een ontspanningsoefening uit te leggen. Vertel het
volgende:
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‘Onverwachte gebeurtenissen zijn voor niemand leuk. Voor mij niet, maar ook voor jou niet. Als je een
onverwachte gebeurtenis meemaakt kan het gebeuren dat je gespannen bent. Als je gespannen bent
is het lastiger om goed na te denken en rustig te blijven. Door een ontspanningsoefening te leren, leer
je hoe je jezelf kunt helpen om te ontspannen. Wanneer er dan een gebeurtenis plaats vindt die je niet
had verwacht, dan kan je jezelf ontspannen zodat je rustig blijft.’
Maak daarna gebruik van de tekst en tekeningen uit bijlage 13 om het kind te begeleiden in de oefening.
Opdracht 4
Speel de volgende situatie uit met het kind. Het kind komt thuis uit school. Zijn vader had
beloofd om iets met hem te gaan doen wat betrekking heeft op de hobby van het kind. Dit
kan echter niet doorgaan, want vader moest toch naar zijn werk omdat zijn collega ziek was

geworden.
Het kind moet het rollenspel op drie manieren uitspelen. De eerste keer moet hij het doen met de
wegkruiphouding, vervolgens met de knokhouding en als laatste met de aanpakhouding.
Bespreek met het kind wat de verschillende manieren voor effect hadden. Laat het kind benoemen
welke houding het beste is.
Opdracht 5
Bij het omgaan met een onverwachte gebeurtenis is het van belang om rustig te blijven. Om
dit te bereiken is er in opdracht 3 aandacht besteed aan een ontspanningsoefening. Vaak
weet het kind zelf dingen op te noemen die hem helpen wanneer er iets gebeurd dat hij niet
had verwacht. Laat hem dit tekenen op een wit blad en ga hierover met het kind in gesprek.
Gevoelens- opdracht
Bij deze opdracht leest u het verhaal over ‘De dierentuin’ voor aan het kind. Dit verhaal is
te vinden in bijlage 14. Als u klaar bent met lezen is het de bedoeling dat het kind in zijn
werkboek de gevoelens omcirkelt die hij kreeg bij het luisteren naar het verhaal. Vraag naar
hoe het komt dat hij juist dat gevoel krijgt.
Afsluitende opdracht
Het kind mag uit het stapeltje met rode kaartjes twee opdrachten uitkiezen, zonder hierbij
de opdrachten te zien. Laat hem de twee opdrachten uitvoeren, en bespreek per opdracht
wat er goed ging en wat er beter zou kunnen.
Thuisklus
De thuisklus is opgenomen in bijlage 6.
Bespreek met het kind wanneer en waar hij de klus uit moet voeren.
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Handreiking groepstraining
De beschreven thema’s en opdrachten uit deze methode zijn gemaakt met als doel om individueel thuis
of met het gezin aan de slag te gaan.
Deze thema’s zijn echter ook geschikt om toe te passen binnen een groepstraining. Op welke wijze dit
gedaan kan worden en wat hiervoor nodig is zal hieronder uitgewerkt worden.

Werving
Voorafgaand aan de training is het van belang om een planning te maken voor de werving van cliënten
die geschikt zijn voor deelname aan de groepstraining.
Het is niet de bedoeling om met deze handreiking een specifiek plan te schrijven. Wel is het mogelijk om
algemene aandachtspunten te noemen die van belang zijn voor de werving van de doelgroep.
Geven van informatie
Zorg er voor dat er op duidelijke wijze wordt weergegeven:
- Voor wie de training is bedoeld.
- Wanneer de training en de bijeenkomsten worden gegeven.
- Wat de tijden van de bijeenkomst zijn.
- Waar de cursus plaats vindt.
- Wat de cursus inhoudt.
- Op welke wijze men zich aan kan melden.
- Wat de eventuele kosten van de training zijn.
Om de informatie over te brengen aan de juiste personen is het van belang dat de begeleiders deze
informatie ter beschikking kunnen stellen aan ouder(s)/verzorger(s). Deze informatie kan beschreven
worden in een brief en/of folder.
Bekendheid
Wanneer er voor gekozen wordt om buiten de instelling cliënten te werven voor de training, dan zijn de
volgende punten van belang:
- Zorg voor materiaal (zoals folders, flyers e.d.) dat verspreid kan worden.
- Breng intern via e-mail collega’s op de hoogte.
- Plaats een advertentie en/of oproep in een plaatselijke of regionale krant.
- Zorg voor een vast persoon als aanspreekpunt die de praktische zaken rondom de training
organiseert.

Locatie
Ga na of de locatie waar de training gegeven wordt geschikt is voor de doelgroep. Houdt er rekening
mee dat de kinderen uit gezinnen komen die vaak zwaar belast zijn. Reizen kan hierdoor een bezwaar
zijn.
Bekijk of er mogelijkheden zijn om activiteiten aan elkaar te koppelen voor zowel het kind als de ouder(s)/
verzorger(s). Hierbij kan gedacht worden aan parallelsessies voor de ouder(s)/verzorger(s). De kans op
deelname wordt hierdoor vergroot.
Ook de ruimte binnen de locatie is van belang. Een ruimte voor deze kinderen is geschikt wanneer er,
naast een tafel en stoelen, plek is om vrije activiteiten te doen.
Een ruimte met weinig prikkels is nodig, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd van de
doelgroep.
Wanneer een ruimte uitstraling en sfeer heeft, zal dit ter bevordering zijn van het ervaren van veiligheid
en het verwerven van een eigen plek binnen de groep.

Training
Het doel van de training is om kinderen met een beperking sociale vaardigheden aan te leren. Dit kan
op verschillende manieren vorm gegeven worden. Het is daarom nodig om voorafgaand aan de training
helder te formuleren wat het kader van de training is. Elementen die hierbij nodig zijn, zullen hieronder
worden beschreven.
Raamwerk training
Onderstaand raamwerk geeft weer hoe een groepsbijeenkomst vorm kan krijgen. Wanneer bij elke
bijeenkomst hetzelfde raamwerk gebruikt wordt, geeft dit structuur en duidelijkheid. Dit hebben de
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kinderen nodig. Het betekent voor hen dat zij tijdens de bijeenkomst minder prikkels zullen ervaren
waar ze niet mee overweg kunnen.
1. Welkom
De kinderen worden opgehaald door één van de trainers. Wanneer zij op hun plek zitten, worden ze
welkom geheten.
2. Opening op christelijke wijze
Omdat de instelling waar deze training gegeven wordt een christelijke instelling is, is het goed om met
elkaar te beginnen op christelijke wijze. Dit kan op verschillende manieren. Er kan gedacht worden aan
samen bidden, zingen, het luisteren van een lied of het voorlezen van een gedicht.
3. Bijpraten
Hierbij wordt een moment van belangstelling getoond en ervoor gezorgd dat het kind zich op zijn/haar
gemak voelt. Er kan bijgepraat worden over wat het kind heeft meegemaakt in de periode dat er geen
bijeenkomst is geweest.
Eventueel kunnen er door de groepsbegeleiders mededelingen worden gedaan.
4. Klus bespreken
Om er voor te zorgen dat de vaardigheden die geleerd worden in de praktijk worden toegepast en
gegeneraliseerd is een klus belangrijk. Hierin staan opdrachten die het kind nog eens extra moet
oefenen.
Een beloning in de vorm van een compliment is hierbij belangrijk. Het zal een stimulans zijn voor het
kind om de volgende keer de klus net zo goed te maken.
5. Pauze
Tijdens de pauze wordt er drinken en wat lekkers uitgedeeld. Eventueel kan er tijd vrij worden gemaakt
om naar de wc te gaan of om praktische zaken te regelen.
6. Thema
Per keer zal er een thema aan bod komen waar het kind nog veel van kan en moet leren. Het is
raadzaam om terug te komen op de vorige keer, om zo het leereffect te vergroten.
Voor de invulling van het thema verwijzen wij u naar de eerder beschreven opdrachten in deze methode.
Er kan ook voor gekozen worden zelf opdrachten toe te voegen die bijdragen aan het leerproces van
het kind.
7. Klus
Zoals aangegeven bij punt 4: ‘klus bespreken’, is het nodig om de geleerde vaardigheden te blijven
oefenen.
De klus wordt aan elk kind twee keer uitgedeeld. Het is daarbij de bedoeling dat het kind een klus aan
zijn leerkracht of mentor geeft. Zo is ook school op de hoogte van de vorderingen die het kind maakt.
Tijdens de bijeenkomst(en) voor de leerkracht zal er aandacht besteed worden aan het feit dat het kind
de opdracht heeft om de klus op school af te geven.
8. Ontspanning
Ter ontspanning kan er afgesloten worden met een klein spel, zoals stoelendans. Eventueel kan er
gekeken worden naar een spel wat aansluit bij het thema en waarbij een doel centraal staat.
9. Afsluiten
Er kan afgesloten worden met gebed. De groepsleider brengt de kinderen terug naar de wachtruimte.

Werkwijze
De cursus is een groep met een vaste samenstelling. Instroom tussentijds is niet gewenst, maar ook
uitstroom heeft gevolgen voor het proces van de groep.
De doelgroep waar mee wordt gewerkt heeft duidelijkheid en structuur nodig. Dit kan vormgegeven
worden door informatie kort en bondig weer te geven. Maar ook door het stellen van regels en het maken
van afspraken. Het werken met pictogrammen is voor deze doelgroep een belangrijke ondersteuning.
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Verder verwijzen wij u naar de beschrijving van de methodiek en visie aan het begin van de methode
‘aardig sociaal vaardig’. Deze methodiek is tevens de grondslag van de groepstraining en er wordt
gevraagd in de opzet van de training rekening te houden met deze methodiek.

Context
Voor het optimaal benutten van het leereffect is het nodig om deze training elke week op een vaste dag
en tijdstip plaats te laten vinden.
Het aantal bijeenkomsten kan variëren per keer dat de groep gegeven wordt. Vanuit praktijkonderzoek
komt naar voren dat het gemiddelde aantal bijeenkomsten voor sociale vaardigheidstrainingen op
10 bijeenkomsten ligt. Hierbij moet aangetekend worden dat het sterk afhankelijk is van het aantal
thema’s die aan bod komen binnen de training en de herhalingsfactor. Duidelijk is, dat herhaling en een
vaardigheid opdelen in stapjes belangrijke aspecten zijn.
De duur van een bijeenkomst is over het algemeen 1,5 uur. Dit is de tijd die de kinderen waarvoor deze
training is bedoeld kunnen volhouden. Per bijeenkomst zal er daarom bekeken moeten worden welke
opdrachten wel en welke opdrachten niet uit worden gevoerd. Ook kan er voor gekozen worden om
twee bijeenkomsten over hetzelfde thema te doen. Zo kunnen namelijk alle opdrachten aan de orde
komen.
De ideale groepsgrootte is 4 tot maximaal 6 kinderen. Hierbij zijn twee trainers nodig om de structuur,
duidelijkheid en aandacht voor elk kind individueel te bevorderen. Een kleine groep zorgt er namelijk
ook voor dat er voldoende gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen en om een band met elkaar op
te bouwen die nodig is voor het resultaat.
Bij een onevenredige samenstelling van de groep, (bijv. de verhouding jongens/meisjes, of grote
verschillen in mogelijkheden) zoekt degene die de training geeft naar een passende oplossing.

Begeleiders
Voor deze cursus zijn twee trainers nodig. Om als trainer de cursus te kunnen geven is het nodig om de
juiste houding en kennis te hebben. Deze houding bestaat in openheid, het geven van duidelijkheid en
het hebben van een duidelijk leiderschap. Maar ook zijn sensitiviteit, directiviteit en de mogelijkheid tot
positief stimuleren van belang.
Verder heeft de trainer kennis van de doelgroep nodig en moet hij pedagogisch geschoold zijn. Tenslotte
wordt de vaardigheid gevraagd om mogelijke problemen te signaleren en indien nodig door te verwijzen.

Kennismakingsprocedure
De kennismakingsprocedure gaat van start wanneer er genoeg deelnemers op de lijst zijn genoteerd
en de datum voor de cursus bekend is. In bijlage 25 is een brief opgenomen die naar de deelnemers
verstuurd kan worden betreffende een uitnodiging tot kennismaking. Het is raadzaam om het
kennismakingsgesprek twee tot drie weken voor aanvang van de cursus plaats te laten vinden. Dit is
nodig om de voorbereidingen voor de training op tijd af te ronden en om bij verhindering van gesprek tijd
over te hebben voor een eventuele nieuwe afspraak.
Het gesprek zal ongeveer een halfuur tot maximaal drie kwartier in beslag nemen en heeft als doel
voor de begeleider om een beeld te vormen van het kind en de groepssamenstelling. Ook worden
verwachtingen van het kind en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)s samen met de begeleiders afgestemd.
Het kennismakingsformulier is opgenomen in bijlage 26.
Wanneer het kind wordt toegelaten voor deelname aan de cursus wordt er een week na het gesprek een
brief verstuurd ter uitnodiging van de eerste groepsbijeenkomst. Deze brief is opgenomen in bijlage 27.
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Bijeenkomst voor ouder(s)/verzorger(s), leerkracht en begeleider
Naast de bijeenkomsten voor de kinderen is het nuttig om bijeenkomsten te plannen voor ouder(s)/
verzorger(s). Om het systeem van het kind/gezin te betrekken bij deze training is het ook nodig om een
bijeenkomst te organiseren voor de leerkracht/mentor en de begeleider vanuit SGJ.
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de volgende onderwerpen besproken worden:
- Doel en inhoud van de training.
- Ondersteuning van het kind.
- Terugkoppeling ervaringen van het kind.
- Terugkoppeling ervaringen begeleiders.
- Tips voor ouders vanuit de groep.
- Gevolgen voor het kind en het gezin van deelname aan de training.
- Uitwisselen van ervaring en lotgenotencontact.
In bijlagen 28 tot en met 30 zijn brieven opgenomen ter uitnodiging. Ook hier geldt dat het belangrijk is
om van tevoren data vast te stellen en duidelijk te hebben wat de invulling van de bijeenkomsten zijn.
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Handleiding ouder(s)/verzorger(s)
Inleiding
De ambulant begeleider van uw kind gaat aan de slag om uw kind een aantal sociale vaardigheden aan
te leren.
U bent als ouder(s)/verzorger(s) belangrijk voor het kind bij het aanleren van deze vaardigheden. U bent
er in de alledaagse thuissituaties om te observeren en te signaleren.
Daarnaast kunt u uw kind aanspreken op zijn of haar gedrag. Dit kan positief, door complimentjes te
geven bij gewenst gedrag. Maar dit kan ook corrigerend, door ongewenst gedrag te benoemen en
daarna het gewenste gedrag als alternatief aan te dragen.
We zullen hieronder de methode waar de begeleider mee werkt uitleggen en een aantal punten uit de
methode nader toelichten.
Methode ‘aardig sociaal vaardig’
De begeleider werkt met het kind aan de hand van de methode ‘aardig sociaal vaardig’. Deze christelijke
methode gaat in op zes thema’s namelijk:
- Thema 1: Basisvaardigheden (waaronder: een praatje maken)
- Thema 2: Met anderen meedoen
- Thema 3: Overleggen
- Thema 4: Omgaan met pestgedrag
- Thema 5: Omgaan met kritiek
- Thema 6: Omgaan met onverwachte gebeurtenissen
Het kind heeft een werkboek waarin per thema opdrachten staan zodat hij zich de vaardigheid eigen
kan maken. Bij deze opdrachten hoort ook een thuisklus. De thuisklus wordt straks verder toegelicht.
Er werd al even genoemd dat de methode christelijk is. Dit komt tot uiting in de christelijke grondhouding
van de begeleider. Daarnaast komt het terug doordat in de methode voorbeelden worden gegeven
vanuit de bijbel of christelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld de catechisatie.
Thuisklus
Het kind krijgt de klus op papier, met hierbij een kopie voor de leerkracht of mentor. Hierdoor kan het
kind de klus zowel thuis als op school uitvoeren.
U als ouder(s)/verzorger(s) kunt het kind waar nodig begeleiden bij het uitvoeren van de thuisklus. Als
het kind de klus meekrijgt van de begeleider, krijgt hij van haar ook te horen of en van wie hij hulp mag
vragen.

Methodiek
WAK-methode
In de methode komt de WAK-methode met regelmaat terug. De WAK-methode gaat over drie houdingen
die je kan aannemen:
- Wegkruipen (bang zijn, meelopen, weinig zelfvertrouwen hebben, zacht praten).
- Aanpakken (zelfvertrouwen hebben, stevig staan).
- Knokken (boos zijn, hard praten, snel vechtgedrag vertonen).
Het kind wordt geleerd wat de houdingen zijn, en welk gedrag hierbij hoort.
In de thuissituaties kunt u letten op welke houding u terug ziet bij het kind, en het kind hierop aanspreken.
Dit kan bijvoorbeeld als u ziet dat uw kind in contact met een vriendje/broertje/zusje de knok-houding
heeft. U kunt dan vragen welke houding hij heeft, of het een goede houding is, en welke er eventueel
beter zou zijn.
Geef me de vijf!
Deze methode komt uit het gelijknamige boek van Colette de Bruin. Hierbij wordt gesteld dat een kind
met autisme antwoord nodig heeft op de volgende vragen:
- Wat moet er gedaan worden?
- Hoe moet ik het doen?
- Waar moet ik dat doen?
- Wanneer moet ik het doen?
- Wie moet dat doen?
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Door deze vijf vragen te beantwoorden voor het kind, wordt er structuur geboden. Hierdoor wordt het
voor hem makkelijker om opdrachten uit te voeren.
Positief bekrachtigen
Deze methode kan voor een positieve sfeer zorgen, wat een stimulans kan zijn voor het kind. Bij positief
bekrachtigen wordt er vanuit gegaan dat het kind vaker het juiste gedrag gaat vertonen als hij hier
complimenten voor krijgt. Naast complimenten kunt u ook denken aan bijvoorbeeld een schouderklop.
Het is hierbij van belang dat uw gezichtsuitdrukking ook positief is, bijvoorbeeld door een glimlach.
Hierdoor wordt het compliment of schouderklop voor het kind extra benadrukt en leert uw kind dat een
glimlach positief is.
Als het kind gedrag laat zien wat niet goed is, kunt u er voor kiezen om te benoemen wat u ziet, en een
alternatief geven aan het kind hoe hij zich wel kan gedragen.
Pictogrammen
Het gebruik van pictogrammen is geen methode, maar wordt gezien als een hulpmiddel. De pictogrammen
in het werkboek zorgen voor structuur en duidelijkheid doordat er in één oogopslag gezien wordt welke
opdrachten aan bod komen.
Regels
Bij elke vaardigheid horen regels of stappen die het kind moet zetten bij het uitvoeren van de vaardigheid.
Deze regels krijgt het kind te zien op een blad van A3 formaat van de begeleider. Van de begeleider
ontvangt u deze regels op een A4. Het is goed als de regels van het thema waar op dat moment mee
gewerkt wordt, ook in huis hangen. Een plek waar het kind ze regelmatig kan zien heeft hierbij de
voorkeur.
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Handleiding leerkracht
Inleiding
Wellicht bent u op de hoogte van het feit dat _____________ vanuit SGJ begeleid wordt door een
ambulante begeleider. Op het moment is de begeleider bezig met de methode ‘aardig sociaal vaardig’.
Met deze methode leert het kind aan de hand van zes thema’s een aantal sociale vaardigheden.
Voor het generaliseren van de vaardigheden is het van belang dat mensen uit verschillende gebieden
waarin het kind zich bevindt betrokken worden bij het aanleren. Een van deze gebieden is de
schoolomgeving.
Wellicht bent u op de hoogte van de ontwikkelingsstoornis van het kind, maar we leggen het nog eens
kort uit. Daarnaast gaan we in op de methode waarmee het kind aan het werk is met de begeleider.
Doelgroep
De methode ‘aardig sociaal vaardig’ is ontwikkeld voor kinderen met de diagnose laagbegaafdheid met
een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) en/of ADHD. Hieronder zullen we een toelichting geven
per deelgebied.
Autisme
Autisme is een stoornis die niet over gaat en uit zich in de volgende kenmerken:
- Moeite met sociale interactie en relaties. Kinderen zijn sterk op zichzelf gericht waardoor het
contact vaak ‘eenzijdig’ lijkt. Het omgaan met anderen is moeilijk, ze weten vaak niet hoe ze
zich in sociale situaties moeten gedragen. Bij PDD-nos en het syndroom van Asperger bevinden
de problemen zich het meest op dit gebied. Het verschil tussen deze twee stoornissen is dat
kinderen met het syndroom van Asperger vaak een normaal tot hoog IQ hebben.
- Moeite met de communicatie. Taal zit voor deze kinderen vol eigenaardigheden; taal wordt
letterlijk nagebootst en bijvoorbeeld uitdrukkingen en spreekwoorden worden letterlijk genomen.
Ze zijn niet in staat om in te zien wat anderen denken en voelen. Het uitdrukken van hun eigen
emoties is vaak stereotype.
- Moeite met veranderingen, behoefte aan duidelijkheid, structuur en een vaste routine. Ook zien
deze kinderen vaak geen gevaren.
ADHD
De hoofdproblemen zijn op drie gebieden te vinden. Deze gebieden zijn hyperactiviteit, concentratie en
impulsiviteit en uiten zich in de volgende kenmerken:
- Over het algemeen vrij druk door bijvoorbeeld onrustig gedrag of veel en onophoudelijk praten;
- Moeite met het concentreren op een taak. Dit komt met name doordat informatie (waaronder ook
geuren en geluiden) niet op de juiste manier wordt gefilterd;
- Direct reageren, ongeduldig zijn en gevaren niet zien. Vaak gaat men zomaar wat doen, voordat
er goed over wordt nagedacht.
Laagbegaafdheid (IQ 71-84)
Laagbegaafde kinderen ogen regelmatig normaal intelligent, maar hebben wel degelijk te maken met
beperkingen. Deze komen tot uiting op het gebied van:
- Intellectueel functioneren;
- (Langdurige) behoefte aan ondersteuning;
- Communicatie en sociale redzaamheid;
- Exploratiedrang;
- Geheugen, begrip en inzicht;
- Zelfredzaamheid.
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Methode ‘aardig sociaal vaardig’
De begeleider werkt met het kind aan de hand van de methode ‘aardig sociaal vaardig’. Deze christelijke
methode gaat in op zes thema’s namelijk;
- Thema 1: Basisvaardigheden (waaronder: een praatje maken)
- Thema 2: Met anderen meedoen
- Thema 3: Overleggen
- Thema 4: Omgaan met pestgedrag
- Thema 5: Omgaan met kritiek
- Thema 6: Omgaan met onverwachte gebeurtenissen
Het kind heeft een werkboek, waarin per thema opdrachten staan zodat hij zich de vaardigheid eigen kan
maken. Aan het eind van elk thema krijgt hij een thuisklus. De thuisklus wordt straks verder toegelicht.
Er werd al even genoemd dat de methode christelijk is. Dit komt tot uiting in de christelijke grondhouding
van de begeleider. Daarnaast komt het terug doordat in de methode voorbeelden worden gegeven
vanuit de bijbel, of christelijke activiteiten zoals catechisatie.
Thuisklus
De thuisklus die het kind aan het eind van elk thema krijgt, heeft als doel om te oefenen in een echte
situatie. Hij krijgt de klus op papier, met hierbij een kopie voor de leerkracht. De leerkracht weet dan
waar het kind mee bezig is, en kan er op toezien dat de klus wordt uitgevoerd. Eventueel kan het kind
hierin begeleid worden als dat nodig blijkt te zijn.

Uitgangspunt
De methode ‘aardig sociaal vaardig’ is gebaseerd op het behaviorisme. Hieruit zijn een aantal punten
gehaald die terugkomen in de methode. Eén van deze punten is het positief bekrachtigen. Hierbij wordt
het kind op positieve wijze gestimuleerd om het gewenste gedrag te vertonen.
Daarnaast wordt er door middel van rollenspelen gebruik gemaakt van model-leren. Door het kind het
gewenste gedrag te laten zien en hiermee te oefenen, kan hij dit gedrag in echte situaties gaan imiteren/
nadoen. Hierbij is het van belang dat het kind het voordeel ziet van het gewenste gedrag.
We gaan er vanuit dat de mens pas echt zichzelf kan zijn in relatie met zichzelf, de ander en met God.
Doordat we dit geloven hechten wij belang aan het werken met de context. De betrokkenheid van de
omgeving zoals ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten en mogelijk jeugdleiders speelt een grote rol. We
hechten veel waarde aan deze manier van werken, omdat dit kan zorgen voor het generaliseren van de
vaardigheden.
Eventueel kunt u, in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de begeleider, er voor kiezen om samen met
het kind uitleg te geven aan de klas over zijn/haar problematiek en de methode ‘aardig sociaal vaardig’.
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Handleiding jeugdleider
Inleiding
Wellicht bent u op de hoogte van het feit dat _______________ vanuit SGJ begeleidt wordt door een
ambulante begeleider. Op het moment is de begeleider bezig met de methode ‘aardig sociaal vaardig’.
Met deze methode leert het kind aan de hand van zes thema’s een aantal sociale vaardigheden.
Voor het generaliseren van de vaardigheden is het van belang dat verschillende gebieden waarin het
kind zich bevindt betrokken worden bij het aanleren. Eén van deze gebieden is de jeugdvereniging/
catechisatie. Generalisatie houdt in dat het kind de vaardigheden niet alleen kan toepassen in de setting
waarin hij ze geleerd heeft. Maar ook dat hij ze kan toepassen in vergelijkbare situaties.
Wellicht bent u op de hoogte van de ontwikkelingsstoornis van het kind, maar we leggen het nog eens
kort uit. Daarnaast gaan we in op de methode waarmee het kind aan het werk is met zijn begeleider.
Doelgroep
De methode ‘aardig sociaal vaardig’ is ontwikkeld voor kinderen met de diagnose laagbegaafdheid met
een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) en/of ADHD. Hieronder zullen we een toelichting geven
per deelgebied.
Autisme
Autisme is een stoornis die niet over gaat en uit zich in de volgende kenmerken:
- Moeite met sociale interactie en relaties. Kinderen zijn sterk op zichzelf gericht waardoor het
contact vaak ‘eenzijdig’ lijkt. Het omgaan met anderen is moeilijk, ze weten vaak niet hoe ze
zich in sociale situaties moeten gedragen. Bij PDD-nos en het syndroom van Asperger bevinden
de problemen zich het meest op dit gebied. Het verschil tussen deze twee stoornissen is dat
kinderen met het syndroom van Asperger vaak een normaal tot hoog IQ hebben.
- Moeite met de communicatie. Taal zit voor deze kinderen vol eigenaardigheden; taal wordt
letterlijk nagebootst en bijvoorbeeld uitdrukkingen en spreekwoorden worden letterlijk genomen.
Ze zijn niet in staat om in te zien wat anderen denken en voelen. Het uitdrukken van hun eigen
emoties is vaak stereotype.
- Moeite met veranderingen, behoefte aan duidelijkheid, structuur en een vaste routine. Ook zien
deze kinderen vaak geen gevaren.
ADHD
De hoofdproblemen zijn op drie gebieden te vinden. Deze gebieden zijn hyperactiviteit, concentratie en
impulsiviteit en uiten zich in de volgende kenmerken:
- Over het algemeen vrij druk door bijvoorbeeld onrustig gedrag of veel en onophoudelijk praten.
- Moeite met het concentreren op een taak. Dit komt met name doordat informatie (waaronder ook
geuren en geluiden) niet op de juiste manier wordt gefilterd.
- Direct reageren, ongeduldig zijn en gevaren niet zien. Vaak gaat men zomaar wat doen, voordat
er goed over wordt nagedacht.
Laagbegaafdheid (IQ 71-84)
Laagbegaafde kinderen ogen regelmatig normaal intelligent, maar hebben wel degelijk te maken met
beperkingen. Deze komen tot uiting op het gebied van:
- Intellectueel functioneren.
- (Langdurige) behoefte aan ondersteuning.
- Communicatie en sociale redzaamheid.
- Exploratiedrang.
- Geheugen, begrip en inzicht.
- Zelfredzaamheid.
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Methode ‘aardig sociaal vaardig’
De begeleider werkt met het kind aan de hand van de methode ‘aardig sociaal vaardig’. Deze christelijke
methode gaat in op zes thema’s namelijk;
- Thema 1: Basisvaardigheden (waaronder: een praatje maken)
- Thema 2: Met anderen meedoen
- Thema 3: Overleggen
- Thema 4: Omgaan met pestgedrag
- Thema 5: Omgaan met kritiek
- Thema 6: Omgaan met onverwachte gebeurtenissen
Het kind heeft een werkboek, waarin per thema opdrachten staan zodat hij zich de vaardigheid eigen kan
maken. Aan het eind van elk thema krijgt hij een thuisklus. De thuisklus wordt straks verder toegelicht.
Er werd al even genoemd dat de methode christelijk is. Dit komt tot uiting in de christelijke grondhouding
van de begeleider. Daarnaast komt het terug doordat in de methode voorbeelden worden gegeven
vanuit de bijbel, of christelijke activiteiten zoals catechisatie.
Thuisklus
De thuisklus die het kind aan het eind van elk thema krijgt, heeft als doel om te oefenen in een echte
situatie. Hij krijgt de klus op papier, met hierbij een kopie voor de leerkracht. De leerkracht weet dan
waar het kind mee bezig is, en kan er op toezien dat de klus wordt uitgevoerd. Het kan voorkomen dat
het kind er voor kiest om de klus op de jeugdvereniging uit te voeren. Dan zal hij de kopie aan u geven
in plaats van aan de leraar.

Uitgangspunt
De methode ‘aardig sociaal vaardig’ is gebaseerd op het behaviorisme. Hieruit zijn een aantal punten
gehaald die terugkomen in de methode. Eén van deze punten is het positief bekrachtigen. Hierbij wordt
het kind op positieve wijze gestimuleerd om het gewenste gedrag te vertonen.
Daarnaast wordt er door middel van rollenspelen gebruik gemaakt van model-leren. Door het kind het
gewenste gedrag te laten zien en hiermee te oefenen, kan hij dit gedrag in echte situaties gaan imiteren/
nadoen. Hierbij is het van belang dat het kind het voordeel ziet van het gewenste gedrag.
We gaan er vanuit dat de mens pas echt zichzelf kan zijn in relatie met zichzelf, de ander en met God.
Doordat we dit geloven hechten wij belang aan het werken met de context. De betrokkenheid van de
omgeving zoals ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten en mogelijk jeugdleiders speelt een grote rol. We
hechten veel waarde aan deze manier van werken, omdat dit kan zorgen voor het generaliseren van de
vaardigheden.
Eventueel kunt u, in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de begeleider, er voor kiezen om samen met
het kind uitleg te geven aan de leeftijdsgenoten uit de kerk over zijn problematiek en de methode ‘aardig
sociaal vaardig’.
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Bijlage 1
Thuisklus - Thema 1 Basisvaardigheden
Je hebt in je werkboek geoefend met het thema. Nu krijg je een opdracht mee, die je zonder je begeleider
mag gaan doen. Als je dit moeilijk vindt, kun je hulp vragen aan je vader of moeder. Maar ook op school
kun je hulp vragen.
Je hebt best veel geleerd bij dit thema! Hieronder staan een aantal dingen je hebt geleerd:
1. Je kent de driebasisvaardigheden.
2. Je weet dat je op verschillende manieren iets kan zeggen.
Met deze twee dingen ga je de komende week oefenen. Succes!
Deze opdracht maak je op _____________________dag.
Je ziet drie kinderen staan. De ene staat op de wegkruip/schildpad manier. De andere op een knok/
leeuw manier. Weer een andere staat op de aanpak/pauw manier.
Boven deze kinderen staat een lijntje. Zet op het lijntje neer welke houding het kind aanneemt.
Onder deze kinderen staan uitspraken. Deze zijn op een wegkruip, aanpak of knok manier geschreven.
Zet de juiste uitspraak bij het kind door een lijntje te trekken naar het kind.
Succes!

______________
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Je hebt geoefend met een praatje maken en een praatje stoppen. Maak deze week twee keer een
praatje op ______________ en __________________dag.
Een keer met iemand bij jou uit de klas en een keer met iemand bij jou uit de kerk of uit de buurt.
De eerste keer
Ik heb deze week gepraat met _______________________ (vul de naam van het kind in waar je mee
hebt gepraat)
Dat ging over:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Bij het praten had ik de aanpak/knok/wegkruip-houding. (omcirkel het goede antwoord)
Het praatje maken ging wel/niet goed. (omcirkel het goede antwoord)
Kun je opschrijven wat er wel goed ging of wat er niet goed ging?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ik heb wel/niet het praatje gestopt. (omcirkel het goede antwoord)
Schrijf op wat je hebt gezegd aan het einde van het praatje.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
De tweede keer
Ik heb deze week gepraat met _______________________ (vul de naam van het kind in waar je mee
hebt gepraat)
Dat ging over:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Bij het praten had ik de aanpak/knok/wegkruip houding (omcirkel het goede antwoord)
Het praatje maken ging wel/niet goed. (omcirkel het goede antwoord) Waarom?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ik heb wel/niet het praatje gestopt. (omcirkel het goede antwoord)
Waarom?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Bijlage 2
Thuisklus - Thema 2 Meedoen met anderen
Je hebt in je werkboek geoefend met het thema. Nu krijg je een opdracht mee, die je zonder je begeleider
mag gaan doen. Als je dit moeilijk vindt, kun je hulp vragen aan je vader of moeder. Maar ook op school
kun je hulp vragen.
Je hebt best veel geleerd bij dit thema! Hieronder staan een aantal dingen je hebt geleerd:
1. Je hebt geleerd hoe je naar iemand toe kunt gaan om te praten.
2. Je hebt geleerd hoe je naar een groepje kunt gaan om mee te praten.
3. Je hebt geleerd hoe je het beste aan iemand kunt vragen of je mee mag spelen.
Deze drie dingen ga je deze week oefenen. Succes!
Deze week ga je drie opdrachten doen over ‘meedoen met anderen’.
Dit doe je op _______________ en ________________ en __________________dag.
Opdracht 1 - Ga naar iemand toe om met hem/haar te praten
Ik heb deze week gepraat met _______________ (vul de naam in van het kind waarmee je hebt gepraat)
Het ging over:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Hij/zij stond wel/niet bij een groepje. (Omcirkel het goede antwoord)
Opdracht 2 - Ga naar een groepje toe om met ze mee te praten
Ik heb deze week met een groepje mee gepraat, hun namen zijn: ______________________________
_____________________ (Vul de namen in van de kinderen die in het groepje stonden)
Het ging over:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dit ging wel goed:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dit ging niet goed:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Opdracht 3 - Vraag aan iemand of je mee mag spelen
Ik heb deze week aan ______________________ gevraagd of ik mee mocht spelen. (vul de naam in
van het kind aan wie je het had gevraagd)
Dit ging wel goed:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dit ging niet goed:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Bijlage 3
Thuisklus - Thema 3 Overleggen
Je hebt in je werkboek geoefend met dit thema. Nu krijg je een opdracht mee, die je zonder je begeleider
mag gaan doen. Als je dit moeilijk vindt, kun je hulp vragen aan je vader of moeder. Maar ook op school
kun je hulp vragen.
Je hebt best veel geleerd bij dit thema! Hieronder staan een aantal dingen die je hebt geleerd:
1. Je kent de regels van het overleggen.
2. Je weet welke houding het beste is om te overleggen.
Met deze twee dingen ga je deze week oefenen. Succes!
Deze opdracht maak je op ____________________dag.
Hieronder staan een aantal woorden. Kleur de hokjes met een kleurpotlood of stift waarin woorden
staan die bij onderhandelen passen.
Luisteren naar de ander
Doen wat je zelf wilt
Net zo lang zeggen wat jij wilt doen, tot de ander ‘oké’ zegt
Vragen wat de ander wil doen
Samen naar een oplossing zoeken
De komende week ga je twee keer oefenen met overleggen. Dit doe je op _______________ en
________________dag.
De eerste keer
Ik heb overlegd met ______________ (vul de naam in van degene met wie je ging overleggen)
Dit ging over:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dit ging wel goed:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dit ging niet goed:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Bij het onderhandelen had ik de aanpak/knok/wegkruip-houding (omcirkel het goede antwoord)
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De tweede keer
Ik heb overlegd met ______________ (vul de naam in van degene met wie je ging overleggen)
Dit ging over:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dit ging wel goed:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dit ging niet goed:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Bij het onderhandelen had ik de aanpak/knok/wegkruip houding (omcirkel het goede antwoord)
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Bijlage 4
Thuisklus - Thema 4 Omgaan met pestgedrag
Je hebt in je werkboek geoefend met dit thema. Nu krijg je een opdracht mee, die je zonder je begeleider
mag gaan doen. Als je dit moeilijk vindt, kun je hulp vragen aan je vader of moeder. Maar ook op school
kun je hulp vragen.
Je hebt best veel geleerd bij dit thema! Hieronder staan een aantal dingen die je hebt geleerd:
1. Je weet het verschil tussen plagen en pesten.
2. Je weet wat je wel en wat je niet moet doen als je gepest wordt.
3. Je kan zeggen wat je voelt als je gepest wordt.
Met deze drie dingen ga je deze week oefenen. Succes!
De opdracht over plagen doe je op_______________dag en de opdracht over pesten doe je op
________________dag.
Plagen
Bedenk een gebeurtenis waar je werd geplaagd. Bijvoorbeeld: iemand lachte je uit en zei later dat het
een grapje was.
Schrijf hieronder op wat er gebeurde.
Hoe plaagde de ander jou?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Hoe voelde jij je? Bang / boos / blij / bedroefd?
Wat deed je?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Hoe liep het af?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zou je nu anders reageren? (Denk aan de tips!)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Pesten
Bedenk een gebeurtenis waar je werd gepest. Bijvoorbeeld: iemand liet je struikelen en schold je uit.
Schrijf hieronder op wat er gebeurde.
Hoe pestte de ander jou?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Hoe voelde jij je? Bang / boos / blij / bedroefd?
Wat deed je?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Hoe liep het af?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Zou je nu anders reageren? (Denk aan de tips!)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Bijlage 5
Thuisklus – Thema 5 Omgaan met kritiek
Je hebt in je werkboek geoefend met dit thema. Nu krijg je een opdracht mee, die je zonder je begeleider
mag gaan doen. Als je dit moeilijk vindt, kun je hulp vragen aan je vader of moeder. Maar ook op school
kun je hulp vragen.
Je hebt best veel geleerd bij dit thema! Hieronder staan een aantal dingen die je hebt geleerd:
1. Je hebt geleerd hoe je kritiek ontvangt.
2. Je hebt geleerd wat je moet doen als je eerlijke kritiek krijgt.
3. Je hebt geleerd wat je moet doen als je oneerlijke kritiek krijgt.
Met deze drie dingen ga je deze week oefenen. Succes!
Dit doe je op _______________ en ________________ en __________________dag.
Je gaat een keer oefenen op school, een keer oefenen thuis en een keer oefenen bij het buitenspelen.
Op school oefen je met een klasgenootje.
Thuis oefen je met je broertje, zusje of vader/moeder.
Met het buitenspelen oefen je met je vriendje/vriendinnetje uit de buurt.
Omgaan met kritiek op school
Ik ben deze week op school omgegaan met kritiek. Dit was eerlijke/oneerlijke kritiek. (Omcirkel het
goede antwoord)
Deze kritiek kreeg ik van _______________ (vul de naam in van het kind waarmee je hebt gepraat)
Dat ging over:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ik heb toen gezegd:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Omgaan met kritiek thuis
Ik ben deze week thuis omgegaan met kritiek. Dit was eerlijke/oneerlijke kritiek. (Omcirkel het goede
antwoord)
Deze kritiek kreeg ik van _______________ (vul de naam in van degene (het kan ook je vader of
moeder zijn) waarmee je hebt gepraat)
Dat ging over:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Bijlagen
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Ik heb toen gezegd:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Omgaan met kritiek tijdens het buitenspelen
Ik ben deze week met buitenspelen omgegaan met kritiek. Dit was eerlijke/oneerlijke kritiek. (Omcirkel
het goede antwoord)
Deze kritiek kreeg ik van _______________ (vul de naam in van het kind waarmee je hebt gepraat)
Dat ging over:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ik heb toen gezegd:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Bijlage 6 - 1
Thuisklus - Thema 6 Omgaan met onverwachte gebeurtenissen
Je hebt in je werkboekje geoefend met dit thema. Nu krijg je een opdracht mee, die je zonder je
begeleider mag gaan doen. Als je dit moeilijk vindt, kun je hulp vragen aan je vader of moeder. Maar
ook op school kun je hulp vragen.
Je hebt best veel geleerd bij dit thema! Hieronder staan een aantal dingen die je hebt geleerd:
1. Je weet wat onverwachte gebeurtenissen zijn.
2. Je weet wat helpend is om te doen als er een onverwachte gebeurtenis is.
Met deze twee dingen ga je de komende week oefenen. Succes!
Hieronder staan 7 maatbekers, boven elke kan staat de dag van de week.
Elke dag ga je de juiste maatbeker inkleuren. Kleur je de maatbeker helemaal vol in, dan had je die dag
veel onverwachte gebeurtenissen. Kleur je de maatbeker halfvol, dan had je die dag niet veel, maar
ook niet weinig onverwachte gebeurtenissen. Kleur je de maatbeker maar een beetje, dan had je weinig
onverwachte gebeurtenissen.
Schrijf naast elke maatbeker de onverwachte gebeurtenissen op.
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Bijlage 6 - 2
Thuisklus - Thema 6 Omgaan met onverwachte gebeurtenissen
Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag
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Donderdag

Vrijdag

Zaterdag
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Bijlage 7
Smileys boos, bang, blij, bedroefd
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Bijlage 8
Kaartjes lichaamsdelen - Thema 1 Basisvaardigheden

Bijlagen

61

Aardig sociaal vaardig

Bijlagen

62

Aardig sociaal vaardig

Bijlage 9
Kaartjes pictogrammen ‘een praatje maken’ - Thema 1 Basisvaardigheden
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Bijlage 10
Kleurplaat - Thema 2 Met anderen meedoen
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Bijlage 11
Verhaal ‘Petje af voor Puk’ - Thema 4 Omgaan met pestgedrag
Hoe Puk omgaat met pestgedrag
‘Hoi, ik ben Puk. Bij mij in de straat wonen Theo en Marjan. Ze pesten mij vaak en ik weet dan niet wat
ik moet doen. Nu heb ik er eens over nagedacht hoe ik dat op moet lossen.
Kijk, hier heb ik drie petten. Een blauwe pet, een rode pet en een gele pet. Ik denk dat ik vandaag maar
eens de rode pet op zet. Dan denk ik wel te weten hoe ik die pestkoppen van me af moet schudden. Ik
ga het gewoon proberen!’
Puk doet haar rode pet op en gaat de straat op. Ze heeft van haar vader grote dozen gekregen. Hiermee
gaat ze een hut bouwen. Terwijl ze bezig is komen Theo en Marjan er aan.
Marjan zegt:
‘Ha, daar hebben we die domme Puk weer’
Theo zegt: 	‘Ja, moet je eens kijken. Ze denkt dat ze heel goed is als ze deze hut heeft 		
gebouwd. Kom, we zullen haar eens een handje helpen.’
Marjan zegt:
‘Ja, dat is goed. Ze fluistert tegen Theo en zegt: ‘we duwen die dozen om goed?’
Theo en Marjan lopen op Puk haar hut af en beginnen de dozen om te duwen.
‘Houd er mee op’ zegt Puk. Maar dat doen ze niet! Puk wordt nu heel kwaad. Ze rent op Theo af en
begint hem te duwen en te schoppen. Theo begint terug te vechten. Nu moet Puk heel hard huilen en
ze rent gauw weg. Terwijl ze weg rent zegt ze: ‘stommerd!’
Al snikkend zegt Puk: ‘Nee, dat rode petje helpt me niet. Mijn hut is nu kapot en ik heb overal pijn.
Wacht! Misschien helpt het blauwe petje mij.’ Puk zet haar rode petje af en haar blauwe petje op en
droogt haar tranen. Ze gaat weer naar haar hut en begint deze weer op te bouwen.
‘O nee, daar komen Marjan en Theo al weer aan’ zegt Puk. ‘Wat moet ik nu? Ik ben bang voor hen want
straks doen ze me weer wat.’
Marjan zegt:
‘Ach, ze is weer terug die jankerd’. En kijk, haar hut heeft ze al weer gemaakt. 		
		
Dacht je dat deze heel blijft? Kom, Theo, we slopen die hut gewoon weer!
Puk denkt:
‘O, nu gaat mijn hut weer kapot. Schoppen en slaan helpt niet. Wat moet ik nu doen?
Ze weet het niet en kijkt met haar hoofd naar beneden. Ze zegt er niks van en Theo en Marjan gaan er
maar mee door. Puk is bang en loopt weg naar huis.
Het is de volgende dag. Puk is erg verdrietig. Ze weet niet hoe ze het op moet lossen. Ze wil graag een
mooie hut en geen pestkoppen om haar heen.
Ineens ziet ze haar drie petten. Ze bedenkt dat ze nog een gele pet heeft. Wacht, die kan ze goed
gebruiken! Ze zet de pet gauw op en gaat naar buiten. De gele pet helpt haar vast!
Puk fluit terwijl ze haar hut weer maakt. Ze heeft nu ook touw gevraagd aan moeder om haar hut stevig
te maken. Het gaat al heel goed. Daar komen Marjan en Theo aan.
Puk denkt: 	‘O, daar heb je ze weer. Ze gaan vast weer vervelend doen, maar ik laat het er 		
niet bij zitten! Ik kan het ook wel oplossen zonder te schoppen en te slaan!’.
Theo zegt: 	‘Ha Puk, wat is dat nu voor een hut? Je denkt zeker dat je die hut nu stevig kan 		
maken met dat touw. Nou, ik denk het niet hoor!’
Puk zegt: 	‘Mooi he, die hut. Ik heb hem helemaal zelf gebouwd. Als die hut af is, mogen 		
jullie er wel een keer mee spelen hoor.’
Theo kijkt Marjan aan en zegt: ‘Kom, we gaan’.
Puk laat een diepe zucht. ‘Nou, dat ging me goed af’, zegt ze zacht. En ze gaat rustig verder met
bouwen. Even later komen Theo en Marjan weer terug. Ha Puk, zegt Marjan. Mogen we een keer
meespelen in jouw hut? ‘Ja hoor’, zegt Puk. ‘Natuurlijk. Dat is alleen maar gezellig met elkaar’
‘Ja’, zegt Theo. ‘We vinden je hut eigenlijk wel erg mooi.’
Puk rent gauw naar huis. Naar haar andere petten. De gele houdt ze op. En ze zegt: ‘Nou, geeltje, je
hebt goed je best gedaan hoor!’
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Bijlage 12
Verhaal ‘Petje af voor Puk’ - Thema 5 Omgaan met kritiek
Hoe Puk omgaat met kritiek
‘Hoi, ik ben Puk! Vandaag ga ik met mijn moeder de stad in, ik krijg nieuwe kleren! In mijn tasje heb ik
drie gekleurde petten bij me, een gele, een rode en een blauwe pet! Die petten helpen me als ik ergens
op moet reageren.’
Puk doet haar rode pet op, en denkt: ‘zo zal het winkelen vast wel gezellig worden!’
Samen met haar moeder staat ze in een winkel naar kleding te kijken. Puk ziet een sombere grijze jurk.
Enthousiast houdt ze hem omhoog zodat moeder de jurk kan zien. Maar moeder schudt haar hoofd als
ze de jurk ziet.
Moeder:

‘Nee Puk, die mag je niet hebben. Dat is geen goede kleur voor de bruiloft van tante
Lies.
Puk wordt boos.
Ze schreeuwt: ‘Het is wél een mooie kleur!’ En ze gooit de jurk op de grond.
Moeder zegt: ‘Rustig aan Puk, niet zo schreeuwen, we staan in een winkel. We gaan gewoon
verder 		
zoeken naar een andere jurk.’
Moeder blijft zo fijn rustig dat Puk minder boos wordt. Maar ze zet wel gauw haar rode petje af. Die
zorgde niet voor gezelligheid. In plaats van het rode petje, zet ze nu haar blauwe petje op.
Puk zoekt verder tussen de kleren en houdt een rokje omhoog.
Puk: 		
‘Wat vind je van deze mama?’
Moeder:
‘Puk, het is een leuke rok, maar ik vind hem echt te kort voor een bruiloftsfeest.’
Puk vindt het heel erg jammer. Ze zegt niets en hangt stil het rokje in het rek. Met gebogen hoofd loopt
ze achter moeder aan. Langzaam zet ze haar blauwe petje af, dat petje zorgt ook niet voor een gezellige
dag.
Moeder en Puk lopen door de winkelstraat. Puk is verdrietig, nu is het al twee keer misgegaan. Ze
rommelt wat in haar tas en vindt dan ineens het gele petje. Die zal misschien nog wel voor een leuke
dag zorgen denkt Puk. En met nieuwe moed zet ze het gele petje op haar hoofd.
Ze gaan opnieuw een winkel in. En Puk denkt terug aan wat moeder had gezegd over het vorige jurkje
en rokje wat ze leuk vond. Grijze is geen goede kleur, en hij mag niet te kort zijn. Met die gedachten
loopt Puk door de winkel. Dan vindt ze een hele leuke roze/witte jurk. Met het jurkje in haar hand loopt
ze rustig naar moeder toe.
Puk: 		
		
Mama lacht:

‘Mama, wat vindt je van deze jurk? De kleur is wel goed toch, en ik denk dat hij tot op
m’n knieën komt. Dus is hij niet te kort toch?’
‘Ga hem dan maar gauw passen, Puk!’

Even later loopt Puk met nog een tas, met daarin haar nieuwe jurk. En haar gele petje? Die heeft ze nog
op, want met het gele petje kreeg ze een hele gezellige middag met moeder!

Bijlagen

69

Aardig sociaal vaardig

Bijlagen

70

Aardig sociaal vaardig
Aardig sociaal vaardig

Bijlage 13
Bijlage 13
6 Omgaan met onverwachte gebeurtenissen
oefeningen -- Thema
Ontspannings
Ontspanningsoefeningen
Thema 6 Omgaan met onverwachte gebeurtenissen
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Het tweede deel is hieronder beschreven. Let op het stemgebruik; zorg voor een rustig tempo en gebruik
een wat lagere stem dan u gewend bent om mee voor te lezen.
‘Kies een plek om te zitten. Je gezicht kijkt naar voren. Zit je lekker? Heb je genoeg ruimte om je heen?
Zorg er maar voor dat je nergens last van hebt.’
Ga pas verder met de oefening als het kind een passende plek heeft gevonden.
‘Oké, doe je ogen maar dicht. Adem rustig in door je neus. Blaas de lucht door je mond uit, pfffff.
Leg je handen op je buik. Voel hoe je buik beweegt door je adem. Blijf rustig ademhalen. Daar word je
rustig van. Als je te snel ademt kun je duizelig worden.
Terwijl je zo rustig ligt en rustig ademhaalt zal ik je vertellen wat we gaan doen. Je gaat je hele lijf stukje
voor stukje ontspannen. We beginnen boven aan je lijf, en gaan dan steeds verder naar beneden. Dit
gaat het beste als je je stem niet gebruikt. Je mag dus niet praten.
We beginnen bij je ogen. Als ik ‘ja’ zeg, knijp je je ogen 5 tellen stijf dicht. Daarna doe je ze weer open.
‘Ja’! 1,2,3, ..stevig knijpen.. 4,5. Doe je ogen maar weer open. Voel je al verschil? We gaan het nog
eens doen.’
(Herhaal de oefening)
‘Prima gedaan! Doe je ogen maar weer rustig dicht. Adem in door je neus. Blaas je adem uit door je
mond; pufffff. Ga me je hand naar je voorhoofd. Als ik ‘ja’ zeg maak je rimpels in je voorhoofd. ‘Ja!’ 1,2,3..
heel hard.. 4,5. En laat de rimpels weggaan. Voel hoe glad je voorhoofd voelt. We gaan het nog eens
doen.’
(Herhaal de oefening)
-

Dan moet het kind aan zijn schouders denken. Laat het kind zijn schouders optrekken.
De hand waarmee het kind schrijft knijpt een ei fijn.
De arm waarmee het kind schrijft houdt hij helemaal strak.
De andere hand knijpt hard in een tennisbal.
De arm is een stijve plank.
Linkerbeen strak optillen.
Rechterbeen strak optillen.

Blijf steeds aandacht houden voor de ademhaling en geef complimenten aan de kinderen die hun stem
niet gebruiken.
Veel spieren heb je gespannen en weer slap laten worden. Dat heb je prima gedaan! Geniet van dit
lekker losse gevoel. Voel je rustig en wees trots op jezelf dat het je gelukt is om zo goed mee te doen
aan de oefening. Rustig worden is heerlijk! Als ik ‘ja’ zeg ga je rustig staan.
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Bijlage 14
Verhaal ‘De dierentuin’ - Thema 6 Omgaan met onverwachte gebeurtenissen
De dierentuin
Het is vrijdagmiddag. Jos komt uit school. Hij loopt meteen naar de keuken, waar hij een kalender heeft
opgehangen. Op die kalender telt hij de dagen af die hij nog naar school moet voordat hij met zijn vader,
moeder en zus Inge naar de dierentuin gaat.
Jos zet een groot kruis door de vrijdag. Yes! Eindelijk is het zover, morgen gaan ze naar de dierentuin!
Moeder komt de keuken ingelopen en schenkt limonade in voor Jos en geeft hem er een gevulde koek
bij. Jos geniet er van om alleen met zijn moeder thuis te zijn. Inge komt pas laat thuis vanmiddag. Dus
hij heeft de hele middag met moeder!
Even later hoort Jos de buitendeur al in het slot slaan. Inge komt de keuken ingelopen en slingert haar
tas op tafel. Bijna gooit ze de limonade van Jos om! Haar vriendin kon toch niet met haar winkelen
vanmiddag, dus is ze vroeg thuis. Ze praat aan één stuk door tegen moeder. Jos drinkt stil zijn limonade
op en mompelt dan tegen moeder dat hij naar zijn kamer gaat.
Zaterdagochtend wordt Jos blij wakker. Hij heeft zin in de dierentuin! Hij wil vooral graag naar de leeuwen
en tijgers. Hij had gisteravond met vader al gepraat over de leeuwen en tijgers, en vader had gezegd dat
ze daar dan gauw heen zouden gaan als ze in de dierentuin waren.
Een uur later zitten ze met z’n vieren in de auto, onderweg naar de dierentuin. Moeder heeft een grote
tas mee met pakjes drinken en zakjes chips.
Als ze in de dierentuin zijn ziet vader op de plattegrond dat de leeuwen en de tijgers bijna helemaal aan
het einde van het park zijn. Hij laat dit zien aan Jos en legt daarbij uit dat ze echt wel naar de leeuwen
en tijgers gaan, maar dat dit langer duurt dan hij had gehoopt. Jos ziet op het kaartje dat het inderdaad
wel een heel eind lopen is naar de leeuwen en de tijgers. Er zit niks anders op, ze zullen gewoon de
route moeten volgen!
Het is aan het eind van de middag. Jos is een beetje misselijk van de patat en het ijs wat hij ’s middags
had gekregen. En hij is moe geworden van al het lopen en het klimmen op de klimwand in de speeltuin.
Maar dan… ineens ziet hij de plek waar de leeuwen zitten! Hij rent naar het hek toe. Eindelijk ziet hij zijn
favoriete dieren!
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Bijlage 15 - 1
Basisvaardigheden (kopiëren op A3)

Basisvaardigheden
- De ander aankijken
- Duidelijk praten
- Stevig staan
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Bijlage 15 - 2
Basisvaardigheden (kopiëren op A3)

Wegkruip - manier (Schildpad)
- Hangende schouders
- Je klein maken
- Naar beneden kijken
- Zachtjes praten
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Bijlage 15 - 3
Basisvaardigheden (kopiëren op A3)

Knok - manier (Leeuw)
- Je groot maken
- Boos kijken
- Benen wijd
- Spieren gespannen
- Eén stap naar voren, aanvallend
- Handen in de zij of gebalde vuisten
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Bijlage 15 - 4
Basisvaardigheden (kopiëren op A3)

Aanpak - manier (Pauw)
- Stevig staan, benen een beetje uit elkaar
- Je groot maken
- Hoofd rechtop
- Duidelijk hoorbaar praten
- De ander aankijken
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Bijlage 16 - 1
Een praatje maken (kopiëren op A3)

Een praatje beginnen
- Kies het goede moment, zorg dat de ander
je ziet en hoort.
- Begroet de ander door bijvoorbeeld ‘hallo’
te zeggen en wacht de reactie af.
- Voor ‘zomaar’ een praatje: stel een vraag
over de hobby van iemand of over school.
- Als je iets wilt weten: vraag vriendelijk wat
je wilt weten en waarom.
- Luister goed naar de antwoorden en vraag
als je iets niet snapt.
- Stel vragen waar je een langer antwoord op
krijgt dan alleen ‘ja’ of ‘nee’.
- Toon belangstelling voor de ander: vertel
aan de ander wat jij vindt van wat hij of zij
verteld heeft.
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Bijlage 16 - 2
Een praatje maken (kopiëren op A3)

Een praatje stoppen
- Zeg: ‘Het spijt me, maar ik moet stoppen.’
- Leg kort uit waarom je niet verder kunt
praten.
- Herhaal nog eens dat je wilt stoppen als
de ander doorgaat met praten.
- Zeg gedag door bijvoorbeeld ‘dag’ te
zeggen en loop stevig (aanpak manier)
weg.
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Bijlage 17 - 1
Met anderen meedoen (kopiëren op A3)

Met anderen meedoen
- Kies een goed moment of kijk of iemand
niet aan het praten is.
- Sta stevig (de aanpak-houding).
- Zeg ‘hallo’ en noem de naam van het
kind waarmee je wilt praten.
- Kijk de ander aan.
- Stel je vraag met een duidelijke stem.
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Bijlage 17 - 2
Met anderen meedoen (kopiëren op A3)

Als je wel mee mag doen
- Zeg: ‘Fijn dat ik mee mag doen.’
- Vraag: ‘Hoe kan ik meedoen?’
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Bijlage 17 - 3
Met anderen meedoen (kopiëren op A3)

Als je niet mee mag doen
- Vraag waarom niet.
- Luister naar wat de ander terug zegt.
- Zeg wat je hiervan vindt.
- Doe niet boos of zielig.
- Mag je nog niet meedoen, loop dan
stevig weg.
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Bijlage 18
Overleggen (kopiëren op A3)

Overleggen
- Zeg tegen de ander wat jij graag wilt.
- Luister naar wat de ander graag wil.
- Zoek naar wat jullie samen hetzelfde
willen.
- Zoek naar een oplossing waar jullie
beiden tevreden over zijn.
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Bijlage 19
Omgaan met pestgedrag (kopiëren op A3)

Omgaan met pestgedrag
Wel doen:
- Zeg er één keer rustig wat van,
bijvoorbeeld: ‘Ik wil dat je ophoudt’.
- Als ze niet stoppen, loop dan stevig weg.
Denk aan je houding.
- Zorg ervoor dat je er niet bang uitziet.
- Als het niet stopt, schakel dan een
volwassene in voor hulp.
Niet doen:
- Huilen, terugschelden of vechten.
- Laat je niet uitdagen door iets terug te
zeggen.
- Kwaad terug doen.
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Bijlage 20 - 1
Omgaan met kritiek (kopiëren op A3)

Omgaan met kritiek
- Luister goed naar de kritiek en probeer
zo rustig mogelijk te blijven.
- Stel aan de persoon die jou kritiek geeft
een vraag als je iets niet begrijpt.
- Is de kritiek volgens jou eerlijk of
oneerlijk?
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Bijlage 20 - 2
Omgaan met kritiek (kopiëren op A3)

Eerlijke kritiek
- Zeg waar je het mee eens bent.
- Zeg: ‘Sorry, het spijt me.’
- Bedenk of je de fout nog kunt herstellen.
- Luister naar de reactie van de ander.
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Bijlage 20 - 3
Omgaan met kritiek (kopiëren op A3)

Oneerlijke kritiek
- Zeg waar je het niet mee eens bent.
- Leg uit waarom je het er niet mee eens
bent.
- Als de ander door blijft gaan, zoek hulp
bij een volwassene.
- Loop rustig weg.
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Bijlage 21
Omgaan met onverwachte gebeurtenissen (Kopiëren op A3)

Omgaan met een
onverwachte gebeurtenis
- Blijf rustig en word niet boos.
- Als je toch boos wordt, tel dan in jezelf
tot tien.
- Vraag waarom de situatie anders is dan
je dacht.
- Bedenk wat je had verwacht en vraag
wanneer dit dan wel kan.
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Bijlage 22
Begeleidende brief bij handleiding ouder(s)/verzorger(s)
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van (voornaam) (achternaam)
(adres)
(postcode en woonplaats)
(plaats, datum)
Onderwerp: methode ‘aardig sociaal vaardig’
		
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Naar aanleiding van het gesprek over de sociale vaardigheden van uw kind is er besloten de methode
‘aardig sociaal vaardig’ te starten. Bij deze methode hoort een handleiding waarin aan wordt gegeven
wat de methode inhoudt en wat er van u als ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht.
De handleiding is bij deze brief toegevoegd.
Mocht u vragen hebben over deze handleiding, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of
één van de begeleiders.
Met vriendelijke groet,
(handtekening)
(naam)
(functie)
(telefoonnummer)
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Bijlage 23
Begeleidende brief bij handleiding leerkracht
(naam)(achternaam)
(adres)
(postcode en woonplaats)
(plaats, datum)
Onderwerp: methode ‘aardig sociaal vaardig’
		
Geachte leerkracht van (naam kind),
Naar aanleiding van de geboden hulp vanuit SGJ aan (naam) is besloten de methode ‘aardig sociaal
vaardig’ te starten. Dit is een methode die op individuele basis verschillende sociale vaardigheden traint.
Bij deze vorm van training is de omgeving van groot belang. Wij zouden u daarom willen vragen
bijgevoegde handleiding door te nemen.
Er zal door ondergetekende contact op worden genomen op (datum). Tijdens dit gesprek kunt u vragen
en/of opmerkingen over de methode ‘aardig sociaal vaardig’ bespreekbaar maken.
Mocht u verhinderd zijn op dit tijdstip dan stellen wij het op prijs ons daarover te informeren. U kunt ons
bellen op nummer (telefoonnummer) en vragen naar ondergetekende.
Samen wordt er gezocht naar een tijdstip waarop het telefonisch gesprek plaats kan vinden.
Met vriendelijke groet,
(handtekening)
(naam)
(functie)
(telefoonnummer)

Bijlagen

107

Aardig sociaal vaardig

Bijlagen

108

Aardig sociaal vaardig

Bijlage 24
Begeleidende brief bij handleiding jeugdleider
(naam)(achternaam)
(adres)
(postcode en woonplaats)
(plaats, datum)
Onderwerp: methode ‘aardig sociaal vaardig’
		
Geachte jeugdleider van (naam kind),
Naar aanleiding van de geboden hulp vanuit SGJ aan (naam) is besloten de methode ‘aardig sociaal
vaardig’ te starten. Dit is een methode die op individuele basis verschillende sociale vaardigheden traint.
Bij deze vorm van training is de omgeving van groot belang. Wij zouden u daarom willen vragen
bijgevoegde handleiding door te nemen.
Er zal door ondergetekende contact op worden genomen op (datum). Tijdens dit gesprek kunt u vragen
en/of opmerkingen over de methode ‘aardig sociaal vaardig’ bespreekbaar maken.
Mocht u verhinderd zijn op dit tijdstip dan stellen wij het op prijs ons daarover te informeren. U kunt ons
bellen op nummer (telefoonnummer) en vragen naar ondergetekende.
Samen wordt er gezocht naar een tijdstip waarop het telefonisch gesprek plaats kan vinden.
Met vriendelijke groet,
(handtekening)
(naam)
(functie)
(telefoonnummer)
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Bijlage 25
Uitnodiging kennismakingsgesprek
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en (voornaam) (achternaam)
(adres)
(postcode en woonplaats)
(plaats, datum)
Onderwerp: uitnodiging kennismakingsgesprek
		
Geachte ouder(s)/verzorger(s) en (voornaam),
In verband met de aanmelding voor de sociale vaardigheidstraining ‘aardig sociaal vaardig’ willen wij u
en (voornaam) uitnodigen voor een kennismakingsgesprek met de begeleiders (naam) en (naam). Dit
gesprek zal plaatsvinden op:
(dag) (maand)
(tijdstip)
(plaats)
De start van de groep is op: (dag en datum) van (tijdstip) tot (tijdstip) op de locatie _____________
Mocht u verhinderd zijn of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of één
van de begeleiders.
Met vriendelijke groet,
(handtekening)
(naam)
(functie)
(telefoonnummer)
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Bijlage 26
Kennismakingsformulier
Naam kind ___________________________________________
Leeftijd ______________________________________________
Indicatie _____________________________________________
Datum gesprek _______________________________________
1. Wat is de reden van aanmelding?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Waarom vindt de ouder(s)/verzorger(s) het belangrijk dat het kind aan de groep deelneemt?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Wat is de gezinssamenstelling?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. In welke klas zit het kind? Heeft het kind vrienden/vriendinnen?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Wat is er lastig/moeilijk voor het kind in het sociale contact? En wat gaat juist goed, is leuk?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Wat zijn hobby’s van het kind?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. Welke basisvaardigheden op het gebied van sociale omgang beheerst het kind?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
8. Zijn er belangrijke stressoren in het leven van het kind?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
9. Is er zowel bij ouder(s)/verzorger(s) als kind voldoende motivatie voor deelname? Hoe steunen
ouder(s)/verzorger(s) hun kind bij deelname?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10. Kan het kind elke keer komen?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Doelen en onderwerpen vanuit het kind:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Doelen en onderwerpen vanuit de ouder(s)/verzorger(s):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Doelen en onderwerpen volgens begeleiders/groepsleiders:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Verdere bijzonderheden:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Bijlage 27
Uitnodiging eerste groepsbijeenkomst
(naam)
(adres)
(postcode en woonplaats)
(plaats, datum)
Onderwerp: uitnodiging eerste groepsbijeenkomst
Beste (voornaam),
Hierbij willen we jou uitnodigen voor de cursus ‘aardig sociaal vaardig’. De eerste keer vindt plaats op:
Datum:
Tijd:
Plaats:
Begeleiders:

(dag) (maand)
(tijdstip) tot (tijdstip)
(locatie, adres)
(naam) en (naam)

De volgende bijeenkomsten, die eveneens op (dag) op hetzelfde tijdstip zullen plaatsvinden, worden
gehouden op: (data).
Als je een keer echt niet kunt komen, kunnen je ouder(s)/verzorger(s) je afmelden bij (naam),
(telefoonnummer).
Met vriendelijke groet,
mede namens (naam collega)
(handtekening)
(naam)
(functie)
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Bijlage 28
Uitnodiging bijeenkomst ouder(s)/verzorger(s)
(naam)
(adres)
(postcode en woonplaats)
(plaats, datum)
Onderwerp: ouderbijeenkomsten ‘aardig sociaal vaardig’
Geachte heer en mevrouw (achternaam),
Wij willen u graag uitnodigen voor de ouderbijeenkomsten van de sociale vaardigheidstraining ‘aardig
sociaal vaardig’. Deze ouder)bijeenkomsten zullen plaatsvinden op:
Data:
Tijdstip:
Plaats:

(dag) (maand)
van (tijd) tot (tijd)
(locatie) (adres) (ruimte)

Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ondergetekenden of met de
secretaresse van het team via (telefoonnummer).
Met vriendelijke groet,
mede namens (naam collega)
(handtekening)
(naam)
(functie)

Bijlagen

117

Aardig sociaal vaardig

Bijlagen

118

Aardig sociaal vaardig

Bijlage 29
Uitnodiging bijeenkomst leerkracht
(naam)
(adres)
(postcode en woonplaats)
(plaats, datum)
Onderwerp: informatiebijeenkomst training ‘aardig sociaal vaardig’
Geachte (heer/mevrouw) (achternaam),
Wij willen u graag uitnodigen voor de leerkrachtbijeenkomsten van de sociale vaardigheidstraining
‘aardig sociaal vaardig’. Aan deze training neemt (naam) deel, waarvan u de leerkracht bent. Deze
bijeenkomsten zullen plaatsvinden op:
Data:
Tijdstip:
Plaats:

(dag) (maand)
van (tijd) tot (tijd)
(locatie) (adres) (ruimte)

Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ondergetekende of met de
secretaresse van het team via (telefoonnummer).
Met vriendelijke groet,
mede namens (naam collega)
(handtekening)
(naam)
(functie)
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Bijlage 30
Uitnodiging bijeenkomst begeleider
(naam)
(plaats, datum)
Onderwerp: informatiebijeenkomst training ‘aardig sociaal vaardig’
Geachte (heer/mevrouw) (achternaam),
Wij willen u graag uitnodigen voor de begeleider bijeenkomsten van de sociale vaardigheidstraining
‘aardig sociaal vaardig’. Aan deze training neemt (naam) deel, welke u onder behandeling heeft. Deze
bijeenkomsten zullen plaatsvinden op:
Data:
Tijdstip:
Plaats:

(dag) (maand)
van (tijd) tot (tijd)
(locatie) (adres) (ruimte)

Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u contact op nemen met ondergetekende via (telefoonnummer) of
(e-mail)
Met vriendelijke groet,
mede namens (naam collega)
(handtekening)
(naam)
(functie)
Deze brief kan ook via e-mail worden verzonden, omdat het een interne brief zal zijn.
Wanneer de brief naar het thuisadres van de begeleider wordt verstuurd, zal ook het adres, de postcode
en woonplaats moeten worden toegevoegd.
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Bijlage 31

Spelmateriaal
In de methode wordt er gebruik gemaakt van verschillende materialen. Er zijn nog veel meer materialen
die gebruikt kunnen worden bij het aanleren van vaardigheden. Enkele hiervan willen we noemen:
-

Bijlagen

Babbelspel
Coole kikker kwartet (+ naslagwerk)
Kwartet conflicthantering
Familiespel
Emotiespel
Kwartet over gevoelens
Vrijetijdswijzer
Platenboek ‘Geef me de vijf’
Handleiding voor jezelf
Kaarten op tafel
Enveloppenspel met positieve eigenschappen
Billetjes bloot spel
Het speelstad spel
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