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Hoofdstuk 7 
De training Omgaan met sociale grenzen 

 

7.1   Inleiding 

In deel I van dit proefschrift zijn de resultaten uit het onderzoek van de gehele 
populatie van de Th. Hart de Ruyterschool beschreven. Een deel hiervan besloeg 
onderzoek naar de houding ten opzichte van sociale grenzen van de leerlingen. 
Hieruit bleek dat leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool meer kozen voor de 
Gewilde reactie Overschrijden en minder voor de Gewilde reactie Onderhandelen 
in vergelijking met leerlingen van de normgroep van de ASL. Daarbij bleek dat ze 
minder kennis hadden dan de normgroep van de verschillende mogelijkheden om 
te reageren (gekende reacties) op een situatie waar een sociale grens in was 
verdisconteerd. 

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 6, wordt er in het sociale competentiemodel vanuit 
gegaan dat sociale incompetentie kan ontstaan doordat sociale vaardigheden niet of 
niet in voldoende mate in het gedragsrepertoire aanwezig zijn (Loeber, Slot & 
Sergeant, 2001). Crick en Dodge (1994) beschrijven als vierde stap van hun 
informatieverwerkingsmodel dat het voorbereiden van een of meerdere 
gedragsresponsen een belangrijke stap van het uiteindelijke gedrag is. De 
gedragsproblemen van de leerlingen van de Th. Hart de Ruyterschool zouden met 
deze modellen (gedeeltelijk) verklaard kunnen worden doordat de leerlingen niet 
voldoende sociale vaardigheden in hun gedragsrepertoire hebben en daarmee de 
vierde stap in het informatieverwerkingsmodel niet optimaal kunnen maken. Het 
uitbreiden van sociale vaardigheden in hun gedragsrepertoire zou kunnen leiden tot 
een afname van hun sociale incompetentie en daarmee een gewenster 
maatschappelijk functioneren bewerkstelligen.  

 

Om de sociale vaardigheden in het gedragsrepertoire van de leerlingen uit te 
breiden is een training samengesteld die zich voornamelijk richt op sociale 
vaardigheden met betrekking tot het omgaan met situaties met een sociale grens 



Grensverleggend 

 

 

82 

erin verdisconteerd. Het doel van deze training Omgaan met sociale grenzen is om 
de kennis van omgaan met sociale grenzen, zoals gemeten met de ASL, uit te 
breiden. Met name de eerste vraag van de ASL (wat zou men allemaal kunnen 
doen?) richt zich op het gedragsrepertoire over omgaan met sociale grenzen van de 
leerling. Bij de evaluatie van de training in hoofdstuk 8 wordt dan ook vooral 
getoetst of er bij de leerlingen sprake is van een toename van de kennis van 
omgaan met sociale grenzen na de training. Alvorens deze vraag te beantwoorden 
wordt in voorliggend hoofdstuk de training Omgaan met sociale grenzen 
beschreven. In §7.2 worden de achtergronden van de training beschreven, §7.3 gaat 
in op de opzet en inhoud van het trainingsprogramma. In §7.4 wordt beschreven 
hoe de training tot stand gekomen is en §7.5 beschrijft hoe deze is uitgevoerd. Tot 
slot beschrijft §7.6 hoe de training verlopen is. 

 

7.2   Achtergronden van de training 

Zoals beschreven in hoofdstuk 6 is er in meta-analyses over sociale 
vaardigheidstrainingen en behandelingen bij jongeren met gedragsproblemen een 
aantal terugkerende voorwaarden te benoemen die in een interventie mogelijk 
effect sorteren bij jongeren. Deze voorwaarden zijn: 

1 intensief en over langere tijd trainen om generalisatie te kunnen 
bewerkstelligen,  

2 situaties uit het dagelijks leven oefenen om tot een volledige generalisatie te 
kunnen komen, 

3 de jongere behandelen samen met zijn sociale netwerk (een aparte 
oudertraining en op school in de klas),  

4 trainen in heterogene groepen,  

5 een cognitief gedragstherapeutische achtergrond van de training, met als 
onderdelen sociaal cognitieve en probleemoplossende vaardigheden.  

 

Als basis voor het trainingsprogramma is het Trainingsprogramma voor 
Emotionele en Cognitieve Vaardigheden (TECV) genomen (Wigboldus & 
Wolsink, 1999). Deze training is gebaseerd op de principes van de rationeel 
emotieve therapie en heeft als doel jongeren te leren om situaties rationeler en 
realistischer te beoordelen. Het programma is op haar beurt een bewerking van het 
programma Rationeel Emotieve Educatie (Diekstra, Knaus & Ruys, 1982). Het 
effectonderzoek naar TECV wees uit dat de jongeren uit de trainingsgroep 
rationeler dachten, maar minder innerlijk welbevinden hadden dan de jongeren uit 
de controlegroep. Het betrof hier echter maar een klein aantal proefpersonen, 
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waardoor slechts gesproken kan worden van een positieve tendens (Boendermaker, 
Van der Veldt & Booy, 2003). 

 

Het eerste gedeelte van TECV leert de jongeren emoties bij zichzelf en anderen te 
herkennen, om te gaan met frustratie en de basisprincipes van de rationele 
gedragstherapie. Deze basisprincipes bestaan uit het kunnen onderscheiden van 
Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag. Deze vaardigheden zijn opgenomen in 
de training Omgaan met sociale grenzen (in les 1, 2, 3 en 5). Les 4, 6 en 7 gaan 
specifieker in op het omgaan met sociale grenzen. Er wordt de leerlingen geleerd 
dat er vier mogelijke manieren van omgaan met een sociale grens zijn, namelijk 
Aanpassen, Overschrijden, Onderhandelen en Terugtrekken. De leerlingen leren de 
vier mogelijkheden aan de hand van concrete situaties. Het leren van de 
mogelijkheden wordt ondersteund door het gebruik van een groot formaat poster 
met daarop tekeningen van de vier reactietypen, zoals ook op het omslag van dit 
proefschrift weergegeven is. Nadat in les 4 een introductie van de poster heeft 
plaatsgevonden, blijft de poster voorin de klas hangen tijdens de hele periode 
waarin de training wordt gegeven,. De leerlingen leren tijdens de laatste lessen hoe 
ze het beste een keuze tussen de vier reactietypen kunnen maken. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de methode van probleemoplossen, die in veel sociale 
vaardigheidstrainingen wordt gebruikt. Bij probleemoplossen leert de leerling stap 
voor stap een situatie te benaderen (onder andere Kazdin, 1997). Eerst wordt de 
situatie geanalyseerd, waarna verschillende reactiemogelijkheden gegenereerd 
worden. Vervolgens wordt door middel van afweging van voor- en nadelen beslist 
welke reactiemogelijkheid het meest positief kan zijn. Keuze voor een positieve 
reactie wordt beloond door middel van bekrachtiging van de trainer. 

 

7.3   Opzet en inhoud van de training 

De training is in te delen in het tweede preventieniveau in het Sociaal-Emotionele 
Vormings model van Matser, zoals deze beschreven is in §6.4. De training vindt 
plaats in de klas en richt zich op alle leerlingen in de groep. De leerlingen zijn dus 
niet voor de training geïndiceerd. 

 

De training Omgaan met sociale grenzen bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
heeft als doel een raamwerk te leveren voor het leren omgaan met situaties met een 
sociale grens erin verdisconteerd. Hiervoor zijn zeven lessen opgesteld waarbij de 
trainer in de klas komt om samen met de mentor de les te geven. De zeven lessen 
zijn onder te verdelen in drie thema’s. Het eerste thema behandelt het herkennen en 
benoemen van gevoelens. Het tweede thema gaat in op onderhandelen en omgaan 
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met frustraties, omdat bleek dat de leerlingen erg weinig kozen voor het reactietype 
Onderhandelen. Het derde thema richt zich specifiek op situaties met een sociale 
grens erin en de mogelijke reacties daarop. De zeven trainingslessen en het doel 
van elke les worden kort weergegeven in het volgende overzicht: 

 

Les 1 – Kennismaken met emoties. Het doel van deze les is verschillende emoties 
te leren benoemen en deze te herkennen bij anderen. 

Les 2 – Herkennen van emoties bij jezelf. Bij deze les is het doel te leren dat een 
gebeurtenis een bepaald gevoel bij jezelf kan oproepen en deze te kunnen 
benoemen. 

Les 3 – Samenhang tussen gebeurtenis, gedachte, gevoel en gedrag. Het doel van 
deze les is om te leren dat een gebeurtenis een bepaalde gedachte oproept die een 
gevoel kan veroorzaken, dat uiteindelijk resulteert in bepaald gedrag. 

Les 4 – Manieren om te reageren op een situatie (reactietypen). Deze les heeft als 
doel de leerlingen kennis te laten maken met de vier mogelijke reacties op een 
situatie (Aanpassen, Overschrijden, Onderhandelen en Terugtrekken). 

Les 5 – Onderhandelen en omgaan met frustratie. Het doel van deze les is te leren 
dat frustratie een gevoel is dat je krijgt bij bepaalde situaties en dat je door 
onderhandelen dit gevoel soms op kunt heffen. 

Les 6 – Kiezen uit de reactietypes. Deze les heeft tot doel om door middel van 
probleemoplossen tot een adequate keuze uit de vier mogelijke reacties te komen. 

Les 7 – Probleemoplossen. Deze les is een herhaling van les 6, waarbij de 
leerlingen leren om door middel van probleemoplossen tot een adequate keuze uit 
de vier reacties te komen. Daarnaast wordt de training nabesproken en worden de 
5-minuten gesprekken geïntroduceerd.    

 

De oefeningen die gedaan worden tijdens de lessen zijn voor de leerlingen zo 
aantrekkelijk mogelijk gemaakt. Dit is onder andere gedaan door gebruik te maken 
van spelvormen, video-ondersteuning met beelden van jongeren van dezelfde 
leeftijd, de poster, strips en plaatjes. 

 

Een meer uitgebreide beschrijving van de training is te vinden in bijlage III. De 
complete uitwerking van de training Omgaan met sociale grenzen kan worden 
opgevraagd bij de auteur van dit proefschrift. 
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Het tweede deel van de training bestaat uit dagelijkse 5-minuten gesprekjes, 
waarbij de leerkracht met de leerlingen uit de groep een situatie bespreekt met de 
daarbijbehorende mogelijke vier reacties. De situatie kan door de leerlingen 
aangedragen worden, bijvoorbeeld een situatie die eerder op de dag is 
voorgevallen. De leerling kan in deze situatie zowel voor een adequate als een 
inadequate reactie hebben gekozen. De mentor mag ook zelf een voorgevallen 
situatie noemen of bijvoorbeeld een situatie uit de actualiteit aandragen. De 
mogelijke reacties op de situatie worden door de leerlingen genoemd en besproken. 
Vervolgens worden de reactiemogelijkheden bij de vier tekeningen van de poster 
geplaatst. Door middel van het probleemoplossend model wordt de meest adequate 
reactie voor de leerling en zijn omgeving bepaald. Met het 5-minuten formulier 
(zie bijlage IV), wordt aan de leerkracht een leidraad geboden om de voorgevallen 
situaties te bespreken. De structuur van dit formulier zorgt tevens voor herkenning 
bij de leerlingen. Vooral leerlingen die een grotere mate van structuur behoeven, 
zoals leerlingen met autisme spectrum stoornissen of ADHD, zullen baat hebben 
bij deze structuur en op deze manier meer van de 5-minuten gesprekken leren. De 
5-minuten gesprekken vinden plaats op een vast tijdstip van de dag, waardoor ook 
weer herkenbaarheid voor de leerlingen wordt gecreëerd.  

 

De voorwaarden voor een mogelijk effectieve training, zoals die zijn genoemd in 
§7.2, zijn alle verwerkt in de training, met uitzondering van de aparte 
oudertraining. Waarom deze niet heeft plaatsgevonden wordt besproken in de 
discussie in hoofdstuk 9. De eerstgenoemde voorwaarde, namelijk het intensief en 
gedurende langere tijd trainen, wordt gerealiseerd door de 5-minuten gesprekken. 
Deze gesprekken worden dagelijks en over langere periode gevoerd. In deze 5-
minuten gesprekken komen steeds situaties over het dagelijks leven naar voren. De 
leerlingen kunnen zich goed in de situaties inleven, doordat ze over het algemeen 
de situatie allemaal hebben meegemaakt. Dit zorgt voor generalisatie naar het 
dagelijks leven. Er is voor gekozen om de training in de klas te laten plaatsvinden, 
zodat de leerlingen samen met hun sociale netwerk (tweede voorwaarde) getraind 
worden. Door training in de klas is er sprake is van heterogene groepen, de derde 
voorwaarde. Zowel leerlingen die weinig reactiemogelijkheden kennen, als 
leerlingen die er meerdere kennen, zitten bij elkaar in de groep waardoor ze van 
elkaar kunnen leren. Tot slot heeft de training een cognitief gedragstherapeutische 
achtergrond, zoals beschreven. De training richt zich op sociaal cognitieve en 
probleemoplossende vaardigheden van de leerlingen, waarmee ook de vierde 
voorwaarde in de training is verwerkt.  

 

De training Omgaan met sociale grenzen volgt de stappen van het informatie 
verwerkingsmodel van Crick en Dodge, zoals beschreven in hoofdstuk 6. De eerste 
lessen hebben als thema het waarnemen (stap 1) en interpreteren (stap 2) van 
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sociale informatie. Vervolgens worden reactiemogelijkheden gegenereerd en 
geëvalueerd (stap 3 en 4) en wordt gekozen welke reactiemogelijkheid het meest 
passend zou zijn (stap 5). Stap 6, hoe deze mogelijkheid uitgevoerd kan worden, 
wordt niet specifiek in de training geoefend. 

 

7.4   Totstandkoming van de training 

Alvorens een eerste opzet voor de training te maken, is een plenaire bijeenkomst 
voor de gehele staf van RENN4 van de locaties in Groningen georganiseerd. Zowel 
alle leerkrachten als de medewerkers van de afdeling Expertise waren voor deze 
bijeenkomst uitgenodigd. In de bijeenkomst werd een uiteenzetting gegeven over 
de gevonden resultaten van de meting bij de gehele populatie van de Th. Hart de 
Ruyterschool. Hierna werd verteld dat een training opgezet zou worden om kennis 
van leerlingen over het omgaan met sociale grenzen uit te breiden. Plenair werd 
besproken hoe deze training het beste opgezet kon worden en wat de belangrijke 
aandachtspunten bij de opzet zijn. Het belangrijkste punt dat tijdens deze 
bijeenkomst naar voren kwam was dat het bij deze groep leerlingen nodig is om 
gedurende lange tijd en intensief vaardigheden te herhalen om ze te laten beklijven. 

 

Op het moment dat de eerste opzet van de training gereed was, is deze besproken 
met deskundigen van de afdeling Expertise van RENN4. De grootste 
veranderingen die naar aanleiding van dit gesprek doorgevoerd zijn, waren dat de 
lessen ingekort werden naar een lesuur (40 minuten), in plaats van een klokuur. 
Daarnaast werd het uitdagen van emoties grotendeels uit de training gehaald, 
omdat dit een te groot beroep op de cognities van de leerlingen zou doen. Na deze 
eerste veranderingen is de vernieuwde trainingsopzet besproken met de intern 
begeleider van de Th. Hart de Ruyterschool, de psychomotorisch therapeut (die op 
school ook betrokken is bij sociale vaardigheidstrainingen) en de mentoren van de 
beide trainingsgroepen. In dit overleg is voornamelijk besproken of de training zou 
aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en of zij zich zouden kunnen 
inleven in de situaties. Tevens werd besproken of de training te makkelijk of te 
moeilijk zou zijn voor de leerlingen. Naar aanleiding van dit gesprek zijn kleine 
wijzigingen in het trainingsprogramma doorgevoerd. 

 

7.5   Uitvoering van de training 

Voorafgaand en tijdens de training is een serie lezingen over de vorderingen van 
het onderzoek en het verloop van de training georganiseerd voor al het personeel 
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van de Th. Hart de Ruyterschool. Dit heeft gezorgd voor enthousiasme en 
betrokkenheid van de leerkrachten bij de training.  

Het basisgedeelte van de training, bestaande uit de zeven beschreven lessen, zijn 
gegeven door de onderzoekster zelf. Zij kwam in beide trainingsgroepen zeven 
keer op een vast moment in de week in de klas. Het was hierbij de opzet dat de 
mentoren bij de lessen aanwezig waren. De mentoren hebben voorafgaand aan de 
training een draaiboek ontvangen waarin de training Omgaan met sociale grenzen 
stond beschreven. De onderzoekster nam de materialen voor elke les mee. Mentor 
1 is bij alle zeven lessen aanwezig geweest, mentor 2 heeft helaas niet alle lessen 
volledig bijgewoond. De aanwezigheid van de mentoren bij de training had een 
tweeledig doel. Ten eerste was de aanwezigheid van de mentor voor de leerlingen 
erg prettig, omdat er op deze manier geen grote veranderingen in de groep waren 
en de mentor voor rust in de groep kon zorgen. Ten tweede kon de mentor zich op 
deze manier de basisprincipes van de training, zoals uitgelegd door de trainer, 
gemakkelijk eigen maken. De mentoren konden deze vaardigheden inzetten bij de 
5-minuten gesprekken. Visser, Bijstra en Kunnen (2005) deden evaluatie-
onderzoek naar een training binnen RENN4 bij leerlingen in de basisschoolleeftijd 
en adviseren in hun onderzoeksrapport trainingen te laten geven door leerkrachten, 
zodat de betrokkenheid van de leerkracht gegarandeerd wordt. Alle lessen zijn 
nabesproken met de betreffende leerkracht, waarbij de leerkracht commentaar op 
de oefeningen kon uiten en een aanpak voor de volgende les gemaakt kon worden. 

 

Na elke training is een kort verslag geschreven over het verloop en de 
aanwezigheid van de leerlingen tijdens de lessen. Uit bestudering van deze 
verslagen blijkt dat over het algemeen de lessen in experimentele groep 1 rustiger 
verliepen dan in experimentele groep 2. De leerlingen uit groep 1 waren over het 
algemeen enthousiaster over de verschillende onderdelen van de training en 
participeerden meer aan de lessen dan de leerlingen uit groep 2. Voor de mentoren 
gold dit ook; mentor 1 was enthousiaster over de training en stelde zich actiever op 
tijdens de lessen dan mentor 2. Wanneer gekeken wordt naar de aanwezigheid van 
de leerlingen tijdens de lessen blijkt uit de verslagen over de trainingen dat in 
experimentele groep 1 in totaal vier leerlingen één les hebben gemist, in 
experimentele groep 2 hebben twee leerlingen één les gemist en heeft één leerling 
twee maal een les gemist. In groep 2 is frequenter een leerling tijdelijk uit de les 
verwijderd wegens wangedrag. 

 

De onderzoekster heeft ter voorbereiding op het geven van de training een cursus 
tot het geven van sociale vaardigheidstrainingen en de basiscursus gedragstherapie 
gevolgd. Tijdens de training is zij begeleid door middel van School Video 
Interactie Begeleiding (SVIB). Dit bestond uit het filmen van de training door de 
SVIB-er en een nabespreking van elke les. Na deze bespreking werden leerdoelen 
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voor de volgende training geformuleerd. Deze leerdoelen waren over het algemeen 
praktisch van aard, bijvoorbeeld dat er vaker gebruik gemaakt zou moeten worden 
van het schoolbord. 

 

Er is getracht zoveel mogelijk alle leerlingen bij de lessen te betrekken. In de ene 
trainingsgroep bleken de leerlingen over het algemeen geïnteresseerder dan in de 
andere trainingsgroep. Eén van de leerlingen gaf tijdens de eerste lessen veel 
overlast en demotiveerde de andere leerlingen. Door de mentor werd zij veel uit de 
klas gestuurd. Voor deze leerlinge is een opzet bedacht waarin zij de training 
mocht “reviewen”. Zij kreeg hiertoe formulieren waarop zij kon schrijven wat ze 
wel en niet leuk aan de oefeningen vond. Hierdoor werd zij zeer gemotiveerd en 
kon ze tijdens de overige lessen volledig aanwezig zijn.  

 

Na de zeven basislessen werden door de beide mentoren dagelijks 5-minuten 
gesprekken over een voorgevallen gebeurtenis (positief dan wel negatief) gevoerd. 
De mentoren vulden hiertoe het 5-minuten formulier in, dat de leidraad vormde 
voor de gesprekken. De gesprekken vonden plaats gedurende een periode van vier 
weken. Mentor 1 voerde dagelijks gesprekken met de leerlingen gedurende deze 
tijd, mentor 2 is dit helaas niet alle dagen gelukt. Beide mentoren werken vier 
dagen per week, waardoor er theoretisch gezien vier keer per week 5-
minutengesprekken gevoerd konden worden.  

 

7.6   Het verloop van de training 

Over het algemeen werd de training door de leerlingen als positief ervaren. Ze 
vonden de meeste oefeningen leuk en zetten zich goed in. De leerlingen uit groep 1 
waren enthousiaster over de training dan de leerlingen uit groep 2, zij vonden de 
training soms wat te kinderachtig. Beide groepen vonden de oefening waarin de 
gebeurtenis-gevoelsrelatie door middel van het spel Twister werd geoefend het 
leukst. De video werd ook als positief ervaren, met name doordat de jongeren op 
de video dezelfde leeftijd hadden als de leerlingen in de groepen. De uitgebeelde 
situaties op de video leverden veel stof tot discussie, waaruit bleek dat de 
leerlingen zich goed konden inleven in de situaties. Doordat de lessen uit 
verschillende oefeningen bestonden en verbale oefeningen werden afgewisseld met 
non-verbale oefeningen, konden de leerlingen zich tijdens de lessen goed 
concentreren. Over het algemeen werden de non-verbale oefeningen als meer 
positief ervaren dan de verbale oefeningen. Of, zoals een leerling het uitdrukte: 
“het praten vond ik niet leuk aan de lessen”. 
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Uit analyse van de 5-minuten formulieren bleek dat er vooral situaties besproken 
waren waarin een overschrijdingsreactie had plaatsgevonden. Vaak kwamen deze 
situaties voor in de vrije tijd van de leerlingen, bijvoorbeeld tijdens de pauze of 
tijdens het wisselen van lokaal op de gang. De 5-minuten gesprekken verliepen 
over het algemeen goed, er werden veel reacties bedacht die ook mogelijk waren 
geweest. Met name mentor 1 gaf aan veel aan de 5-minuten gesprekken gehad te 
hebben, omdat het haar een handvat gaf om voorgevallen problemen in de klas te 
bespreken. Zij vond het hierbij zeer positief dat dit op voorspelbare en 
gestructureerde wijze plaatsvond. 
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