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Bijlage I. Omgangsvragenlijst 

 

Omgangsvragenlijstje 

 

Met wie uit je (mentor-)groep ga je het liefst om? 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

 

 

Met wie uit je (mentor-)groep ga je het minst graag om? 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 
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Bijlage II. Tabellen correlaties ASL-
CBCL en ASL-TRF 

 

Pearson correlaties tussen schalen ASL en schalen CBCL (N=58) 

 Gekende reacties Gewilde reacties Motivaties 

Subschaal Aanp Over Ond Teru tot Aan Over Ond Teru Iknu Anto tot 

Terugtrek .08 -.06 .17 .31* .14 -.01 -.17 .17 .24 .26 -.19 .13 

Licham .04 -.01 .12 -.01 .04 .06 -.03 .05 -.08 .08 -.02 .10 

Angst/dep .26 -.06 .24 .20 .20 .22 -.26* .19 .03 .30* -.27* .09 

Soc probl. .38** -.14 -.02 .13 .12 .54** -.51** .10 -.01 .28* -.33* -.03 

Denkprobl .02 -.07 .11 .02 .01 .05 -.06 .08 -.03 .10 -.16 -.08 

Aand probl .28* .06 .29* .29* .30* .20 -.31* .27* .04 .24 -.22 .07 

Delinquent -.25 -.08 .12 -.01 -.11 -.27* .19 .05 .01 .05 -.04 .02 

Agressie 

 

-.20 -.06 .06 .07 -.07 -.20 .19 .01 .01 .12 -.05 .13 

Internal. .19 .06 .26* .29* .26* .16 -.22 .13 .07 .14 -.04 .17 

External. 

 

-.12 .03 .18 .18 .07 -.18 .12 .05 .06 .14 -.07 .12 

Totale prob .12 -.07 .20 .17 .12 .12 -.17 .16 .01 .25 -.22 .08 

* p<0.05 (2-zijdig), **p<0.01 (2-zijdig) 
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Pearson correlaties tussen schalen ASL en schalen TRF (N=56) 

 Gekende reacties Gewilde reacties Motivaties 

Subschaal Aanp Over Ond Teru tot Aan Over Ond Teru Iknu Anto Tot 

Terugtrek -.06 .08 .03 .16 .07 .03 .00 .02 -.06 -.01 -.02 -.04 

Licham .10 .02 .01 -.07 .03 .05 .07 -.14 -.11 -.02 .01 -.02 

Angst/dep .22 .13 .09 -.12 .14 .17 -.04 -.01 -.22 -.07 -.02 -.14 

Soc probl. .34.* -.02 .02 -.18 .08 .41** -.28* .03 -.21 .00 -.18 -.27* 

Denkprobl .08 .01 .12 -.18 .02 -.03 .06 .02 -.09 .00 .02 .02 

Aand 
probl 

-.02 .11 .06 .12 .10 .01 -.06 .01 .07 -.07 .01 -.09 

Delinquent -.36* .02 .20 -.04 -.10 -.36** .32* .13 -.11 -.19 .24 .07 

Agressie 

 

.17 .03 .15 -.06 -.03 -.24 .28* .11 -.18 -.11 .23 .17 

Internal .14 .16 .19 .02 .19 .03 -.04 .03 -.03 -.16 .09 -.11 

External 

 

-.16 .09 .22 .01 .04 -.21 .25 .10 -.19 -.18 .30* .16 

Totale 
prob 

-.05 .08 .14 -.08 .03 -.09 .14 .06 -.16 -.14 .12 -.05 

* p<0.05 (2-zijdig), **p<0.01 (2-zijdig) 
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Bijlage III. Training Omgaan met 
sociale grenzen 

 
 

Overzicht van de training          aantal lessen 

 

Gevoelens herkennen & benoemen     3 

 

 

Onderhandelen en omgaan met frustraties    1 

 

 

Situaties en reactietypes     3 

 

 

Klassengesprekken mentor     in overleg 
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Les 1. Kennismaken met emoties 

 

Centrale doelstelling van les 1: 

De bedoeling van deze les is de leerlingen leren onderscheid te maken tussen 
verschillende emoties. Daarbij gaan we oefenen om emoties te herkennen bij 
andere mensen. We zien dat emoties bij verschillende mensen verschillend tot 
uitdrukking komen en dat de context van belang is bij het interpreteren van emoties 
bij anderen. 

 

Oefening 1 (15 minuten) 

Doel: De leerlingen kennis te laten maken met verschillende emoties en herkennen 
van emoties bij anderen. 

Materiaal: Formulieren met daarop mensen met verschillende 
gezichtsuitdrukkingen. 

 

Waarom is het nodig om gevoelens bij anderen te herkennen?  

Voer een discussie over de noodzaak van herkennen van emoties, begin met een 
voorbeeld. Mogelijk voorbeeld: het is maandagochtend en je hebt je huiswerk niet 
gemaakt. De leraar (noem naam) komt de klas binnen en hij heeft een 
ochtendhumeur. Wat gebeurt er als je niet op zijn emotie let? En als je dat wel zou 
doen? Kortom: door op emoties van anderen te letten zullen er minder snel 
misverstanden ontstaan. 

 

Bij deze oefening maken we gebruik van gezichten waarop gevoelens, emoties te 
zien zijn. De gezichten zijn van een meneer of mevrouw die op deze papieren 
staan. We gaan proberen er achter te komen wat deze emoties zijn, je moet steeds 
opschrijven hoe je denkt dat die meneer of mevrouw zich voelt, daarvoor moet je 
goed naar de foto’s kijken. Je moet de opdracht alleen maken, zonder met iemand 
anders te overleggen. Je hebt vijf minuten de tijd om de papieren in te vullen. Na 
vijf minuten gaan we de oefening met z’n allen nabespreken. 

 

Nabespreking: per gezicht wordt nagegaan wat iedereen heeft opgeschreven. Hoe 
zie je dat diegene zich zo voelt? Laat eventueel de leerlingen de emotie zelf 
uitbeelden (bijvoorbeeld: kijk eens boos). Was het moeilijk om deze emotie een 
naam te geven en waarom? Als er verschillen zijn hoe de leerlingen de emotie 
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benoemen, hoe komt dat dan? Koppel terug naar het doel van de oefening en naar 
de discussie.  

 

Oefening 2 (25 minuten) 

Doel: Verder oefenen met de leerlingen om emoties van anderen te herkennen en 
verwoorden. Daarbij leren we dat de context van belang is bij het interpreteren van 
emoties bij anderen. 

Materiaal: Stripverhalen met tekstwolkjes zonder tekst. 

 

We hebben net geoefend met het herkennen en benoemen van gevoelens bij andere 
mensen en hebben gemerkt dat dit soms best moeilijk is. Bij de volgende oefening 
gebruiken we stripverhalen om te proberen uit te vinden hoe de mensen in het 
stripje zich voelen. Stripfiguren laten soms op een duidelijke manier gevoelens 
zien. Iedereen krijgt dadelijk een aantal stripjes. Je moet proberen in het 
stripverhaal de lege wolkjes in te vullen. Dat moet je weer voor jezelf doen, zonder 
overleg met iemand anders. Je hebt ongeveer 10 minuten om de wolkjes in te 
vullen, daarna gaan we het weer samen bespreken. 

 

Nabespreking: Ga de verschillende tekstwolkjes en emoties na. Sta erbij stil dat er 
verschillen zullen zijn tussen de leerlingen. Voer een discussie of het makkelijker 
was nu het plaatje in een verhaaltje (context) staat of dat het plaatje op zich zelf 
zou staan. Dit geldt ook in het dagelijks leven: voordat je weet hoe je moet 
reageren, moet je achterhalen wat er eerst is gebeurd. Vraag de leerlingen naar 
voorbeelden uit hun eigen ervaringen. 

 

Nabespreking les 1: we hebben geoefend met emoties herkennen bij anderen. We 
hebben gemerkt dat het makkelijker is als de context bekend is en als je weet wat 
er vooraf is gebeurd. Het is ook goed als je je eigen gevoelens kunt herkennen en 
vertellen wat je voelt. Dat maakt het voor een ander soms duidelijker. Daarom 
gaan we daar de volgende keer mee oefenen. 
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Les 2. Herkennen van gevoelens bij jezelf 

 

Centrale doelstelling van les 2: 

Doel van deze les is de leerlingen te helpen hun eigen gevoelens onder woorden te 
brengen, leren een onderscheid te maken tussen emotionele en lichamelijke 
gevoelens en te leren dat gevoelens een gevolg zijn van, of een reactie zijn op, een 
gebeurtenis of situatie. 

 

Oefening 1 (15 minuten) 

Doel: Leerlingen helpen om hun gevoelens onder woorden te brengen en 
onderscheid leren maken tussen emotionele en lichamelijke gevoelens. 

Materiaal: geen. 

 

De vorige les hebben we het gehad over herkennen en verwoorden van gevoelens 
bij anderen. Deze les gaan we proberen bij onszelf na te gaan wat voor soort 
gevoelens we wel eens hebben en hoe we die noemen.  

Laat de leerlingen leuke en niet-leuke gevoelens verzinnen en schrijf die op het 
bord. Maak aparte lijsten voor lichamelijke (zoals: warm, koud) en emotionele 
gevoelens (boos, blij). Leg het verschil tussen beide lijsten uit door middel van een 
discussie. Vertel dat we het in de training gaan hebben over emotionele gevoelens. 
Loop vervolgens de lijst met emoties door en laat de leerlingen voorbeelden 
verzinnen wanneer ze zich zo voelden. Zet er achter of de leerlingen dit een prettig 
dan wel onprettig gevoel vinden. 

 

Oefening 2 (25 minuten) 

Doel: leren dat gevoelens een gevolg zijn van een bepaalde gebeurtenis. 

Materiaal: Twister, kaartjes waarop een gebeurtenis beschreven staat, kaart met de 
kleuren en gevoelens. 

 

Waar komen gevoelens vandaan? Hoe komt het dat we een bepaald gevoel 
hebben? Voer een discussie over het waarom van gevoelens.  

Nu gaan we een spel doen om te kijken wat voor soort gevoelens we zouden 
kunnen krijgen bij verschillende gebeurtenissen. We doen dit met Twister. De 
kleuren van Twister staan voor een bepaald gevoel (rood-boos, geel-blij, blauw-
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bedroefd, groen-bang), die staan ook op deze kaart. Eén leerling leest steeds een 
kaartje uit de stapel voor met de gebeurtenis erop, een andere leerling mag de 
schijf van Twister draaien. Vier leerlingen spelen het spel. Zij moeten verzinnen 
hoe ze zich in de situatie zouden voelen en dan hun hand of voet op de betreffende 
kleur plaatsen. 

 

Tijdens het spel: merk op dat gebeurtenissen tot meerdere gevoelens kunnen 
leiden. Ook kan er verschil zijn tussen de leerlingen wat ze zouden voelen. Niet 
iedereen voelt zich dus hetzelfde als er iets gebeurt. 

 

Nabespreking les 2: 

Spreek de les na. We hebben gezien dat er lichamelijke en emotionele gevoelens 
zijn. Emotionele gevoelens kunnen zowel fijn als niet fijn zijn. Bij Twister hebben 
we gezien dat gevoelens niet “zomaar” ontstaan. We krijgen bepaalde gevoelens 
door gebeurtenissen. Bij dezelfde gebeurtenis kunnen mensen verschillende 
gevoelens krijgen. Hoe dat kan gaan we volgende week bekijken. 

 

 

Les 3. De samenhang tussen gebeurtenis-gedachte-gevoel-gedrag. 

 

Centrale doelstelling van les 3: 

Doel van deze les is om de leerlingen te leren dat niet de gebeurtenis zelf een 
bepaald gevoel oproept, maar dat het onze houding (gedachten) ten opzichte van de 
gebeurtenis is die bepaalt hoe we ons in een bepaalde situatie voelen. We leren 
onderscheid te maken tussen gedachten en gevoelens en we leren dat onze 
gedachten en gevoelens een hele belangrijke rol spelen in het tot stand komen van 
gedrag. 

 

Oefening 1 (10 minuten) 

Doel: De leerlingen leren dat gevoelens worden veroorzaakt door gedachten en 
opvattingen. 

Materiaal: twee keer één verhaal, met twee versies. 

 

Doe eerst één verhaal en als er tijd is het andere verhaal ook. 
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De vorige keer hebben we gemerkt dat mensen soms verschillende gevoelens 
hebben bij dezelfde gebeurtenis. Koppel terug naar Twister, vraag de leerlingen of 
ze nog een voorbeeld weten. Vandaag gaan we onderzoeken hoe dat kan. Je krijgt 
zo een kort verhaaltje te lezen, daarna moet je op het formulier de drie kolommen 
invullen: Wat denk je? Hoe voel je je? Wat doe je? Je moet voor jezelf werken en 
niet met een ander overleggen. Als iedereen klaar is gaan we het samen 
nabespreken. Deel de formulieren uit, zorg dat de ene helft van de klas de ene 
versie en de andere helft de andere versie van het verhaal krijgt. De ene versie is 
uitgebreid met een aantal gedachten van de hoofdpersoon. 

 

Nabespreking: door de verschillende versies van het verhaal, zullen de leerlingen 
andere gevoelens krijgen. Door middel van een discussie kun je achterhalen dat 
gevoelens voortkomen uit gedachten over een gebeurtenis. 

 

Oefening 2 (15 minuten) 

Doel: De leerlingen leren gedachten en gevoelens te onderscheiden. 

Materiaal: Kaartjes met daarop gedachten of gevoelens. 

 

We gaan zo twee groepen maken. Elke groep krijgt een stapeltje kaartjes. Op die 
kaartjes staat of een gevoel, of een gedachte. Het is de bedoeling dat je met je 
groep een rij maakt met de gevoelens en een rij met de gedachten. Daarna moet je 
ervoor zorgen dat achter alle gedachten het bijhorende gevoel komt te liggen. Doe 
samen met de leerlingen een voorbeeld. Als jullie het klaar hebben zullen we het 
samen nabespreken. 

 

Nabespreking: probeer de leerlingen zelf te laten motiveren waarom ze voor 
bepaalde combinaties gekozen hebben. Vraag of de andere groep het hiermee eens 
is. Bespreek verder dat verschillende gedachten tot eenzelfde gevoel kunnen leiden 
en dat een gedachte tot verschillende gevoelens kan leiden (mede afhankelijk van 
de context). 

 

We kennen nu het verschil tussen gedachten en gevoelens en we hebben gezien dat 
onze gedachten onze gevoelens veroorzaken. We gaan nu kijken naar het 
zogenaamde G.G.G.G.-schema. Dat ziet er als volgt uit: 

Gebeurtenis + Gedachte = Gevoel → Gedrag 
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Een gebeurtenis roept een bepaalde gedachte bij iemand op. Dit veroorzaakt een 
bepaald gevoel. Dat gevoel maakt dat we ons op een bepaalde manier gedragen. 
Bespreek een voorbeeld om dit schema duidelijk te maken. 

 

Oefening 3 (15 minuten) 

Doel: Met de leerlingen oefenen met het G.G.G.G.-schema. Met name het feit dat 
ons gedrag wordt bepaald door onze gevoelens, die vervolgens weer afhankelijk 
zijn van wat we denken. 

Materiaal: geen. 

 

Vraag de leerlingen een gebeurtenis te noemen waarbij ze een bepaald gevoel 
hadden. Werk het samen uit in gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag. Schrijf alles 
op het bord. Doe eventueel nog een gebeurtenis. Benadruk dat het gevoel 
veroorzaakt wordt door de gedachte over de gebeurtenis en gedrag vaak 
veroorzaakt wordt door ons gevoel. 

 

Nabespreking les 3: 

We hebben geleerd wat gevoelens en gedachten zijn en wat het verschil tussen 
beide is. Onze gedachten bij een bepaalde gebeurtenis zorgen voor onze gevoelens 
bij die gebeurtenis. Bij de laatste oefening zagen we dat deze gevoelens ervoor 
zorgen dat we op een bepaalde manier reageren, dat we ons op een bepaalde 
manier gedragen. 

Als je je prettiger wilt voelen en je anders wilt gedragen na een gebeurtenis, dan 
moet je je gedachten over die gebeurtenis veranderen. 

 

 

Les 4. Manieren om te reageren op een situatie (reactietypes) 

 

Centrale doelstelling van les 4: 

De bedoeling van deze les is de leerlingen kennis te laten maken met de vier 
verschillende reactietypes. Hiervoor wordt de poster geïntroduceerd, die de 
komende tijd in de klas blijft hangen. 
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Oefening 1 (20 minuten) 

Doel: De leerlingen kennis laten maken met de vier verschillende reactietypes. 

Materiaal: Poster met daarop vier afbeeldingen van de reactietypes, aantal 
situatiebeschrijvingen. 

 

Aan de hand van een voorbeeld-situatie wordt aan de leerlingen gevraagd naar 
manieren hoe je hierop zou kunnen reageren. De reacties die de jongeren noemen, 
worden op het bord geschreven. Schrijf de betreffende reactietypen in het 
bijbehorende kwadrant. Wanneer alle vier reacties genoemd zijn, wordt de poster 
geïntroduceerd en opgehangen. De poster blijft in de klas hangen tot de training en 
mentorgesprekken afgelopen zijn. 

 

We hebben gezien dat je in een situatie een aantal mogelijke manieren hebt om te 
reageren. We hebben ook gezien dat sommige manieren een beetje bij elkaar 
horen. Als je een verdeling maakt, krijg je vier mogelijkheden. Die staan op het 
bord en ook op de poster. Verzin nu samen met de leerlingen namen voor de vier 
reactietypes (manieren waarop je kunt reageren). Schrijf die ook op het bord. 

 

Oefening 2 (20 minuten) 

Doel: De leerlingen individueel de vier reactietypes laten verzinnen. 

Materiaal: Videofragment van jongeren die een situatie spelen met een sociale 
grens erin, formulier waarop de reactietypes ingevuld kunnen worden. 

 

Bij deze oefening gaan we nog een keer kijken hoe je kunt reageren op een 
bepaalde situatie. We gaan een video kijken van een jongen die zich in een 
moeilijke situatie bevindt. Als de video afgelopen is, moeten jullie proberen zoveel 
mogelijk manieren op te schrijven hoe de jongen zou kunnen reageren. Laat de 
leerlingen eerst naar de video kijken, benoem dan samen de sociale grens, laat ze 
vervolgens de reactietypen zelf proberen te verzinnen.  

 

Inventariseer de verschillende antwoorden van de leerlingen tijdens de 
nabespreking van de oefening. Vraag steeds bij welk plaatje van de poster het 
gegeven antwoord hoort. Schrijf het antwoord vervolgens in het bijbehorende 
kwadrant.  
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Wanneer er tijd is, kan met het tweede fragment geoefend worden, idem aan het 
eerste.  

Nabespreking les 4:  

Zoals we hebben gezien, kun je in situaties terechtkomen waarin je verschillende 
manieren hebt om te reageren. We hebben vandaag geleerd dat er vier mogelijke 
manieren van reageren zijn. Dat zijn … (noem de verzonnen namen voor de 
reactietypen). Die manieren staan op deze poster. De poster blijft hier in de klas 
hangen. Je zult zien dat de komende week, door leerlingen hier in de klas op de 
vier verschillende manieren op situaties gereageerd zal worden.  

 

 

Les 5. Onderhandelen en omgaan met frustratie 

 

Centrale doelstelling van les 5: 

De bedoeling van deze les is de leerlingen te leren wat frustratie is en hen bewust 
te maken van het feit dat ook bij frustratie onze gedachten de oorzaak vormen. 
Verder leren de leerlingen dat hoe je frustratie op kunt heffen, bijvoorbeeld door te 
onderhandelen in bepaalde situaties. 

 

Oefening 1 (15 minuten) 

Doel: Het creëren van een situatie waarin de jongeren frustratie ervaren en hen 
bewust maken van hun gedachten en gevoelens in zo’n situatie. 

Materiaal: abstracte puzzels. 

 

De leerlingen worden in twee groepen gedeeld. Iedere leerling krijgt een envelop 
met daarin een aantal puzzelstukjes. Deze mag pas op het teken van de trainer 
opengemaakt worden. De puzzelstukjes zijn echter door elkaar gegooid en daarna 
in de enveloppen gedaan. Het is de bedoeling dat de leerlingen, zonder overleg, 
allemaal een puzzel maken. Wanneer een puzzelstukje naar het midden van de tafel 
geschoven wordt, mag iemand anders het stukje pakken voor zijn eigen puzzel. 
Diegene die het snelst met zijn puzzel klaar is, heeft gewonnen. 

 

Nabespreking: vraag de leerlingen naar hun ervaringen. Voelden ze spanning, 
frustratie? Vraag naar de gevoelens die ze tijdens het spel hadden en ga na welke 
gedachten deze gevoelens veroorzaakten. 
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Oefening 2 (10 minuten) 

Doel: De leerlingen te leren wat frustratie is en hoe je ermee om kunt gaan. 

Materiaal: geen. 

 

Probeer de leerlingen de bovenstaande gevoelens uit oefening 1 te laten herkennen 
en benoemen als frustratie. Leg uit dat we het de rest van de les gaan hebben over 
frustratie en wat je er aan kunt doen. Probeer een discussie op gang te brengen over 
frustratie. Wat is het? Wanneer voelde je je gefrustreerd? Maak G.G.G.G.-
schema’s op het bord. 

 

Vraag hoe de leerlingen om zijn gegaan met frustratie in de genoemde 
voorbeelden. Een voorbeeld om frustratie op te heffen is door te onderhandelen. 
Bijvoorbeeld door te vragen of iemand anders iets voor je wil doen of door te 
vragen of er een andere oplossing voor het probleem is. Vraag naar ervaringen met 
onderhandelen. 

 

Oefening 3 (15 minuten) 

Doel: De leerlingen laten oefenen in onderhandelen. 

Materiaal: De abstracte puzzels. 

 

De jongeren krijgen weer de puzzels van oefening 1, waarbij ieder moet proberen 
een volledige puzzel te krijgen. Om de beurt mogen de jongeren nu een van hun 
puzzelstukjes ruilen tegen die van een ander, door te onderhandelen. 

 

Nabespreking: Ga na of het nu makkelijker ging om een complete puzzel te maken, 
werden de leerlingen minder gefrustreerd? Kom tot de conclusie dat onderhandelen 
een handige oplossing kan zijn. 

 

Nabespreking les 5: 

We hebben gezien dat het veel beter gaat een complete puzzel te maken door 
gebruik te maken van onderhandelen. Als je dat doet, raak je ook minder 
gefrustreerd en wordt het leuker om de puzzel te maken. We hebben ook gemerkt 
dat je de puzzel sneller af kan hebben als je onderhandelt en dat iedereen zijn zin 
kan krijgen door middel van onderhandelen en dus niet gefrustreerd wordt. 
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Les 6. Kiezen uit de reactietypes (probleem oplossen) 

 

Centrale doelstelling van les 6: 

Doel van deze les is om de vier reactietypes te herhalen. Vervolgens maken de 
leerlingen kennis met de probleemoplossingsstrategie om een keuze te kunnen 
maken uit de vier reactietypes. 

 

Oefening 1 (20 minuten) 

Doel: Herhalen van de vier reactietypes. 

Materiaal: Strip van een situatie met een sociale grens, formulier met een kwadrant 
waarop de reactietypes geschreven kunnen worden. 

 

Aan de leerlingen wordt een strip uitgedeeld van een situatie met een sociale grens 
erin. De leerlingen moeten in het kwadrant de vier reactietypes opschrijven, zonder 
met elkaar te overleggen. Bespreek de oefening gezamenlijk na. 

 

Net als vorige keer zien we in deze oefening dat je op vier verschillende manieren 
kunt reageren op een situatie, dat kunnen we ook terugvinden op de poster die hier 
hangt. Is jullie deze week ook opgevallen dat je zelf, of een ander, ook op deze 
manieren op een situatie reageert? Wanneer was dat?Bespreek de aangedragen 
voorbeelden van de leerlingen, de mentor of breng een eigen voorbeeld in. 

 

Oefening 2 (20 minuten) 

Doel: Introduceren van de probleemoplossingsstrategie. 

Materiaal: Videoband met daarop jongeren in een situatie met een sociale grens. 

 

Bij deze oefening gaan we weer kijken hoe je kunt reageren op een bepaalde 
situatie. We gaan een video kijken van twee jongens die zich in een moeilijke 
situatie bevinden. Als de video afgelopen is, moeten jullie proberen zoveel 
mogelijk manieren op te schrijven hoe de jongens zouden kunnen reageren. Dit 
mag je in hele korte woorden opschrijven. Laat de leerlingen eerst naar de video 
kijken, verzin dan samen de sociale grens, laat ze vervolgens de reactietypen zelf 
proberen te verzinnen.  
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Inventariseer de verschillende antwoorden van de leerlingen tijdens de 
nabespreking van de oefening. Vraag steeds bij welk plaatje van de poster het 
gegeven antwoord hoort. Schrijf het antwoord vervolgens in het bijbehorende 
kwadrant. 

 

De oplossingen worden nu bekeken met het probleemoplossingsmodel. Vraag de 
jongeren wat zij de slechtste oplossing vinden en waarom, wat is daarna de 
slechtste oplossing. Wat is de beste. Geef met plussen en minnen aan hoeveel 
jongeren voor elke oplossing “stemmen”. Kom met uiteindelijk met de meest 
ideale oplossing naar voren. 

 

Nabespreking les 6 

We hebben een manier gezien waarop je een keuze kunt maken uit de vier 
verschillende reactietypes. Dat gaat door middel van plussen en minnen. Eerst 
probeer je zoveel mogelijk oplossingen voor een probleem te verzinnen. Dan kijk 
je wat je de slechtste oplossing vindt en die geef je een min. Vervolgens geef je de 
beste oplossing een plus en de andere oplossingen ook plussen en minnen. Zo kun 
je goed zien wat eigenlijk de beste oplossing is, namelijk die met de meeste 
plussen. 

 

 

Les 7. Probleemoplossen 

 

Centrale doelstelling van les 7: 

Deze les heeft als doel de leerlingen nogmaals te laten oefenen met het genereren 
van reactietypen en vervolgens door middel van de methode van probleem 
oplossen de meest ideale oplossing te verzinnen. Vervolgens worden de 
voorgaande lessen nog eens kort samengevat en wordt een overgang gemaakt naar 
de mentorgesprekken. 

 

Oefening 1 (20 minuten) 

Doel: Nog een keer de strategie van probleemoplossen oefenen. 

Materiaal: geen. 
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Bij deze oefening gaan we weer manieren verzinnen hoe je zou kunnen reageren 
op een bepaalde moeilijke situatie. Vertel een gebeurtenis en probeer met de groep 
eerst de sociale grens en vervolgens zoveel mogelijk reacties te verzinnen. Schrijf 
de reacties op het bord, in het kwadrant. Bepaal vervolgens samen met de 
leerlingen de meest “handige” oplossing door middel van probleemoplossen. 

 

Afsluiting 

Vertel de leerlingen dat dit de laatste les is dat de trainer in de klas komt. Vraag 
wat ze van de lessen vonden, bespreek na wat ze tijdens de training allemaal 
geleerd hebben. Vertel dat in de weken hierna de 5-minuten gesprekken gevoerd 
zullen worden en leg uit wat deze in zullen houden. 

 

Tot slot wordt de les op een leuke manier afgesloten. 
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Instructie voor leerkrachten, de 5-minuten gesprekken 

Wat is er gedaan in de training? 

In het eerste deel van de training hebben de leerlingen geoefend in het herkennen 
en benoemen van emoties bij zichzelf en anderen. In het tweede deel van de 
training zijn de vier reactietypes besproken, één daarvan is specifiek geoefend en 
besproken, namelijk onderhandelen. 

 

Wat moeten de leerkrachten nu doen? 

Het is nu de bedoeling dat de mentoren dagelijks klassengesprekjes voeren met de 
leerlingen uit hun mentorgroep (zitten de leerlingen dagelijks in de mentorgroep?), 
naar aanleiding van een situatie waar een sociale grens in zit. Dit kan een situatie 
zijn waarin de leerling een gewenste reactie heeft laten zien of een situatie waarin 
de leerling een ongewenst reactie heeft laten zien. De situatie kan besproken 
worden aan de hand van de poster in de klas, waar de vier reactietypes op 
afgebeeld staan. De mentor kan vragen, wat iemand allemaal zou kunnen doen in 
zo’n situatie, wat de leerling in dit geval gedaan heeft (is dit aanpassen, 
overschrijden, onderhandelen of terugtrekken) en waarom de leerling hiervoor 
gekozen heeft.  

 

Hoe zien de klassengesprekken eruit? 

De mentor voert de gesprekken liefst op een vast tijdstip van de dag, bijvoorbeeld 
na een pauze of aan het einde van de middag. Het worden korte gesprekken van 
ongeveer 5 minuten.  

De mentor moet in de gaten houden dat niet steeds dezelfde leerling aangesproken 
wordt op zijn gedrag. Gesprekken met de hele groep hebben de voorkeur, zodat 
leerlingen ook van elkaar kunnen leren. 

Na het groepsgesprek vult de mentor een gesprekken-formulier in, zodat gekeken 
kan worden wat voor soort situaties zich voordoen in de klas en deze ook 
besproken kunnen worden met de trainer. 

 

En hoe gaat het dan verder? 

Na de klassengesprekken wordt weer een vragenlijst over omgang met sociale 
grenzen afgenomen. Hierna kan gekeken worden of de training effect heeft gehad 
en kan de training aangepast worden. Na een half jaar wordt de vragenlijst 
nogmaals afgenomen om te kijken of eventuele effecten blijvend zijn. 
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Bijlage IV. Formulier 5-minuten 
gesprekken 

 

 

 

Formulier 5-minuten gesprekken mentor 

 

Datum:  

 

 

Gebeurtenis: 
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Betrokken leerling(en):  

 

 

Reactie die door leerling is laten zien:  

Aanpassen/overschrijden/onderhandelen/weggaan 

 

- Wat had je allemaal nog meer kunnen doen? 

- Wat zou de beste oplossing geweest zijn, wat de slechtste? 

 

 

Gevolg (wat heeft het gesprekje opgeleverd): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




