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Voorwoord 
 
Voor u ligt het tweede deel van mijn praktijkproject. Omdat het geheel van vier delen 
te groot was om samen te voegen, heb ik het daadwerkelijke product (de 
moduleopzet en het draaiboek) apart gehouden van de rest. Daardoor zijn er nu twee 
delen: 
 
Deel I:  

- Plan van Aanpak: dit plan is de planning van het project. 
- Literatuurstudie: het resultaat van het zoeken door verschillende bronnen om 

mij te verdiepen in de doelgroep 
- Procesverslag: dit bevat de fiattering van het Plan van Aanpak, de presentatie 

en evaluatie van het project en mijn reflectie op het hele proces. 
 
Deel II: 

- De module: dit is het product dat ik gemaakt heb. Het bestaat uit een 
moduleopzet en een draaiboek 

 
Dit is deel II. Het bestaat uit de moduleopzet volgens de richtlijnen van de NVCT en 
uit het draaiboek van de module “Pesten – ik pik het niet meer!”. Dit is het 
daadwerkelijke product dat ik gemaakt heb als Praktijkproject voor het vierde jaar van 
de opleiding Creatieve Therapie in de richting drama van de Hogeschool Utrecht.   
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Inleiding 

Voor u ligt de module opzet voor ‘Pesten- ik pik het niet meer!’ – een module 
dramatherapie voor kinderen op de basisschool die gepest worden. Deze module 
dramatherapie is geschreven door Floor van Schoonhoven in april 2007.  

De module is een Praktijkproject voor het vierde jaar van de opleiding 
Creatieve Therapie in Amersfoort aan de Hogeschool Utrecht. Studenten maken in 
hun vierde en laatste studiejaar een praktijkproject om te leren gericht een product te 
maken. Er wordt een relevant onderwerp uit de praktijk gekozen, waar een passend 
product bij wordt ontwikkeld. In dit geval is het product een module geworden, met 
als doelgroep kinderen op de basisschool die gepest worden.  

De opzet van de module is geschreven aan de hand van de handleiding voor 
moduleontwikkeling voor creatieve therapie, geschreven door de stuurgroep 
moduleontwikkeling van de Nederlandse Vereniging van Creatief Therapeuten 
(NVCT) in juni 2000. Het draaiboek van de module is achteraan bijgevoegd.  

De module is niet gemaakt voor of in opdracht van een specifieke school, 
maar de module is in principe bedoeld om door een dramatherapeut op een school 
gegeven te worden aan kinderen die daar naar school gaan. De module kan ook 
gegeven worden door een (vrijgevestigde) dramatherapeut die meerdere kinderen 
aangemeld heeft gekregen die allemaal onder de doelgroep vallen. Een 
(vrijgevestigde) dramatherapeut kan de module bijvoorbeeld opnemen in zijn 
therapieaanbod. De setting is in ieder geval ambulant.  
 De module is ontstaan als idee voor het praktijkproject. Eerder heb ik al op 
een andere manier met een programma tegen pesten gewerkt, alleen toen bij 
verstandelijk gehandicapten op mijn stage. Ik vond het leuk dit nog eens te doen, 
alleen dan in een heel andere setting met een andere doelgroep. Dit vraagt om weer 
een andere aanpak en ik vind het leuk om me in dit onderwerp te verdiepen bij 
verschillende doelgroepen. Daarnaast spreekt de doelgroep mij erg aan. Personen 
die weinig zelfvertrouwen hebben en meer weerbaarheid nodig hebben, help ik het 
liefst. Daarom ook vind ik het leuk om voor hen een module te schrijven. Kinderen die 
gepest worden, en in het speciaal de groep daarvan waar ik me op richt, hebben ook 
vaak weinig zelfvertrouwen. Ik wil hen dus graag helpen en deze module draagt aan 
de hulp aan deze kinderen bij. 
 De module is een afgerond geheel. Het is echter belangrijk om pesten breder 
aan te pakken. De school moet actief aan preventie van pesten werken en er moet 
op school een klimaat heersen waar pesten niet getolereerd wordt. Daarnaast is het 
erg belangrijk ook de pesters te helpen. Is het ene gepeste kind geen makkelijk 
slachtoffer meer, dan zoeken ze een ander. Dat is dweilen met de kraan open. De 
pester moet zelf ook gestopt worden.  
Deze module werkt dus aan één onderdeel van de aanpak en preventie van pesten. 
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Doelgroep 

De doelgroep voor deze module bestaat uit kinderen in de basisschoolleeftijd. Het 
gaat om kinderen uit de hoogste drie groepen (groep 6, 7 en 8) die een makkelijke 
prooi zijn voor pesters, vaak klasgenootjes of kinderen uit andere klassen. De 
kinderen zijn vaak onzeker, wijken op een bepaalde manier af van de meerderheid in 
de groep en trekken zich terug als reactie op het pesten. De kinderen zijn het pesten 
zat en willen er iets aan doen, ze willen er beter mee leren omgaan.  
Omdat er concrete situaties worden nagespeeld waar het draait om interactie, 
kunnen kinderen die uitsluitend via het internet worden gepest, niet aan de module 
meedoen. Ook kinderen die uitsluitend door volwassenen gepest worden, vallen 
buiten de doelgroep, omdat dit om een andere aanpak en hulp vraagt. 

De kernproblematiek van de doelgroep is het pesten waar ze niet effectief op 
weten te reageren. Pesten heeft in de eerste instantie effect bij de kinderen omdat 
hun zelfvertrouwen niet zo groot is (www.pesten.tk; Van der Meer, 1993). Ze 
reageren passief op het gepest en klappen dicht (Van der Meer, 1993). Door het 
pesten is hun zelfvertrouwen verder aangetast. Juist dat gebrek aan zelfvertrouwen 
zorgt ervoor dat zij het pesten niet kunnen doorbreken. Het is een vicieuze cirkel 
(www.sjn.nl). Iets aan het zelfvertrouwen doen is een lange weg. In een module kan 
vanuit een andere hoek een ingang worden gekozen: leren omgaan met het pesten. 
Het zal waarschijnlijk het effect hebben dat het zelfvertrouwen ook wat groeit, maar in 
de eerste instantie gaat het erom te leren hoe je op het pesten kunt reageren en 
ermee om moet gaan. Het zelfvertrouwen kan gestimuleerd worden door bepaalde 
oefeningen en opdrachten en de houding van de therapeut.  
 
De hulpvraag waar de module op ingaat is:  
 
 “Ik wordt gepest en wil hiermee leren omgaan.”  
 
 
Indicaties 
De module is voor: 

- Kinderen tussen 9 en 12 jaar oud (groep 6, 7, en 8) 
- Kinderen die op de basisschool worden gepest door andere kinderen 
- Kinderen die passief reageren op het pesten 
- Kinderen die met pesten willen leren omgaan 

 
De module is niet voor: 

- Kinderen die uitsluitend via het internet worden gepest 
- Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis, een 

aandachtstekortstoornis of een gedragsstoornis 
- Kinderen die provocerend op pesten reageren 
- Kinderen die uitsluitend door volwassenen worden gepest 
- Kinderen met een IQ dat lager is dan 80 

 
 

http://www.pesten.tk/
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Behandelvisie 

 
De algemene behandelvisie  
Het zondebokmechanisme, waarbij de massa niet kijkt naar de oorzaken en de 
aanpak van een probleem, maar een persoon of groep hiervoor verantwoordelijk 
stelt, is een natuurlijk en historisch verschijnsel, zoals bijvoorbeeld de 
Jodenvervolging en de vroegere heksenjachten (Van der Meer, 1993). Bij pesten is 
het gepeste kind de zondebok. In de hulpverlening en in het onderwijs wordt pesten 
als een breed probleem gezien, omdat pesten niet overgaat wanneer je een gepest 
kind helpt, want dan zoekt de pester een ander slachtoffer (Van der Meer, 1993). 
Van der Meer (1993, 2002) heeft daarom een oplossing bedacht in de vorm van de 
vijf sporen-aanpak (Van der Meer, 1993; De Wit et al., 2002): 

1. Hulp aan het slachtoffer via concrete adviezen en/of bijvoorbeeld sociale 
vaardigheidstraining (zie: ‘Wat kunnen ouders doen’). 

2. Hulp aan de pester via confronterende gesprekken en het aanbod om te leren 
omgaan met agressie. Het gedragsrepertoire van deze kinderen moet worden 
uitgebreid. Ook hier kan bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining zinvol 
zijn. 

3. Hulp aan de zwijgende meerderheid door die te activeren en te bewerken dat 
die niet aan de kant blijft staan. Dit mobiliseren zal relatief makkelijk zijn door 
het rechtvaardigheidsgevoel. Deze groep bestaat zowel uit klasgenootjes als 
uit ouders en andere betrokkenen.  

4. Hulp aan de ouders in de vorm van achtergrondinformatie en adviezen. De 
school en de ouders moeten samenwerken bij de aanpak van pesten.  

5. Hulp aan de leerkracht door deze alert te maken en achtergrondinformatie te 
geven. Er moet inzicht komen in het mechanisme en er moeten concrete 
aanpakmogelijkheden worden gegeven. Ook de school moet geholpen 
worden dooreen algemeen beleid rond veiligheid en pesten. Het moet een 
onderwerp zijn dat in klassen wordt besproken en uitgelegd.  

Deze aanpak richt zich op het gehele systeem waar het pesten plaatsvindt, en kan 
daarmee pesten daadwerkelijk verminderen of doen verdwijnen. De behandelvisie op 
pesten is daarmee systeemtheoretisch te noemen.  

De behandelvisie voor de hulp aan gepeste kinderen is breed en is gericht op 
alle aspecten van het functioneren. Het kind wordt geholpen met het verbeteren van 
sociale vaardigheden (cognitief-gedragsmatig), krijgt voorlichting over pesten om het 
mechanisme beter te kunnen begrijpen (cognitief) en wordt geholpen het 
zelfvertrouwen weer op te bouwen (sociaal-emotioneel) (Van der Meer, 1993, 2002; 
www.sjn.nl; Baeten, 1993). Mijn module richt zich op het deel waar gewerkt wordt 
aan de sociale vaardigheden (het leren van concrete manieren van omgaan met het 
pestprobleem) en pikt ook een stukje sociaal-emotionele hulp mee (werken aan 
zelfvertrouwen).  
 
De creatief therapeutische aanpak 
Mijn module is bedoeld als onderdeel van een veel bredere aanpak. Wanneer er niet 
door de hele school iets aan pesten gedaan wordt, zullen er pestslachtoffers blijven 
komen. Ook de pester, de omstanders en het schoolsysteem moeten daarom 
aandacht krijgen. De module is anders dweilen met de kraan open. 
 De creatief therapeutische werkwijzen die gehanteerd worden in de module, 
zijn de orthopedagogische werkwijze en de supportieve werkwijze. Bij die werkwijzen 
zijn de doelen respectievelijk ‘het ondersteunen van de ontwikkeling’ en ‘het 

http://www.sjn.nl/
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ondersteunen in het leren omgaan met problemen’. Het doel van de module wordt 
voornamelijk bereikt door het ondersteunen van de ontwikkeling, in de vorm van 
sociale vaardigheden. De module richt zich daarmee zowel op het gedrag als op het 
sociaal-emotionele aspect. De module gaat daarnaast uit van de analoge proces 
theorie (Smeijsters, 2000). Deze theorie gaat uit van analogie tussen het psychisch 
proces en het mediumproces, waarbij het psychische proces zich niet parallel aan, 
maar binnen het mediumproces voltrekt. Bij deze module betekent dat, dat in spel 
problemen te sturen zijn tot een goede oplossing of omgang. Dit loopt gelijk aan de 
ontwikkeling buiten drama om (Smeijsters, 2000).  

In de module wordt aan het zelfvertrouwen van de kinderen gewerkt door 
middel van embodiment-technieken. Jones (1996) geeft aan dat de manier waarop 
het lichaam in verband staat tot iemands identiteit, een belangrijk element is in 
dramatherapie. Embodiment heeft betrekking op de manier waarop een cliënt 
materiaal lichamelijk uitdrukt en tegenkomt in het hier en nu van een dramatische 
voorstelling. Dit resulteert in een diepere confrontatie met het materiaal wat een cliënt 
in de therapie mee brengt. Het gebruik van het lichaam is daarom cruciaal voor de 
intensiteit en de aard van de betrokkenheid van de cliënt (Jones, 1996). Embodiment 
kan onder andere helpen om de cliënt een andere identiteit te laten ervaren, wat 
resulteert in nieuwe inzichten en verlichting, wat weer doorwerkt in het dagelijks 
leven. Op deze manier wordt embodiment ook in de module gebruikt. Bijvoorbeeld 
oefeningen waarbij de kinderen hun lichamelijke kracht ervaren en gebruiken. 
Hierdoor ervaren ze een ander aspect van zichzelf. Je houding is belangrijk en drukt 
je stemming uit. Embodiment maakt onder andere daar gebruik van, door het effect 
om te draaien: gedraag je anders en je voelt je anders.  
Het gebruik van embodiment komt in de module in oefeningen en opdrachten terug 
als warming-up, afsluitende oefening of oefening tussendoor. 
 
De onderbouwing van de module 
Om een effectieve module te kunnen schrijven, heb ik eerst een literatuuronderzoek 
gedaan. De meeste bronnen komen uit begin jaren negentig, toen er net een 
onderzoek naar pesten gedaan was, waar alarmerende resultaten uit kwamen. Er is 
toen veel geschreven over pesten en wat er aan te doen is. Vervolgens is er jaren 
nauwelijks iets over pesten verschenen. Meer recente informatie rond pesten vind je 
voornamelijk op het internet, wat een makkelijk te raadplegen bron is en wat geschikt 
is voor de mate van informatie (de meeste pestboekjes zijn vrij dun of in de vorm van 
brochures; die hoeveelheid informatie is ook op het internet te verwerken).  
 Naar aanleiding van wat ik in de literatuur gevonden heb, wil ik deze module 
deel laten uitmaken van een bredere aanpak van pesten. Alle bronnen geven aan dat 
dat nodig is en dat het gepeste kind helpen geen oplossing biedt voor de pester, de 
omstanders of de sfeer op school (Van der Meer, 1993, 2002; Baeten, 1993; 
www.sjn.nl; www.pesten.tk; De Wit et al., 2002). Voor het gepeste kind zelf wordt een 
training sociale vaardigheden door diezelfde bronnen genoemd als vorm van hulp. 
Ook hulp bij het opbouwen of herstellen van het zelfvertrouwen is een belangrijk 
aspect, ook door dezelfde bronnen genoemd. Omdat dit een module dramatherapie 
is, biedt de module meer dan alleen het trainen van sociale vaardigheden. De reeks 
therapiesessies kan het kind ook helpen bij het opbouwen of herstellen van het 
zelfvertrouwen. Een dramatherapeut heeft zich gespecialiseerd in het inzetten van 
drama om aan sociaal emotionele problemen te werken. Pesten valt hier ook onder. 
Een dramatherapeut ziet hoe een kind zich in een groep ontwikkelt en kan het spel 
sturen om een kind zo goed mogelijk te helpen. Wanneer er heftige momenten zijn, 

http://www.sjn.nl/
http://www.pesten.tk/
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kan een dramatherapeut dit optimaal opvangen en/of sturen, in het medium, dan wel 
in een voor- of nabespreking. Drama kan dan worden ingezet als heling en niet 
alleen als oefening.  
Het doel ‘leren omgaan met pestproblemen’ is daarnaast ook een therapeutisch doel 
en geen begeleidingsdoel (Smeijsters, 2000). De module moet daarom wel gegeven 
worden door een therapeut. Waarom dat een dramatherapeut moet zijn, is reeds 
duidelijk gemaakt.  

Het aanleren van sociale vaardigheden binnen een therapeutisch klimaat is 
dus ideaal wanneer je kijkt naar wat de literatuur heeft geschreven over het helpen 
van een gepest kind. Deze twee aspecten zijn ook in de opbouw van de module 
terug te zien: er wordt erg bewust aan de sociale vaardigheden gewerkt (vooral aan 
inzicht in gedrag), maar het werken aan zelfvertrouwen komt overal tussendoor aan 
bod. Er wordt ook geprobeerd het kind inzicht te geven in de rol van de anderen. De 
bredere aanpak van pesten richt zich tenslotte ook op meerdere aspecten. Het is 
belangrijk voor het gepeste kind dat hij inziet en ook ervaart hoe iedereen bijdraagt 
aan de situatie, zodat het kind ook niet het idee heeft dat het allemaal aan hem ligt 
(Van der Meer, 1993; Baeten, 1993). 

In de module wordt gebruik gemaakt van de Relatiewijzer van Cuvelier, 
beschreven door Nolet (1993). Dit is een schema die op een eenvoudige manier 
inzicht geeft in menselijke interactie. Nolet (1996) gebruikt dit in de lessen sociale 
vaardigheden die zij uitgewerkt heeft. De module is dan wel niet gericht op sociale 
vaardigheden in het algemeen en niet op een klas in zijn geheel, de Relatiewijzer is 
zeer bruikbaar om kinderen duidelijk te maken hoe sociale situaties in elkaar steken 
en hoe ze bepaald gedrag kunnen veranderen om een ander resultaat te krijgen. Dat 
is zeer bruikbaar in deze module.  

Daarnaast zijn in de literatuurstudie de genezende factoren in een groep 
beschreven (Baerends, 2004), naar Irvin Yalom. Hier zijn handvaten voor de houding 
van de therapeut en richtlijnen voor de activiteiten uit af te leiden, welke de doelen 
helpen bereiken. Hier volgt de onderbouwing van die houding en stimulerende 
activiteiten, afgeleid uit de literatuurstudie: 

De therapeut kan hoop en steun geven aan de groep en hoop en steun in de 
groep doen leven door positief en optimistisch te zijn en vertrouwen uit te spreken.  

De kinderen zijn ook geholpen wanneer ze merken dat ze niet de enigen zijn 
die gepest worden. Je kunt dat wel vertellen, maar wanneer ze het merken is het 
effectiever. De therapeut kan deze herkenning stimuleren door ieder zijn verhaal te 
laten doen, thematisch te werken en egosteun te geven. 

Informatie is ook belangrijk. De therapeut bevordert deze factor door 
mogelijkheden aan te geven, aanwijzingen te geven en ‘illustrerende’ werkvormen te 
gebruiken. 

Sociale vaardigheden kunnen worden gestimuleerd door rollenspel, feedback 
en interactiespelletjes.  

Het stimuleren van de eigenheid is belangrijk voor de kinderen om hun 
zelfvertrouwen terug te krijgen.  
 In de literatuur is verder terug te vinden dat kinderen die gepest worden, het 
bijna nooit vertellen (Van der Meer, 1993; Baeten, 1993; www.sjn.nl). Sowieso vinden 
deze kinderen het vaak moeilijk om te praten; ze zijn vaak zwijgzaam (Van der Meer, 
1993; www.sjn.nl). Het is daarom ook belangrijk om de kinderen te leren om te 
vertellen, al is het maar over hoe een proefwerk ging (Van der Meer, 1993). Het leren 
uiten en benoemen van gevoelens is ook erg belangrijk en kan het kind helpen om 
beter met het pesten om te gaan; je vergroot het zelfbewustzijn en daarmee het 

http://www.sjn.nl/
http://www.sjn.nl/
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zelfvertrouwen (Van der Meer, 1993). In de module komen de kinderen ook veel aan 
het woord. Er wordt veel over gevoelens gepraat en de kinderen zullen hierdoor leren 
zich wat meer te uiten op alle gebieden. Ook het dramatherapeutische effect van het 
spelen van rollen draagt hieraan bij. Wanneer ze bijvoorbeeld een wat meer extravert 
kind spelen, oefenen ze met ander gedrag en leren ze dat kennen. Zo breidt het 
gedragsrepertoire uit.  
 Daarnaast zijn de interventies van de therapeut erop gericht om de kinderen 
zelf tot oplossingen te laten komen. De kinderen ontdekken en ervaren zelf, de 
therapeut ondersteunt daarbij. Dit bevordert de zelfstandigheid van de kinderen, wat 
ook een belangrijk punt is in het bevorderen van zelfvertrouwen (www.sjn.nl; Van der 
Meer, 1993; Baeten 1993).  
 
 
Doelen 
De module bestaat uit een hoofddoel en een aantal subdoelen. De subdoelen horen 
bij de behandelfasen die verderop besproken worden. De doelen luiden als volgt: 
 
Hoofddoel:  
Kinderen kunnen omgaan met het pestgedrag van andere kinderen. 
 
Subdoelen: 

1. Het kind benoemd na elke sessie wat hij makkelijk vond en wat hij moeilijk 
vond. 

2. Na de verkenningsfase heeft het kind de Relatiewijzer van Cuvelier leren 
kennen. 

3. Na de verkenningsfase heeft het kind duidelijk kunnen maken wat pesten met 
hem doet. 

4. Het kind heeft na de hoofdfase met verschillende reacties op pesten geoefend 
(zowel effectieve als ineffectieve reacties) en ervoer het effect ervan. 

5. Het kind heeft in de hoofdfase ervaren hoe het is om als omstander of pester 
in een pestsituatie te staan. 

6. Na de hoofdfase kan het kind in pestsituaties op verschillende manieren 
reageren.  

7. Het kind ervaart in de hoofdfase de eigen kracht door embodiment-technieken 
en egosterkende oefeningen. 

 
Aan de volgende eindtermen is af te meten of de doelen bereikt zijn: 

- Het kind kan op een effectieve en voor hem prettige manier reageren op 
pestgedrag. 

- Het kind raakt niet passief in een pestsituatie. 
 
 

http://www.sjn.nl/
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Intake 

De kinderen worden aangemeld door een volwassene, meestal de leerkracht of een 
ouder. Deze geeft in de eerste instantie de informatie die nodig is om te kunnen 
zeggen of het kind aan de module kan deelnemen (zie: ‘Indicaties’). Dan volgt een 
intakegesprek met het kind, om een beeld te vormen van het kind en om te peilen 
hoe het kind tegenover het gepest staat (wordt het erkend? Wil het kind hulp?). Het is 
raadzaam om een vertrouwd persoon bij dit gesprek aanwezig te laten zijn, zodat het 
kind zich meer op zijn gemak voelt. Na dit gesprek vult de therapeut het 
intakeformulier in (zie bijlage 1). 
 Wanneer het kind zelf vraagt of hij mee mag doen, kan ook een gesprekje 
worden gehouden. Spreken met de leerkracht en eventueel de ouder is daarbij 
echter ook gewenst, omdat die meer kan zeggen over bepaalde indicaties en contra-
indicaties.  
 Bij de intakegesprekken moet gepeild worden wat het kind als over pesten 
weet. Als het goed is, wordt de module gebruikt binnen een bredere aanpak van 
pesten en heeft het kind geleerd wat pesten is en hoe het werkt. Het is natuurlijk 
moeilijk te zeggen hoeveel het kind dan precies weet. Het is daarom aan te raden 
een standaard brochure voor kinderen over pesten gereed te houden, zodat het kind 
alsnog voldoende geïnformeerd aan de module kan beginnen, wanneer het eigenlijk 
nog niet genoeg weet. Hieronder staat de kern van de kennis die het kind ongeveer 
nodig heeft om aan de module te beginnen (ontleend aan Van der Meer (1993) en 
Baeten (1993)): 

- pesten gebeurt veel, ook bij volwassenen 
- door pesten ga je je naar voelen 
- je bent nooit zelf de oorzaak wanneer je gepest wordt 
- de pester kan verschillende redenen hebben om iemand te pesten (wil zich 

wapenen, wil indruk maken, ziet dit gedrag thuis ook, …) 
- pesten mag niet en moet gestopt worden 
- het is goed om het aan iemand te vertellen wanneer je gepest wordt, want 

alleen dan kan er iets aan gedaan worden 
- je hoeft je niet te schamen wanneer je gepest wordt 
- pesten gaat niet in één keer over 

Voor een deel van deze kennis zal gelden dat het kind de feiten wel kent, maar het 
niet kan invoelen (bijvoorbeeld dat je je niet hoeft te schamen en dat het niet jouw 
schuld is). Dat is niet erg.  
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Behandelfasen 

 
De verschillende fasen 
De module bestaat uit vier fasen:  
 
1. De kennismakingsfase (sessie 1). 
2. De verkenningsfase (sessie 2 en 3). 
3. De hoofdfase (sessie 4 tot en met 12). 
4. De afrondingsfase (sessie 13 en 14). 
 
 
De doelen per fase 
In de kennismakingsfase, die uit een sessie bestaat, wordt met de volgende doelen 
gewerkt: 

- De kinderen leren elkaars namen. 
- De kinderen spelen samen en spel. 

 
In de verkenningsfase, die uit twee sessies bestaat, wordt met de volgende doelen 
gewerkt: 

- De kinderen hebben kennis gemaakt met de Relatiewijzer van Cuvelier en 
hebben ermee geoefend. 

- De kinderen ervaren het verschil tussen pesten en plagen in een rollenspel. 
- Het kind kan benoemen wat hij voelt wanneer hij gepest wordt. 

 
In de hoofdfase, die uit 9 sessies bestaat, wordt met de volgende doelen gewerkt: 

- Het kind in spel laten zien hoe hij reageert op pesten. 
- Het kind leert het de rol van omstander kennen.  
- Het kind leert de rol van pester kennen. 
- Het kind oefent met verschillende reacties op pesten. 
- De kinderen ervaren wat hun houding voor effect heeft op anderen. 
- De kinderen ervaren het effect van hun reacties op pesten. 
- De kinderen oefenen mogelijkheden om effectief op pestgedrag te reageren. 
- De kinderen ervaren wat hun eigen kracht is.  
- De kinderen vergroten hun reactierepertoire wat betreft pestsituaties. 

Het doel ‘de kinderen ervaren wat hun eigen kracht is, wordt in 12 sessie expliciet 
behandeld, maar is verder door de hele module heen terug te vinden in oefeningen 
en spelletjes.  
 
In de afrondingsfase, die uit twee sessies bestaat, wordt met de volgende doelen 
gewerkt: 

- Het kind kijkt samen met de therapeut naar de eindtermen en in hoeverre hij 
deze behaald heeft. 

- Het kind kijkt samen met de therapeut wat de vorderingen zijn: lijkt het kind dat 
aan de module begon op het kind dat het nu is? 

Daarnaast is er in de afrondingsfase ruimte voor herhaling van punten waar kinderen 
het graag nog een keer over willen hebben en er is ruimte voor afscheid. 
 
Behandelstrategieën per fase 
In de kennismakingsfase is de aanpak neutraal. Het gaat erom dat de kinderen 
elkaar en de therapeut een beetje leren kennen en een vertrouwensbasis leggen. 
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 In de verkenningsfase wordt van structurerend naar inzichtgevend gewerkt; de 
Relatiewijzer van Cuvelier wordt geïntroduceerd en er wordt mee geoefend. Het 
verschil tussen plagen en pesten wordt behandeld en de gevoelens bij het pesten 
worden benoemd.  
 In de hoofdfase wordt verkennend begonnen om uit te zoeken wat het 
reactiepatroon van het kind precies is. Het wordt gestructureerd met de Relatiewijzer. 
Er wordt aan inzicht in eigen gedrag en dat van de pester en omstander gewerkt en 
wat het verband is tussen die drie. Er wordt al oefenend en structurerend gewerkt 
wanneer er constructieve manieren voorbij komen om op pesten te reageren. In de 
verschillende manieren van reageren wordt structuur aangebracht door de 
Relatiewijzer te gebruiken. Door de mogelijkheden uit te spelen, ontdekken en 
ervaren kinderen de verschillende effecten. Er wordt ook ontdekkend/ervarend 
gewerkt wanneer het kind met een aantal werkvormen de eigen kracht kan ervaren. 
 In de afrondingsfase wordt teruggeblikt en wordt gekeken wat er bereikt is. 
Belangrijk daarbij is om samen te kijken naar het verschil met het begin. Ook het 
afronden en het afscheid is belangrijk.  
 
Interventies 
In het begin zullen de kinderen het eng vinden om de rollenspellen te spelen. Het 
heeft dan de voorkeur dat de therapeut mee speelt. Zeker de rol van de pester zal 
moeilijk zijn. In de loop van de weken is het echter de bedoeling dat de kinderen 
steeds meer zelf de rollen vervullen. Zowel om alle rollen in een situatie te leren 
kennen, als om het therapeutische effect van het spelen van verschillende rollen die 
anders zijn dan je zelf altijd aanneemt. Daarnaast worden de kinderen er wat losser 
van en spelen ze steeds makkelijker in rollenspel. De therapeut kan spelen wanneer 
er een situatie moet worden voor gedaan, maar het is het beste wanneer hij langs de 
kant paraat staat om als extra rol in te springen. 

Er zal veelal gewerkt worden met realiteitsspel. Dit kan soms behoorlijk 
confronterend zijn voor de kinderen, omdat het vaak nare situaties zijn die worden 
opgehaald en opnieuw worden beleefd. De therapeut moet heel goed observeren en 
aanvoelen wanneer de emoties te groot worden voor een kind en het spel uit de 
hand loopt. De therapeut moet dan zo snel mogelijk ingrijpen, afhankelijk van het 
kind in het medium (bijvoorbeeld door iemand te spelen die het kind te hulp schiet) of 
buiten het medium als therapeut (door het spel onmiddellijk af te kappen, of een rol 
(te laten) overnemen). Spel wordt achteraf altijd nabesproken en dat moet in een 
geval als dit zeker gebeuren. Bespreek dan wat er precies gebeurde, zodat het kind 
zich nog bewuster wordt van de werking van zo’n situatie en het leert te benoemen 
en te vertellen. 
 Het heeft de voorkeur om in het medium interventies te doen. Het is meestal 
realiteitsspel en kinderen spelen regelmatig zichzelf. Wanneer er iets niet lukt in het 
spel, kan in de eerste instantie in het medium gezocht worden naar een oplossing, 
met behulp van de therapeut. Die kan bijvoorbeeld een stemmetje in de gedachten 
van het kind spelen, of het spel binnen stappen en het kind naar de oplossing sturen, 
op welke manier dan ook. Soms loopt het alsnog vast en dan is het goed om het spel 
te onderbreken. Misschien weten de kinderen waarom het niet lukte en dat wordt 
besproken. Vervolgens wordt een alternatieve situatie geprobeerd. Maar wanneer 
het lukt, in het medium interventies doen. Omdat de situaties reëel en persoonlijk 
zijn, zal het gevoel van zelfvertrouwen van het kind het grootst zijn wanneer hij het in 
de situatie zelf op kan lossen (al dan niet door hulp van de therapeut) en niet 
wanneer het spel onderbroken wordt omdat het kind er niet uit komt.  



Deel II : De module: Pesten – ik pik het niet meer! 
Floor van Schoonhoven, praktijkproject voor de Hogeschool Utrecht 

14 

 De therapeut moet vooral een steunende rol hebben en de groep zover helpen 
dat de juiste oplossing vanzelf gaat dagen. Ervaren is hier effectiever dan uitleggen. 
Door te proberen en te overleggen ontdekken en ervaren de kinderen zelf. Dit is ook 
goed voor het zelfvertrouwen van de kinderen. Ze worden er zelfstandig door en 
merken dat ze het zelf kunnen. Dat verbetert ook hun uitstraling, wat de pesters 
minder snel aanleiding geeft om te gaan pesten. 
  
Therapeutische attitude 
Door alles fases heen heeft de therapeut een steunende, empathische houding. 
Geduld is belangrijk en de nadruk ligt op het positieve.  
 
In de kennismakingsfase stelt de therapeut zich uitnodigend op en steunt en helpt 
waar nodig. Het is vooral de bedoeling dat de kinderen op een luchtige manier met 
de groep en de therapeut kennis maken, zodat er een vertrouwensbasis komt 
waarmee gewerkt kan worden. 
 
In de verkenningsfase stelt de therapeut zich leidend, steunend, helpend en 
inzichtgevend op. Het is nog steeds nieuw voor de kinderen en de therapeut is 
leidend in de structuur, steunend en helpend om de kinderen over eventuele 
drempels heen te helpen. Daarnaast wordt er kennis gemaakt met de Relatiewijzer. 
De therapeut is hierbij steunend, helpend en leidt de kinderen tot inzicht in de 
werking van de gedragingen.  
 Verder wordt gekeken naar specifieke pestsituaties. De therapeut geeft 
veiligheid door structuur en helpt en steunt de kinderen wanneer ze hun verhaal 
vertellen.  
 
In de hoofdfase stelt de therapeut zich vooral steunend, helpend en inzichtgevend 
op, zoals beschreven bij de interventies: het inzicht moet uit de kinderen zelf komen, 
geleid en geholpen door de therapeut. De therapeut blijft ook helpend door resultaten 
te structureren en overzichtelijk te maken, onder andere met behulp van de 
Relatiewijzer.  

Wanneer gewerkt wordt aan het zelfvertrouwen van de kinderen, is de 
therapeut steunend en helpend.  
 
In de afrondingsfase wordt al structurerend terug geblikt en wordt inzicht gegeven in 
de veranderingen die het kind heeft doorgemaakt. 
 
 
Uitvoering 

(zie ook het draaiboek op pagina 18, met de uitwerking per sessie) 
Grofweg bestaat elke sessie uit een bespreking van de vorige sessie, een warming-
up of inleidende oefening, de hoofdactiviteit (meestal rollenspel), een afsluitende 
oefening en een afsluitend gesprekje. Bij de afsluiting wordt een rondje gedaan 
waarbij iedereen aangeeft wat hij makkelijk vond en wat hij moeilijk vond. Soms is de 
afsluitende oefening op het eind. De kinderen gaan dan fris en actief de ruimte weer 
uit, wat voor een goede uitstraling zorgt (kinderen die veel gepest worden, krijgen 
meestal een teruggetrokken, angstige houding). Ook wordt er een Yell verzonnen die 
de kinderen aan het begin, tussendoor en/of op het eind doen.  
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 De begin- en eindoefeningen zijn vaak gericht zijn op de houding, 
weerbaarheid en zelfvertrouwen – maar zonder het daarover te hebben. Er wordt 
dan gebruik gemaakt van embodiment-technieken.  
 Een enkele keer wordt er huiswerk meegegeven. In de vorm van voorbeelden 
verzamelen (verzin voor de volgende keer een situatie waarin…) of in de vorm van 
een huiswerkblad met een paar vragen erop, waar de kinderen iets over schrijven. 
Wanneer er huiswerk is opgegeven, wordt dat de volgende keer besproken in de 
terugblik of verwerkt in de activiteit. 
 Er zijn een aantal randvoorwaarden voor het geven van de module. Wat de 
ruimte betreft, gaat de voorkeur uit naar een drama(therapie)ruimte. Er moet genoeg 
speelruimte zijn en daarnaast plek voor een zithoekje. De ruimte moet bij voorkeur 
groter dan 5 bij 5 meter zijn.  
Er moeten stoelen en een tafel aanwezig zijn en een bord of een flapover. Attributen 
als schoolspullen zullen veel gebruikt worden en moeten aanwezig zijn. Hier en daar 
wordt bij een sessie aangegeven dat er meer materiaal nodig is.  
Een belangrijke voorwaarde is, zoals eerder gezegd, dat de module een plek heeft in 
een bredere aanpak en preventie van pesten.  

Het is goed om een eerste keer de kinderen zelf op te halen. Daarna komen 
de kinderen zelf. Wordt de bij een vrijgevestigd therapeut, worden de kinderen 
gebracht of komen ze zelf vanuit huis of school. 
 
Tijdsduur 
De module bestaat uit 14 bijeenkomsten van elk anderhalf uur. De sessies zijn 
wekelijks. Bij voorkeur zit er geen vakantieweek tussen de sessies. Maar wanneer de 
module op een school gegeven wordt, is dat onvermijdelijk. Het beste kan de module 
dan in een periode gegeven worden waarin zo min mogelijk weken uitvallen. Deze 
ontbrekende weken kunnen beter in het eerste deel van de module vallen dan in het 
laatste deel.  
 
Groeps- of individuele therapie 
De module is voor een groepstherapie. Met een groep kunnen pestsituaties concreet 
worden na gespeeld. Bij deze situaties zijn meestal meerdere kinderen aanwezig, 
waardoor de therapeut en het kind alleen niet genoeg zijn om de situatie goed neer 
te zetten. Er kunnen meerdere pesters in het spel zijn en omstanders kunnen een 
heel belangrijke rol spelen.  
Het is daarnaast ook erg belangrijk dat kinderen pestsituaties uitgespeeld zien 
worden. Publiek is erg belangrijk. Zij leren zelf van wat zij zien en kunnen ook 
vertellen wat ze hebben gezien. Zo komen ze zelf meer tot inzicht en kunnen ze het 
kind dat wel speelt, helpen door bijvoorbeeld tips te geven.  
De kinderen kunnen elkaar ook tot steun zijn. Ze zien dat ze niet de enige zijn en 
krijgen een positieve ervaring met leeftijdsgenootjes. Ze horen van anderen wat hun 
situatie is en hoe die er mee omgaan. 
Het kind wordt individueel in de groep behandeld, maar de groep is een belangrijk 
middel om doelen te bereiken.  
 De groep moet gesloten zijn en start en eindigt dus met dezelfde kinderen. 
Wat betreft de samenstelling van de groep verwijs ik naar de indicaties en contra-
indicaties.  
  De groep mag niet kleiner zijn dan drie en niet groter dan vijf. Bij een of twee 
kinderen zijn er te weinig personen om situaties mee te kunnen naspelen. Er kunnen 
dan minder ervaringen worden gedeeld. Bij meer dan vijf kinderen is er te weinig 
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individuele aandacht. Dat is juist bij deze kinderen erg belangrijk. Er kan dan op 
iedereen apart worden ingegaan. Iedereen komt aan de beurt, want directe, concrete 
ervaring op doen is erg belangrijk. Juist het zelf conclusies trekken en nieuw gedrag 
uit de voorbeelden afleiden is een probleem. Elk kind moet daarbij begeleid worden.  
 
Therapeutenvariabelen 
Het maakt niet uit of de module wordt gegeven dooreen man of een vrouw.  
De module kan gegeven worden door één dramatherapeut. De groep is niet heel 
groot en één therapeut kan genoeg het overzicht houden. Dat neemt niet weg dat het 
zeer handig zou zijn een tweede persoon erbij te hebben, om te helpen bij de 
rollenspelen. Dit hoeft geen therapeut te zijn. Deze persoon is verder op de 
achtergrond aanwezig en assisteert de therapeut als het ware. In rollenspel kan 
diegene de rollen spelen die kinderen niet willen of kunnen spelen, waardoor de 
therapeut buiten het spel kan blijven (zie: ‘Interventies’) en kan observeren. Er moet 
wel altijd goed overleg zijn wanneer er een tweede persoon is. Dit persoon moet 
goed de bedoeling van de rollenspellen snappen en het spel niet een andere kant op 
sturen. Na de sessie moet steeds worden besproken wat er gebeurd is.  
 
Evaluatie 

Bij de evaluatie van de module zijn meerdere personen belangrijk: de therapeut, het 
kind en de leerkracht. Alle drie zijn belangrijk bij het kijken naar resultaat. Ook wordt 
er met de ouders gesproken.  
De therapeut kan wel vooruitgang zien binnen de module, maar heeft geen goed 
zicht op wat er daarbuiten gebeurt. Het kind gaat door het volgen van de module 
sowieso een leerproces door. Het is belangrijk van het kind te horen wat de 
resultaten zijn. Het draait tenslotte om het kind en hoe die zich ten aanzien van het 
pesten voelt na de module. Wat voor een kind als grote verandering voelt, kan 
minder zichtbaar zijn voor omstanders. Dat maakt de verandering niet minder waard, 
maar het is wel belangrijk om ook de leerkracht te horen over de zichtbare 
veranderingen in de klas en op het schoolplein. 
 De therapeut zal na de module met ieder kind apart nog een gesprekje 
voeren. De evaluatie binnen het groepje als geheel is dan al geweest (sessie 14) en 
dit laatste gesprek is vooral bedoeld om per kind nog eens apart te kunnen 
bespreken hoe het gaat, bijvoorbeeld twee weken na afloop van de module. 
 Er komt ook een gesprek met de leerkracht. Welke verandering is er te zien 
aan het kind in de klas? Is het pesten tussendoor nog ter sprake gekomen? Is het 
kind nog gepest en hoe reageerde het daarop?  

Achteraf zal er sowieso een gesprek met de ouders zijn over het verloop en de 
resultaten en daar kan gelijk ook naar de indrukken van de ouder gevraagd worden. 
Dit wordt genoteerd en met de overige resultaten bij elkaar gehouden. 

De informatie die de therapeut heeft verzameld met het verloop van de 
module, de eigen indrukken en de gesprekken met het kind, de leerkracht en de 
ouder, vormt samen de evaluatie. Het geheel wordt in een verslagje verwerkt als 
evaluatie per kind en apart als evaluatie van de module als geheel. Dit verslag moet 
vervolgens door de therapeut met een andere, aan de school verbonden 
behandelaar, pedagoog, psycholoog of leerlingcoördinator bekeken en besproken 
worden. Samen kunnen zij conclusies trekken over de module, het effect ervan, de 
resultaten en de transfer van de resultaten naar het dagelijks leven. 
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Bijlage 1: Intakeformulier 
 
Intakeformulier Module Dramatherapie “Pesten – Ik pik het niet meer!” 

 
Ingevuld door: 
Naam kind: 
Naam aanmelder: 
Aanmelder is ouder/verzorger van het kind / leerkracht van het kind / overig:  
 
  
Naam dramatherapeut die de module geeft: 
School waar het kind onderwijs volgt: 
Datum intakegesprek: 
Bij het intakegesprek aanwezig: 
 
 
Reden van aanmelding: 
 
 
 
 
 
 

Geboortedatum kind  

Groep (leerjaar) waar 
het kind in zit 

 

Het kind wordt gepest 
door: 

Klasgenoten/ andere kinderen van school / kinderen van 
buiten school / anders, namelijk: … 
 

Het kind wordt gepest 
(meerdere 
antwoorden 
mogelijk): 

In de klas / op het school plein / op straat / anders, namelijk: 
… 

Hoe reageert het kind 
wanneer hij/zij wordt 
gepest? 

 
 
 
 
 
 

Hoe staat het kind 
tegenover het 
pestprobleem? 

 
 
 
 
 
 

Het IQ van het kind is 
hoger dan 80 

Ja /nee 

Het kind heeft een 
pervasieve 
ontwikkelingsstoornis, 

Ja / nee 
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een aandachts-
tekortstoornis of een 
gedragsstoornis 

In hoeverre is het 
kind geïnformeerd 
over pesten en het 
mechanisme 
daarvan. 

 
 
 
 
 
 

Overige opmerkingen  
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Draaiboek “Pesten – ik pik het niet meer!” 
 
 
 
Doelgroep: kinderen die willen omgaan met pesten 
 
Doelstelling: kinderen kunnen omgaan met het pestgedrag van andere kinderen. 
 
Duur van de module: 14 x 1,5 uur 

 
Groepsgrootte: 3 tot 5 kinderen 

 
 
 
Indeling van de sessies       pagina 
  
Sessie 1:  kennismaking      2 
Sessie 2:  de Relatiewijzer      4 
Sessie 3:  plagen en pesten: wat is jouw ervaring?   6 
Sessie 4:  gepest worden: wat doe je en hoe reageert  

de pester daar op?      8 
Sessie 5:  oefenen met mogelijkheden: lichaamstaal  10 
Sessie 6:  gepest worden: wat kun je doen? Mogelijkheden  

bespreken en uitspelen     12 
Sessie 7:  omstanders: wat doen ze, wat zou jij doen en  

wat zou je willen dat ze deden?    14 
Sessie 8:  gepest worden: oefenen met reactiemogelijkheden 16 
Sessie 9:  pestkopen: wat doet zo iemand? Wat voel je  

over zo iemand?      17 
Sessie 10:  oefenen met mogelijkheden: reageren op  

anderen       19 
Sessie 11:  oefenen met mogelijkheden: reageren op  

pestgedrag       21 
Sessie 12:  dit ben ik!       23 
Sessie 13:  dit heb ik geleerd      25 
Sessie 14:  afsluiting       27 
 
Bijlage 1:  de Relatiewijzer      28 
Bijlage 2:  de Relatiewijzer van Cuvelier – hoe werk je  

ermee        29 
Bijlage 3:  soorten pesten      33 
Bijlage 4:  kaartjes voor sessie 10: improviseren met   35 

kaartjes   
Bijlage 5:  huiswerkformulier voor sessie 13    38 

 
 
Dit draaiboek is een onderdeel van de module opzet en kan niet los 
van de module opzet worden uitgevoerd 
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Sessie 1: kennismaking 
 
Sessiedoelen  

 De kinderen leren elkaars namen. 

 De kinderen spelen samen en spel. 
 
Benodigdheden 

- Materiaal om een klein podium mee te bouwen 
 
 
Binnenkomst en introductie 15 minuten 

Doel: een eerste kennismaking met elkaar en de inhoud van de module 
- De therapeut stelt zichzelf voor. Daarna stellen de kinderen zichzelf voor. 

Iedereen vertelt kort iets over zichzelf (hobby’s, gezin, huisdieren, …). 
- De therapeut vertelt wat er in grote lijnen gebeurt in de module en vertelt wat 

ongeveer de opbouw is per sessie.  
 
Namenspel 20 minuten 
Doel: de kinderen leren elkaars naam 
Deze oefening is meteen ook de warming-up, de therapeut doet mee.  
Er worden meerdere namenspellen gespeeld. Bijvoorbeeld: 

- namentikkertje 
- je naam zeggen met een beweging erbij (bijvoorbeeld een sprong, een draai, 

een zwaai, een buiging). De volgende herhaalt de naam en de beweging en 
voegt de eigen naam en beweging eraan toe. De volgende herhaalt de namen 
en beweging van de vorige twee en voegt de eigen toe, … De volgende 
herhaalt steeds eerst de naam en beweging van de vorige. 

- Amerikaans liften: iedereen in de kring krijgt een nummer. Met z’n allen wordt 
er ‘gelift’; iedereen doet tegelijk het volgende ritme: met de handen op de 
bovenbenen klappen, in de handen klappen, rechterduim omhoog, linkerduim 
omhoog. Dat steeds herhalen. Nummer 1 begint en zegt zijn naam wanneer 
hij zijn rechterduim omhoog steekt en een nummer van een van de anderen 
wanneer hij de linkerduim omhoog steekt. Degene met het genoemde nummer 
doet hetzelfde. Het gaat in een ritme door, dus het is goed opletten en snel 
denken. Kinderen zijn niet ‘af’ wanneer het fout is, maar proberen het nog een 
keer. Het is afgelopen wanneer het foutloos gaat. 

 
Samenspel 10 minuten 
Doel: de kinderen spelen samen een spel en ervaren de groep als geheel 
Ga in een kring zitten. Vraag de kinderen naar een gedichtje, versje of liedje waarvan 
iedereen de tekst kent (bijvoorbeeld Vader Jacob). Zeg eerst de tekst samen op, 
zodat iedereen het weer weet. Daarna zegt iedereen om de beurt een zin van het 
gedicht, met de klok mee. Daarna zegt iedereen om de beurt een woord, ook tot het 
hele gedichtje is opgezegd. Nadat dat een keer gelukt is, probeer je het steeds 
sneller.  
Doe nu hetzelfde met een ander gedichtje of liedje, maar ga dan tegen de klok in de 
kring rond. Dit kan weer heel anders zijn. 
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Opscheppersrondje 20 minuten 

Doel: de kinderen ervaren hoe het is om even in de spotlights te staan 
In de kring vertellen de kinderen om de beurt wat ze goed kunnen en wat hun 
talenten zijn (fietsen, voetballen, knutselen, tekenen, …). Wanneer een kind niets 
weet, stellen de anderen vragen en komt er vanzelf iets wat het kind goed kan. 
Daarna wordt er gezamenlijk een podium gebouwd waar meerdere kinderen tegelijk 
op kunnen staan. Er wordt dan geoefend met de houding: hoe zie je eruit wanneer je 
opschept en erg trots bent? Borst naar voren, hoofd omhoog en een duidelijke stem. 
Daarna gaat iedereen om de beurt op het podium staan om heel luid en duidelijk op 
te scheppen over hun talenten. 
Wanneer kinderen dit erg eng vinden, kunnen ze met meerdere tegelijk op het 
podium staan en kunnen de overige kinderen en de therapeut achter ze gaan staan 
in plaats van als publiek vóór ze.  
Vraag achteraf hoe de kinderen het vonden om dit te doen.  
 
Complimentjes geven 10 minuten 
Doel: de kinderen benoemen wat ze vinden en ervaren de waardering van de groep 
De kinderen komen allemaal aan bod. Daarbij geven de andere kinderen en de 
therapeut het kind complimentjes door iets te noemen wat ze heel goed, knap, leuk 
of aardig van het kind vonden van wat ze deze keer gezien hebben (bijvoorbeeld: ik 
vond het knap dat je op het podium ging staan, ook al vond je het eng. Of: ik vond 
het knap van je dat je alle namen zo snel wist, of: ik vind het knap dat je zo goed kan 
tekenen).  
 
Yell verzinnen 5 minuten 

Doel: de kinderen verzinnen samen een yell 
Om het groepsgevoel te versterken, verzinnen de kinderen een yell die voor hun het 
groepje typeert en die over het doel van de therapie gaat. Bijvoorbeeld: “Pesten doet 
ontzettend zeer, dus wij pikken het niet meer!”.  
Deze yell wordt bij elk begin en eind van een sessie geroepen in een kring met de 
handen in het midden bij elkaar. Naast dat het de kinderen oppept en de yell het 
groepsgevoel versterkt, kan het de kinderen ook helpen om simpelweg even iets te 
mogen roepen, om zich even op die manier te uiten en sterk te voelen. Het kan na 
bepaalde onderwerpen of rollenspellen ook even de spanning verlichten. 
 
Afsluiting 10 minuten 
Doel: de kinderen benoemen wat ze moeilijk en wat ze makkelijk vonden om te doen 
De sessie wordt nabesproken. Wat vond je makkelijk om te doen en wat vond je 
makkelijk om te doen?  
Er wordt verteld wat de volgende keer het onderwerp is. De therapeut laat alvast de 
Relatiewijzer van Cuvelier zien en vertelt er kort iets over.   
 
Yell 
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Sessie 2: de Relatiewijzer 
 
Sessiedoelen 

 De kinderen hebben kennis gemaakt met de Relatiewijzer van Cuvelier en 
hebben ermee geoefend. 

 De kinderen ervaren het verschil tussen plagen en pesten in een rollenspel 
 
Benodigdheden/voorbereiding 

- Voor elk kind een stencil met de relatiewijzer erop (zie bijlage 1) 
- Voor wanneer de therapeut niet bekend is met de relatiewijzer: in bijlage 2 is 

de theorie de erbij hoort, uiteen gezet. De therapeut moet de theorie zelf goed 
kennen om het op een eenvoudige wijze aan de kinderen te kunnen uitleggen.  

 
 
Bespreking van de vorige keer 10 minuten 

Bespreek de volgende punten: 
- Wat hebben we de vorige keer allemaal gedaan? 
- Weet iedereen elkaars namen nog? 
- Weet iedereen nog dat er verteld is over de Relatiewijzer? 
- Weet iedereen de yell nog? 

 
Yell 
 
Vertel wat er deze keer gaat gebeuren en deel de stencils uit. 
 
Oefenen met de Relatiewijzer 45 minuten 
Doel: de kinderen maken kennis met de Relatiewijzer en oefenen ermee 

- Bekijk samen de relatiewijzer. Leg uit dat elke positie met gedrag te maken 
heeft.  

- Bespreek de verschillende posities en vraag of de kinderen voorbeelden 
hebben. Leg uit dat er drie paren gedrag in te vinden zijn. 

- Geef een paar simpele, herkenbare voorbeelden van situaties en leg uit wie 
welke positie heeft (bijvoorbeeld: je feliciteert iemand met zijn verjaardag; 
iemand stoot tegen je aan en zegt sorry; iemand stoot tegen je aan en zegt 
dat je zelf uit moet kijken). Zie ook het voorbeeld in de theorie op pagina 32. 

- Laat nu twee van de kinderen een voorbeeld dat niet met pesten te maken 
heeft, uitspelen. 

- Laat daarna een voorbeeld uitspelen dat nog niet besproken is. Laat de 
kinderen ontdekken wie welke positie had.  

 
Plagen of pesten? 25 minuten 

Doel: de kinderen spelen een paar rollenspellen over plagen en pesten, zodat ze 
ervaren wat het verschil is en waar de grens ligt 

- Er wordt een rollenspel nagespeeld met twee kinderen. Eerst wordt er 
geplaagd: de een noemt de ander pannenkoek, de ander zegt klerenhanger 
terug. Ze lachen en verzinnen nog meer gekke scheldwoorden voor elkaar. 

- Wat zagen de kinderen dat er gebeurde? Welke posities uit de Relatiewijzer 
hadden de kinderen?  
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- Daarna wordt er in het rollenspel gepest: de een noemt de ander pannenkoek, 
maar de ander reageert niet lachend, maar valt stil. De eerste noemt weer een 
paar scheldwoorden en moet wel lachen. De ander nog steeds niet.  

- Wat gebeurde er nu? Wat was het verschil met het eerste stukje? Wat was er 
anders aan de posities van de kinderen?  

 
Afsluiting en uitleg van het huiswerk 10 minuten 

Doel: de kinderen benoemen wat ze moeilijk en wat ze makkelijk vonden om te doen 
- Wat vond je makkelijk om te doen en wat vond je makkelijk om te doen?  
- Voor de volgende keer is er huiswerk. De opdracht is om twee voorbeelden 

van de eigen ervaring mee te nemen voor de volgende keer. Het gaat om een 
keer dat het kind geplaagd werd en een keer dat het kind gepest werd. Het 
maakt niet uit of het lang geleden is gebeurd of niet.  

- Er wordt verteld wat de volgende keer het onderwerp is. Er wordt dan verder 
gegaan met het verschil tussen plagen en pesten en de eigen ervaringen van 
de kinderen worden dan ook besproken. 

 
Yell 
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Sessie 3: Plagen en pesten: wat is jouw ervaring? 
 
Sessiedoelen 

 De kinderen ervaren het verschil tussen plagen en pesten in een rollenspel 

 Het kind kan benoemen wat hij voelt wanneer hij gepest wordt. 
 
Benodigdheden/voorbereiding 

- Schoolbord of flap-over 
- De therapeut heeft voor zichzelf de verschillende soort en van pesten 

onthouden (zie bijlage 3: soorten pesten) 
 
 
Yell 
 
Bespreking van de vorige keer 5 minuten 

- Wat is er de vorige keer allemaal besproken?  
- Herhaal kort wat er is gezegd over de Relatiewijzer en het verschil tussen 

plagen en pesten. 
 
Plagen en pesten 35 minuten 
Doel: de kinderen ervaren het verschil tussen plagen en pesten in een rollenspel 

- Vraag de kinderen naar de ervaringen die ze als huiswerkopdracht hebben 
opgehaald. Vraag per kind naar de situaties en bespreek in de kring waarom 
het pesten is en waarom plagen.  

- Vraag de kinderen of ze de situaties uit willen spelen. Wanneer een kind zelf 
niet mee wil spelen, kan een ander kind invallen.  

- Nabespreken: hoe was het om het opnieuw uit te spelen (of om het te zien)? 
Welke posities uit de Relatiewijzer kwamen er in voor? Hoe was het voor de 
spelers?  

- Praat met de kinderen verder over het verschil tussen plagen en pesten.  
Wat zijn de verschillen? Waarom is het ene leuk en het andere niet? Wat zijn 
de verschillen in de posities? Schrijf de resultaten hiervan overzichtelijk op het 
bord.  

 
Pesten 35 minuten 

Doel: het kind kan benoemen wat hij voelt wanneer hij gepest wordt en het kind 
ervaart dat hij niet de enige is die wordt gepest 

- Welke vormen van pesten zijn er allemaal? Schrijf op het bord wat de kinderen 
allemaal noemen, totdat een compleet overzicht ontstaat van de zes vormen 
van pesten (zie bijlage 3).  

- Vraag per kind wat hij het allerergst vindt van gepest worden. Vraag daarna 
per kind wanneer hij voor het eerst gepest werd. Vraag hoe hij zich voelt op 
het moment dat hij gepest wordt. Vraag wat hij het allerliefst zou doen op het 
moment dat hij gepest wordt.  

- Schrijf nu op het bord wat de kinderen het allerergst vinden van pesten, zodat 
een rijtje ontstaat. Doe hetzelfde voor hoe het kind zich dan voelt en wat hij 
het liefste zou doen.  

- Vraag de kinderen wat ze vinden van de antwoorden van de anderen. Praat 
hier samen over na; hoe is het om gepest te worden. 
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Afsluiten 10 minuten 

- Vraag aan elk kind wat er vandaag makkelijk was om te doen, en wat moeilijk.  
- Leg uit dat nu duidelijk is wat pesten voor iedereen betekent, er de volgende 

keer verder wordt gegaan met wat er precies gebeurt wanneer je wordt 
gepest.  

 
Schelden met groente 5 minuten 

Doel: loskomen van het zware onderwerp pesten en het loskomen via de stem 
- De kinderen gaan in een halve kring om de therapeut heen staan.  
- De kinderen stellen zich voor dat de therapeut hun pester is en mogen hem 

helemaal de huid vol schelden, maar alleen met niet-scheldwoorden (zoals 
spinazie, toetsenbord, koffiekop, tuinstoel). De kinderen mogen dichter bij 
komen en allemaal tegelijk heel hard roepen, maar de therapeut niet 
aanraken.  

De bedoeling is dat de kinderen zich even kunnen uiten en er plezier in hebben. 
  
 
Yell 
 

 



Deel II : De module: Pesten – ik pik het niet meer! 
Floor van Schoonhoven, praktijkproject voor de Hogeschool Utrecht 

27 

Sessie 4: Gepest worden: wat doe je en hoe reageert de pester 
daarop? 
 
Sessiedoelen 

 In een rollenspel wordt laten zien hoe de kinderen reageren wanneer de 
worden gepest. 

 De kinderen ervaren het effect van hun reacties op de pester. 
 
Benodigdheden/voorbereiding 

Geen. 
 
 
Yell 
 
Bespreking van de vorige keer 5 minuten 

Herhaal samen met de kinderen wat er de vorige keer is behandeld.  
Noem per kind wat er besproken is over de individuele situaties.  
 
Spel: Ja en nee 10 minuten 

Doel: de kinderen ervaren de kracht van ja en nee kunnen zeggen 
- De kinderen gaan in tweetallen tegenover elkaar staan.  
- Het ene kind krijgt de ‘ja’, de ander de ‘nee’.  
- Op teken van de therapeut beginnen ze om de beurt ja en nee tegen elkaar te 

zeggen. Ze proberen allebei de ander te overtuigen. 
- Wissel nu de rollen, zodat iedereen een keer ‘ja’ zegt en een keer ‘nee’.  

Bespreek dit na. Wat gebeurde er? Was het moeilijk om ‘nee’ te zeggen? Was de ‘ja’ 
overtuigend? Wat gebeurde er wanneer je ‘ja’ zei en wat toen je ‘nee’ zei? 
 
Rollenspel 60 minuten 
Doel: het kind laat in een rollenspel zien hoe hij reageert wanneer hij gepest wordt en 
ervaart het effect van hun reactie op de pester 
Een kind geeft een voorbeeld van een situatie waarin hij gepest werd. Het kind speelt 
zichzelf en de situatie wordt uitgespeeld. 
Praat daarna samen over deze situatie.  

- Wat gebeurde er?  
- Welke posities uit de Relatiewijzer had wie en wanneer?  
- Benoem het soort reactie dat het kind op het gepest had (liep weg, bevroor, 

negeerde het, …).  
- Benoem dan hoe de reactie hierop was van de pester. Welke posities zijn dat?  
- Geef inzicht in de werking van de reactie op het pesten; bijvoorbeeld 

‘aanvallen’ leidt tot ‘iets over je heen laten komen’ leidt tot meer ‘aanval’.  
- Noteer de resultaten. 

Probeer het kind een beeld te geven van zijn algemene reactie op pesten. 
Elk kind komt aan de beurt. 
 
Tussendoor 2 x 5 minuten 

Wanneer het rollenspel zo intensief is dat er tussendoor even wat anders moet 
worden gedaan, kunnen er korte oefeningen of spelletjes worden gedaan om even af 
te leiden en om even met iets anders bezig te zijn.  

- tikkertje 
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- schelden met niet-scheldwoorden 
- ja en nee spel 
- de Yell 

Wanneer dat niet nodig is, is er meer tijd om de kinderen te laten spelen en ervaren 
met de rollenspellen. 
 
Afsluiting 5 minuten 

- Bespreek per kind wat ze vandaag makkelijk vonden en wat moeilijk was.  
- Vat samen wat er vandaag gedaan is en vertel dat de volgende keer verder 

wordt gegaan met je houding wanneer je wordt gepest. 
 
Afsluitende oefening 5 minuten 
Doel: de kinderen komen los, kunnen het zware onderwerp verwerken en ervaren 
hun lichamelijke kracht 
Touwtje trekken 
 
 
Yell 
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Sessie 5: oefenen met mogelijkheden – lichaamstaal 
 
Sessiedoel 

 De kinderen ervaren wat hun houding voor effect heeft op anderen. 
 
Benodigdheden 

- De notities van de vorige keer 
 
Bespreking van de vorige keer 5 minuten 

Waar is over gepraat? Wat is daar voor elk kind uitgekomen?  
 
Beeldhouwen 15 minuten 

- Eén kind is de beeldhouwer. Een ander kind is zijn stuk steen, waar hij een 
beeld van moet maken dat een bepaalde emotie uitbeeldt. Bijvoorbeeld blij, 
boos, verdrietig, bang. 

- Hij moet het andere kind nu zo neerzetten dat de houding overeenkomt met 
de emotie. Het kind dat het beeld speelt mag zelf niet mee- of tegenwerken.  

- De overige kinderen raden welke emotie wordt uitgebeeld.  
- Vraag hoe ze precies zagen welke emotie het was.  

Maak de link met je houding: aan je houding kun je zien in welke positie iemand ziet. 
Hier gaat het vandaag over. 
 
Oefening 25 minuten 

Doel: de kinderen ervaren wat hun houding voor verschil kan maken 
- De kinderen lopen door de ruimte als zichzelf.  
- Dan gaan ze lopen als iemand die boos is, bang is, blij is, verdrietig is.  
- Dan als de koningin, een politieagent, een superonzekere tiener, een oud 

vrouwtje, een filmster, een zeer angstig kind.  
- Dan als iemand die pest en iemand die gepest wordt. Oefen dit allebei. 
- Laat de kinderen twee aan twee afspreken wie pester speelt en wie gepeste, 

of allebei dezelfde rol.  
- Laat ze een kort, non-verbaal stukje spelen en laat de overige kinderen raden 

wie welke rol speelt. Waar zien de dat aan?  
- Wat gebeurt er wanneer iemand midden in dit spel opeens van rol veranderd?  
- Hoe zie je die verandering in de houding? 

 
Rollenspel 35 minuten 
Doel: de kinderen oefenen verschillende manieren om met hun houding op het 
pesten te reageren 

- Speel een aantal pestsituaties uit waarbij iedereen aan de beurt komt als 
gepest kind. Elk kind mag daarbij zelf weten hoe hij reageert op het pesten, 
maar het verschil moet vooral in de houding zitten.  

- Bespreek steeds na wat de houding voor effect had op de pester; met welke 
houding reageerde de pester?  

- Leg de link met de Relatiewijzer door de houdingen te categoriseren.  
 
Afsluitende oefening 5 minuten 
Herhaal het samenspel van sessie 1. 
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Afsluiting 5 minuten 

Wat was moeilijk? Wat was makkelijk? De volgende keer gaat het verder met hoe je 
kunt reageren op pesten. 
 
 
Yell
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Sessie 6: Gepest worden: wat kun je doen? Mogelijkheden 
bespreken en uitspelen 
 
Sessiedoel 

 Het kind oefent met verschillende reacties op pesten. 
 
Benodigdheden/voorbereiding 

- De notities van de vorige keer hoe elk kind reageert op pesten. 
 
 
Bespreking van de vorige keer 5 minuten 
 
Oefening oogcontact 20 minuten 
Iedereen gaat in kring zitten.  
De therapeut vraagt aan de kinderen op welke manier je als eerste contact maakt 
met iemand. Leg uit dat dit oogcontact is.  
De oefening wordt in stilte gedaan.  

- Iedereen kijkt de kring rond.  
- Wanneer je oogcontact hebt met iemand, geef je eerst een knipoog voor je 

weer verder kijkt.  
Bespreek dit na: 

- Hoe was het om deze oefening te doen? 
- Is het moeilijk om iemand aan te kijken op het schoolplein/ in de klas / op 

straat / …? 
- Wanneer vind je het het moeilijkst om iemand aan te kijken? 

Het vervolg van de oefening is in tweetallen.  
- De een vertelt wat hij die dag gedaan heeft, de ander kijkt vaak de andere 

kant op.  
- Daarna wisselen de rollen.  
- Dan hetzelfde nog een keer, alleen kijkt de ander nu wel. 

Bespreek dit na: 
- Wat voel je wanneer je vertelt en de ander kijkt je niet aan? 
- Wat voel je wanneer je vertelt en de ander kijkt je wel aan? 
- Wat vond je prettiger en waarom? 
- Heb je wel eens gehad dat iemand je steeds niet aan kijkt? Hoe was dat? 

Noem bij de nabespreking dat oogcontact belangrijk is en vat met de kinderen samen 
waarom oogcontact prettig is. Gebruik de Relatiewijzer om uit te leggen hoe 
oogcontact werkt, ook wanneer er geen of maar van één kant oogcontact is.  
 
Yell 
 
Rollenspel 50 minuten 

Doel: het kind oefent met verschillende reacties op pesten 
Speel een pestsituatie een paar keer na. Het gaat om de reactie van het kind dat 
gepest wordt. Bespreek of dit een goede manier van reageren is en waarom. Het 
gaat nu om het scheiden van effectieve en minder effectieve manieren van reageren 
op pestgedrag.  
Iedereen die een manier weet hoe ze anders kunnen reageren dan ze normaal 
gesproken altijd doen, mag het laten zien. Er wordt besproken of het een reactie was 
die hielp, de situatie slechter maakte of dat het hetzelfde bleef en waarom. Hoe 
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voelde de reactie? Maak samen met de kinderen een lijstje met effectieve reacties op 
pesten. De belangrijkste punten: 

- ontwijken 
- negeren 
- weglopen 
- confronteren (iets terug zeggen, wegduwen, boos worden, …) 
- hulp zoeken 

Benadruk dat het altijd goed is om een leerkracht te zeggen dat je gepest wordt. Hier 
gaat het echter om de directe reactie op het moment van het pesten zelf.  
Speel het voorbeeld nog eens uit met om de beurt de bovenstaande oplossingen. 
Hoe werkt het vanuit de Relatiewijzer gezien?  
 
Oefen verder met de verschillende reacties in verschillende situaties. Laat de 
kinderen hun eigen voorbeelden nemen, zodat ze in reële situaties met ander gedrag 
reageren. 
 
Nabespreken 10 minuten 

- Vraag iedereen wat ze makkelijk vonden en wat ze moeilijk vonden.  
- Hoe denken ze over pesten, nu ze met andere reacties hebben geoefend? 
- De volgende keer gaat het over omstanders: kinderen die zien dat er gepest 

wordt.  
 
Associatiespel 5 minuten 

- De kinderen staan in een kring.  
- Er wordt een bal overgegooid.  
- Elke keer dat iemand de bal naar een ander gooit, zegt hij een woord. 

Bijvoorbeeld strand.  
- De volgende zegt bij het gooien een woord dat hij met strand associeert, 

bijvoorbeeld de zee, de volgende gaat daar weer op verder met bijvoorbeeld 
boot, enzovoorts. 

 

Yell 
 
 



Deel II : De module: Pesten – ik pik het niet meer! 
Floor van Schoonhoven, praktijkproject voor de Hogeschool Utrecht 

33 

Sessie 7: omstanders: wat doen ze, wat zou jij doen en wat zou je 
willen dat ze deden? 
 
Sessiedoel 

 Het kind leert de rol van omstander kennen 
 
Benodigdheden 

- Materiaal om een reddingsbootje / vlot na te bouwen 
- Een fles water, een mp3-speler, een fles limonadesiroop, een brood, een zak 

snoepjes en een grote warme deken, of spullen die hierop lijken. 
- Voor ieder kind pen en papier 

 
 
Bespreking van de vorige keer 5 minuten 

Bespreek wat er de vorige keer allemaal gedaan is. 
 
Oefening: samen in een reddingsbootje 25 minuten 
Doel: de kinderen ervaren dat in een groep samenwerking en afspraken maken, 
belangrijk is 
Er wordt gespeeld dat het groepje kinderen samen op een bootje of een vlot op zee 
drijft. Hun schip is vergaan en met wat laatste spullen hebben ze zich kunnen 
redden. Ze weten niet hoe lang ze nog zullen moeten ronddobberen voor iemand ze 
komt redden.  
Maar er zijn te veel spullen aan boord en als ze niet iets over boord gooien, zullen ze 
zinken. De kinderen moeten zelf beslissen welke vier van de zes voorwerpen die ze 
hebben kunnen redden, overboord moeten. De zes voorwerpen zijn: 

- een grote fles water 
- een mp3-speler 
- een fles limonadesiroop 
- een brood 
- een zak snoepjes 
- een grote warme deken 

Er zijn niet twee goede antwoorden, maar de kinderen zullen erg van mening 
verschillen wat ze willen houden en wat niet. De een kiest eten, omdat ze anders 
verhongeren. De ander kiest iets leuks, om de tijd mee te doden. Misschien 
overleggen ze en werken ze samen, misschien worden ze het niet eens, of misschien 
neemt er niemand initiatief. 
Bespreek achteraf hoe tot stand is gekomen wat er overboord ging.  

- Wat vond iedereen van de manier hoe het gebeurde?  
- Laat naar voren komen dat overleg goed is en dat iedereen in de groep mee 

telt en belangrijk is voor het resultaat, zowel degenen die de beslissing 
namen, degenen die het er niet mee eens waren en degenen die niet zoveel 
zeiden.  

 
 
Yell 
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Rollenspel: omstanders 40 minuten 
Doel: de kinderen worden zich bewust van de rol van de omstander 
Vraag aan de kinderen of er kinderen bij het pesten zijn, naast zijzelf en de pester(s). 
Laat de kinderen vertellen wat die omstanders doen. Verzamel zo verschillende 
gedragingen van de omstanders: 

- Kinderen die (een beetje) mee pesten 
- Kinderen die erbij staan en kijken 
- Kinderen die doen alsof er niets gebeurt 
- Kinderen die helpen 

Probeer samen met de kinderen te bedenken waarom de kinderen mee pesten, niets 
doen of het negeren.  
 
Kinderen die mee pesten willen zelf misschien geen slachtoffer worden of willen 
vriendjes zijn met de pester.  
Kinderen die staan te kijken weten misschien niet goed wat ze moeten doen.  
Kinderen die het ontkennen zijn misschien bang om erbij betrokken te raken of ze 
merken het niet.  
Kinderen die helpen vinden het waarschijnlijk naar dat het gebeurt en proberen te 
helpen.  
 
Wat vindt iedereen van die verschillende omstanders? Wat zou je zelf doen? Wat 
zou je willen dat de omstanders deden? 
Laat de kinderen dit voordoen in een rollenspel.  
 
Gedichtje schrijven 15 minuten 
Doel: de kinderen spreken naar de omstanders uit wat ze voelen 
Ieder kind krijgt velletjes papier en een pen. Laat ze een soort gedichtje schrijven 
voor de omstanders. Misschien richten ze zich op een kind in het speciaal, of op een 
groep. Laat ze verwoorden wat ze voelen en waarom, wat ze graag zouden willen 
van de omstander of wat het kind ook kwijt wil.  
Vertel dat de omstanders het gedichtje niet te lezen zullen krijgen.  
Help de kinderen individueel op weg door voorbeeldjes te geven, beginzinnen te 
noemen of door na te vragen wat het kind precies voelt.  
Laat daarna de kinderen de gedichtjes voorlezen (hoeft niet wanneer ze het niet 
willen). Praat er kort over na. 
 
Afsluiting 5 minuten 

- Wat was er moeilijk en wat was er makkelijk?  
- De volgende keer gaat het weer over oefenen met pestsituaties. 

 
Yell
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Sessie 8: Gepest worden: oefenen met reactiemogelijkheden 
 
Sessiedoel 

 De kinderen oefenen mogelijkheden om effectief op pestgedrag te reageren. 
 
Benodigdheden 
Geen. 
 
 
Bespreking van de vorige keer 5 minuten 
 
Hoe kun je reageren op pesten 60 minuten 
Doel: de kinderen oefenen met de effectieve reacties op pestgedrag 
Herhaal samen met de kinderen de effectieve reacties op pestgedrag: 

- ontwijken 
- negeren 
- weglopen 
- confronteren 
- hulp zoeken 

Bespreek wat voor positie je daarbij in neemt in de Relatiewijzer en welke positie dit 
bij de pester uit lokt. 
Er worden weer rollenspellen gespeeld. Elk kind komt aan de beurt.  
Zoek met z’n allen naar een goede manier van reageren die voor dit kind prettig 
voelt. Laat het kind zelf de verschillende gedragingen ervaren, benoem de posities 
uit de Relatiewijzer.  
Doe de Yell wanneer er een kind aan de beurt is geweest. 
 
Tussendoor 2 x 5 minuten 
Wanneer de kinderen tussendoor behoefte hebben aan pauze omdat de 
rollenspellen te lang duren, kunnen weer korte oefeningen en spelletjes worden 
gedaan: 

- tikkertje 
- touwtje trekken 
- schelden met niet-scheldwoorden 

 
Afsluiting 5 minuten 

- Wat vonden de kinderen makkelijk en wat was moeilijk? 
- De volgende keer gaat het over de pesters. 

 
Afsluitende oefening 10 minuten 

Doel: de kinderen benoemen hun eigen sterke kanten en spreken deze luid en 
duidelijk uit 
Herhaal het opscheppersrondje uit sessie 1, nu wat ingekort en met een stoel als 
podium. Iedereen komt aan de beurt. 
 
 
Yell 
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Sessie 9: Pestkoppen: wat doet zo iemand? Wat voel je over zo 
iemand? 
 
Sessiedoel 

 Het kind leert de rol van pester kennen. 
 
Benodigdheden 

- een groot kussen, een fatboy, of iets anders groots en zachts waar de 
kinderen hun woede op mogen uiten 

- pen en papier 
- vier kaartjes met op elk kaartje een tekst: 

1. de gevangenis in om na te denken over wat hij heeft gedaan 
2. sorry zeggen en beloven het nooit meer te doen 
3. het goed maken door samen met het slachtoffer iets leuks te gaan doen 
4.  in elke klas een spreekbeurt houden over pesten 

 
 
Bespreking van de vorige keer 5 minuten 

 
Therapeutje pesten 10 minuten 

- Doe een oefening met de kinderen waarbij de kinderen een rustig plekje in de 
ruimte opzoeken en daar gaan liggen of zitten.  

- Vraag ze de ogen dicht te doen en een situatie voor zich te halen waar ze 
gepest worden. Laat ze zich inleven in wat ze voelden op dat moment.  

- Vraag de kinderen om de beurt wat er gebeurt en wat ze erbij voelen, nog 
steeds met de ogen dicht. Dit gevoel moeten ze even vast houden.  

- Ze mogen nu naar de therapeut toekomen, die hun pester speelt en een groot 
kussen vast heeft. Ze mogen nu alles tegen de therapeut zeggen wat ze willen 
zeggen, ze mogen ook schelden. Slaan en schoppen mag ook, maar alleen 
tegen het kussen. Allemaal tegelijk, zodat ze elkaar aansporen en zich lekker 
kunnen uitleven. Als een kind niet wil schelden of slaan tegen zijn pester, of 
wil staren of gekke bekken trekken, mag dat natuurlijk ook. 

 
Boodschap aan je pester 20 minuten 

Doel: de kinderen verwoorden hoe ze over hun pester voelen 
Laat de kinderen weer een gedichtje of stukje schrijven, gericht aan hun pester. Die 
zal het uiteindelijk niet lezen, maar de kinderen kunnen kwijt wat ze tegen hem willen 
zeggen en hoe ze zich voelen door hem.  
Laat de kinderen die willen het stukje voorlezen. Er zijn geen ‘verkeerde’ stukjes. 
Vraag de kinderen wat ze gehoord hebben: iedereen voelt hetzelfde, of die is erg 
boos, die vindt de pester zielig, of die wil waak nemen. Hoe zou dat komen? 
 
De rechtbank 50 minuten 
Doel: de kinderen leren de persoon achter de pester kennen  
Vraag aan de kinderen waarom ze denken dat pesters pesten. Vul dit eventueel zelf 
aan: Soms pesten ze zomaar, uit verveling, omdat ze een opvliegend karakter 
hebben of omdat ze het leuk vinden om macht te hebben. Maar vaak zit er een reden 
achter die de kinderen misschien niet verwachten. Noem de volgende punten: 

- het kind is zelf ooit gepest en probeert te voorkomen dat het weer gebeurt 
- het kind is thuis niet anders gewend dan om zo met anderen om te gaan 
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- het kind wil graag populair zijn en zorgt er op deze (verkeerde) manier voor 
dat iedereen respect voor hem krijgt 

- het kind is jaloers op je 
- het kind is erg onzeker thuis, op straat en/of op school en probeert dat zo te 

verbergen of vind op deze manier een uitlaatklep voor zijn frustratie 
- het kind denkt echt dat hij grappig is en merkt niet dat het voor het slachtoffer 

niet leuk is 
Vertel dat kinderen die pesten meestal niet zo gelukkig zijn.  
 
Leg nu het spel uit dat er gespeeld gaat worden.  

- De therapeut speelt straks een pestkop en een van de kinderen een gepest 
kind (speelt niet zichzelf).  

- De overige kinderen zijn samen de rechters en gaan de pester veroordelen. 
Maar niet voordat er een eerlijk proces is geweest. Hierbij zijn vier kaartjes 
met straffen nodig. 

- Aan de ene kant van de ruimte komt de pester te zitten, aan de andere kant 
van de ruimte komt het gepeste kind te zitten.  

- De rechters komen als groepje tegenover ze zitten.  
- Eerst mag het gepeste kind zijn verhaal doen: wat is er precies gebeurd? Er 

wordt één situatie genomen.  
- Dan is de pester aan het woord. Wat is er volgens hem precies gebeurd?  
- Dan mogen de rechters vragen stellen, zowel aan de pester als aan het 

slachtoffer. Zo horen ze onder andere waarom de pestkop pestte (de pester 
vertelt bijvoorbeeld dat hij thuis door zijn grote broer wordt gepest en op 
school niet dezelfde rol wil hebben, of dat hij eigenlijk heel graag precies zo 
zou willen zijn als het slachtoffer en erg jaloers is).  

- Daarna zullen de rechters een straf verzinnen voor de pester. Ze moeten 
kiezen uit de mogelijkheden op de vier kaartjes: 

1. de gevangenis in om na te denken over wat hij heeft gedaan 
2. sorry zeggen en beloven het nooit meer te doen 
3. het goed maken door samen met het slachtoffer iets leuks te gaan  
doen 
4.  in elke klas een spreekbeurt houden over pesten 

- Laat de pester en het gepeste kind reageren op de straf. 
Praat hierover na in een kring.  

- Wat voor straf is er gegeven en waarom?  
- Wat vonden de kinderen van het verhaal van de pester?  
- Was het een eerlijk proces? 

 
Afsluiting 5 minuten 

- Wat was er moeilijk en wat was makkelijk?  
- Hoe zien ze hun pester nu? 
- De volgende keer gaat het over reageren op anderen. 

 
 
Yell 
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Sessie 10: Oefenen met mogelijkheden: reageren op anderen 
 
Sessiedoel 

 De kinderen vergroten hun reactierepertoire. 
 
Benodigdheden 

- De kaartjes die van bijlage 4. 
 
 
Bespreking van de vorige keer 5 minuten 
 
Warming-up 10 minuten 
Doel: de kinderen ervaren de werking van reacties op elkaar 

- Ga met z’n allen in een kring staan.  
- De therapeut verzint een simpel zinnetje dat hij aan het kind rechts 

doorfluistert, zonder dat de anderen het kunnen horen. 
-  Dat kind vertelt het ook weer verder en het laatste kind zegt de zin hardop.  
- Klopt de zin nog? 

 
- De therapeut zegt nu ‘hoi’ tegen degene naast hem, die geeft de ‘hoi’ hardop 

door.  
- Nu nog een keer, alleen degene die een ‘hoi’ krijgt, mag zelf bedenken of hij 

de ‘hoi’ doorgeeft, of ‘hoi’ terug zegt.  
 

- Nu gaat de therapeut in een bepaalde houding staan, bijvoorbeeld alsof er net 
iemand op zijn voet gestaan heeft. Het gaat om een bevroren houding, dus 
zonder beweging.  

- Het kind naast hem neemt dezelfde houding aan, en zo gaat de houding de 
kring rond.  

- Doe dit met een paar verschillende houdingen.  
 

- Nu neemt de therapeut een houding aan die naar het kind naast hem gericht 
is. Ook weer als bevroren. Bijvoorbeeld alsof hij heel verbaasd is het kind te 
zien.  

- Het kind reageert daar op met het eerste wat hem te binnen schiet en gaat 
ook in die houding staan (bijvoorbeeld alsof die ook verbaasd is, alsof die hem 
niet herkent, of alsof die hem negeert).  

- Het kind verzint nu weer een nieuwe houding, gericht op het volgende kind in 
de kring. Bijvoorbeeld alsof hij heel boos is.  

- Het tweede kind reageert hier ook weer op met de eerste reactie die bij hem 
op komt, bijvoorbeeld afweren of terugslaan.  

- Ga zo een paar keer de kring rond. 
 
Inspringspel: in de wachtkamer 30 minuten 

Doel: de kinderen leren te reageren op elkaar in een situatie die niet van tevoren vast 
staat 
Zet zoveel stoelen neer als er kinderen zijn, plus een. Dit stelt een wachtkamer bij de 
dokter voor. De kinderen komen daar om de beurt om naar de dokter te gaan. Ze 
mogen helemaal zelf verzinnen wie ze spelen en wat hun klacht is. Ze mogen 
opkomen wanneer ze willen en weg gaan wanneer ze willen (dan doen ze alsof de 
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dokter hun naam roept). Er moet altijd één kind zitten, dus als de laatste weg wordt 
geroepen, moet er een volgend kind opkomen.  
 
De therapeut observeert en springt in wanneer hij het nodig acht, dan wel als patiënt, 
dan wel als dokter. Wanneer de kinderen erg in een bepaald soort rol blijven hangen, 
kan hij kinderen apart of in het algemeen ook opdrachten geven die wat meer variatie 
in het spel brengen. Wanneer alle kinderen neutrale rollen spelen en er weinig te 
bespreken is, geeft hij een kind de opdracht om als chagrijnige, ongeduldige patiënt 
binnen te komen, die voorrang wil. Of om als patiënt in paniek op te komen met een 
hevig bloedende vinger. Of om herrie te komen schoppen omdat hij de vorige keer 
niet goed geholpen is.  
 
Improviseren met kaartjes 40 minuten 

Doel: de kinderen leren op elkaar te reageren in een gegeven rol en situatie. 
Daarnaast oefenen de kinderen met rollen die anders zijn dan wie zij zelf zijn en 
oefenen op die manier met alternatieve gedragingen 

- De kinderen spelen steeds per twee een geïmproviseerd spel. Hiervoor zijn de 
kaartjes uit bijlage 4 nodig.  

- Van tevoren pakken ze ieder een kaartje met het kenmerk van hun rol, en 
samen één kaartje met een locatie en één kaartje met een situatie.  

- Er zijn nu twee personages die elkaar ontmoeten op een locatie, waar iets aan 
de hand is (de situatie kan ook ontstaan tijdens het spel, zoals brand die 
ontstaat). Met deze gegevens beginnen de kinderen het spel. 

- Het spel duurt ongeveer vijf minuutjes. Wanneer de kinderen eerder zijn 
uitgespeeld, stopt het eerder. De therapeut kan helpen waar nodig. 

Alle kinderen komen een keer aan de beurt, en wanneer er tijd over is, kunnen ze 
nog een keer. Er zijn 10 locaties en 10 situaties. Wanneer er met de kaarten geschud 
wordt, zijn er eindeloos veel variaties mogelijk. 
 
Afsluiting 5 minuten 

- Wat was er makkelijk? Wat was er moeilijk? 
- De volgende keer gaat het weer over reageren op pestgedrag. 

 
Yell 
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Sessie 11: Oefenen met mogelijkheden: reageren op pestgedrag. 
 
Sessiedoel 

 De kinderen oefenen mogelijkheden om effectief op pestgedrag te reageren. 
 
Benodigdheden 

- de kaartjes die de vorige keer ook gebruikt zijn (bijlage 4); alleen die met een 
gemoedstoestand zijn nodig. 

 
 
Bespreking van de vorige keer 5 minuten 

 
Improvisatie oefening: in de rij staan 20 minuten 

Doel: de kinderen leren op elkaar te reageren en oefenen alternatieve gedragingen 
Bij dit inspringspel staan de kinderen in de rij bij een winkel, waar de therapeut 
degene achter de kassa speelt.  

- De kinderen pakken een kaartje van het stapeltje gemoedstoestanden en 
komen een voor een aan de beurt.  

- De therapeut helpt ze allemaal op een andere manier, afhankelijk van de 
houding van de klant.  

- De kinderen mogen direct weer achteraan in de rij aansluiten, als nieuwe klant 
of misschien hebben ze een reden om terug te komen.  

De kinderen die in de rij staan, zijn ook al in hun rol. De bedoeling is dat ze 
bijvoorbeeld ook gaan voordringen. Laat de kinderen dus goed nadenken over hoe 
degene die ze spelen in de rij zou staan.  
De therapeut eindigt het spel door de winkel te sluiten.  
 
Yell 
 
Rollenspel: pestsituaties 50 minuten 
Doel: de kinderen leren in geïmproviseerd spel te reageren op pestgedrag 
Herhaal samen met de kinderen de effectieve reacties op pestgedrag: 

- ontwijken 
- negeren 
- weglopen 
- confronteren 
- hulp zoeken 

Welke positie uit de Relatiewijzer is dit ook alweer, en welke positie lokt het uit? 
 
Bespreek met de kinderen wat ze nog willen leren en oefenen. Kijk naar wat het kind 
de moeilijk vond en wat de voornaamste problemen van het kind zijn.  
 
Speel vervolgens met de kinderen korte stukjes zoals die hieronder, zodat ze ook in 
situaties die ze niet kennen (niet naar hun eigen voorbeeld) leren reageren op het 
pestgedrag. Bedenk verder situaties die voor specifieke kinderen goed zijn om te 
oefenen, afhankelijk van zijn voornaamste problemen en de punten die nog moeilijk 
zijn. 

- Het gepeste kind zit een boekje te lezen. De pester komt aanlopen, slaat het 
boekje uit de handen en blijft met de handen in de zij voor het kind staan. 
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- Wanneer het gepeste kind langs een groepje loopt, komt de pester voorhem 
staan en zegt iets in de trant van: “Hey, daar heb je die loser weer. Ga je naar 
huis toe? Naar je mammie? Ach gut, dat is de enige nog die er iets om geeft 
dat je bestaat!”  

- De pester zoekt in zijn tas naar een pen, maar kan die niet vinden. Wanneer 
hij om zich heen kijkt, ziet hij de pester lachend staan kijken. Hij heeft de pen. 

- De pester houdt het kind tegen en zegt dat hij nu tien euro moet geven, of ze 
slaan hem in elkaar. 

- Wanneer het kind bij gym zijn schoenen aantrekt staat de pester hem uit te 
schelden en te vernederen. 

- De pester pakt de tas van het kind af en gooit de spullen eruit terwijl hij de 
inhoud belachelijk maakt. 

 
Nabespreking 10 minuten 
Bespreek de sessie en vooral de laatste oefening na.  

- Hoe was het om te spelen?  
- Hoe vond je het gaan?  
- Wat voor gevoel gaf het je wanneer het niet lukte om de pester te laten 

afdruipen?  
- Wat voor gevoel gaf het wanneer het wel lukte? 
- Wat was vandaag makkelijk? Wat was moeilijk?  
- De volgende keer gaat het niet meer direct over pesten, maar over jezelf goed 

voelen. 
 
Afsluitende oefening  5 minuten 

Doel: de kinderen komen even los van het onderwerp en ervaren hun lichamelijke 
kracht 
Touwtje trekken.  
 
 
Yell 
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Sessie 12: dit ben ik! 
 
Sessiedoel 

 De kinderen ervaren wat hun eigen kracht is 
 
Benodigdheden 
Geen. 
 
 
Bespreken van de vorige keer 5 minuten 
 
Roept u maar 15 minuten 
Doel: de kinderen ervaren de kracht van intonatie en toon in hun stem  

- De kinderen staan op een rij naast elkaar.  
- De therapeut zegt een zinnetje die de kinderen om de beurt nazeggen. Daarbij 

doen ze een stap naar voren, draaien zich naar de anderen en ze proberen de 
zin zo overtuigend mogelijk te zeggen.  

- Bespreek van tevoren wanneer je het meest overtuigend bent: wanneer je je 
stem gebruikt (toon, volume), je er bij gebaart en je gezicht het gevoel 
uitspreekt wat bij de zin hoort.  

- Zeg dat de kinderen hun tijd moeten nemen om goed te bedenken hoe ze het 
gaan zeggen en om de zin uit te spreken. 

 
De therapeut noemt de volgende zinnen: 

- Kijk uit! Daar ligt hondenpoep! 
- Ik voel me vreselijk. 
- Ik vind het heel erg vervelend wat je gedaan hebt. 
- Ik ben helemaal geweldig! 
- Je moet nu echt ophouden, want ik vind het niet meer leuk. 
- Ik moet je iets heel erg leuks vertellen. 

 
Bespreek dit na:  

- Was het moeilijk om te overtuigen?  
- Is het gelukt denk je?  
- En volgens de anderen? 
- Hoe was het om de zinnen zo uit te spreken? 

 
Groepsgevoel 10 minuten 

Doel: de kinderen ervaren als groep de kracht van hun stem 
De kinderen spelen als groepje steeds kort een groep mensen. De therapeut geeft 
de start en stop tekens.  
Laat ze de volgende groepen spelen: 

- een groep buitenlandse toeristen die de Nederlandse molens voor het eerst 
zien 

- een groep voetbalsupporters die hun ploeg aanmoedigt 
- een groep kinderen die na de laatste schooldag voor de zomer naar huis 

mogen 
- een groep mensen in de trein die horen dat ze een uur later zullen aankomen 
- een groep kinderen die zoveel mogelijk lawaai maken 
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One man show 55 minuten 

Doel: de kinderen kunnen hun eigen ideaalwereld ervaren 
Vraag een de kinderen wat hun wens is, waar ze over dromen, wat ze heel graag 
zouden willen. Het hoeft helemaal niet over pesten te gaan. Zoek naar wensen die 
na te spelen zijn in de beschikbare ruimte (bijvoorbeeld: ik wil beroemd zijn, ik wil een 
raceauto, ik wil kunnen vliegen, ik wil een paard). Neem alleen ‘positieve’ wensen, 
geen wensen die gaan over het ongedaan maken van nare dingen. Kap dit niet af, 
maar luister ernaar en vraag daarna verder naar andere wensen.  
Kom uiteindelijk samen tot een vorm van de wens die uit te spelen en waarvan de 
kinderen het goed vinden dat de anderen het zien. De andere kinderen kunnen 
eventueel ook meespelen. Het kind in kwestie is helemaal de baas van het eigen 
stukje. De enige voorwaarde is de tijd, die de therapeut in de garen houdt (tijd is 
afhankelijk van het aantal kinderen). Het kind is de regisseur. 
 
Afsluiting 5 minuten 

- Wat was er makkelijk vandaag? Wat was er moeilijk? 
- Herinner de kinderen dat er nog twee sessies over zijn. Het zal nu niet meer 

speciaal over pesten gaan, maar over wat ze bereikt hebben de afgelopen 
weken en om het gevoel dat ook jij speciaal bent. 

 
Yell 
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Sessie 13: Dit heb ik geleerd 
 
Sessiedoel 

 Het kind kijkt samen met de therapeut wat de vorderingen zijn: lijkt het kind dat 
aan de module begon op het kind dat het nu is? 

 
Benodigdheden 

- Twister (gezelschapsspel) 
 
Bespreken van de vorige keer 5 minuten 
 
Dit heb ik geleerd 20 minuten 
Doel: de kinderen kijken samen met de therapeut terug op wat ze hebben geleerd 
sinds ze met de module begonnen 
Om de beurt staat er een kind voor de groep. Samen met de therapeut bedenkt het 
kind hoe hij aan de module begon.  

- Hoe ging het bij het opscheppersrondje in het begin?  
- Hoe was het kind in het begin in de groep?  
- Wat zei het kind toen moeilijk te vinden?  
- Vergelijk het samen met nu. Wat heeft het kind geleerd?  

Laat daarbij het kind zelf aan het woord, maar ook de andere kinderen. Welk 
verschil zien zij? En de therapeut? Zo wordt er samen gekeken naar de 
vorderingen van het kind in de afgelopen weken. 

Daarna is het volgende kind aan de beurt. Is iedereen geweest, dan volgt er weer 
een opscheppersrondje: elk kind stapt naar voren en vertelt trots wat hij kan, wat hij 
geleerd heeft en waar hij goed in is. 
 
Improvisatie 40 minuten 
Doel: de kinderen zijn voor een half uur iemand die ze later graag zouden willen zijn 
Vraag elk kind wat voor persoon hij later graag zou willen zijn. Niet zozeer een idool, 
maar bijvoorbeeld een dierenarts, een wereldreiziger of iemand die heel dapper is. 
Vraag net zo lang door tot het beeld duidelijk genoeg is om er een rol van te maken.  
Wanneer elk kind een rol heeft, wordt er samen gekeken of er een verhaal omheen 
te verzinnen is. De rol van de therapeut wordt daar vervolgens bij verzonnen en 
ingepast. Naar behoefte van de kinderen wordt er gespeeld met een vast verhaal of 
alleen met een paar afspraken voor in het begin.  
 
Herhaling 20 minuten 

Doel: de kinderen doen een spel of oefening waar ze veel plezier in hebben 
Vraag de kinderen of er een spel of oefening is die ze graag nog een keertje willen 
doen. Het gaat erom dat ze plezier hebben. 
Weten de kinderen niets, speel dan Twister. Er kunnen maximaal vier kinderen 
spelen en één kind draait de wijzer.  
 
Afsluiting 5 minuten 

- Wat was er makkelijk en wat was er moeilijk? 
- De volgende keer is de laatste keer. Er wordt dan teruggeblikt op wat er 

allemaal behandeld is in de module. Is er iets wat de kinderen nog heel graag 
willen doen die laatste keer?  

- Deel de huiswerkbladen voor deze sessie uit (bijlage 5). 
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- Vraag de kinderen na te denken wat ze van de module vinden. Wat vinden zij 
dat ze geleerd hebben? Wat vonden ze goed van de module en wat vonden 
ze niet zo goed?  

- Vraag ze om dit op te schrijven op het huiswerkblad en het de volgende keer 
mee te nemen. 

 
 
Yell 
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Sessie 14: afsluiting 
 
Sessiedoel 

 Het kind kijkt samen met de therapeut naar de eindtermen en in hoeverre hij 
deze behaald heeft. 

 
Benodigdheden 

- Voor elk kind een soort van diploma met daarop in ieder geval de naam van 
het kind, ruimte voor het kind om te schrijven ‘pesten, ik pik het niet meer!’ en 
de Yell. Verder staan er voor elk kind apart behaalde leerdoelen op. Zet er ook 
voor elk kind apart steunpunten op, waar het kind op kan teruggrijpen 
wanneer het wat minder goed gaat wat betreft het pesten (bijvoorbeeld: 
wanneer ze weer op me staan te wachten bij het fietsenhok, loop ik terug en 
haal ik de leerkracht erbij, of: wanneer ze roepen dat ik stink, roep ik terug dat 
ze dan maar ver uit de buurt moeten blijven).  

 
 
Bespreking van de vorige keer 5 minuten 
 
Invulling door de kinderen zelf 35 minuten 
Doe dat wat de kinderen nog graag wilden doen de laatste keer.  
Weten ze niets, herhaal dan naar eigen inzicht wat de kinderen nog wel kunnen 
gebruiken als oefening/ervaring/oppeppertje, zonder daarbij de diepte in te gaan.  
 
Kringgesprek 30 minuten 

Doel: het kind kijkt samen met de therapeut naar de eindtermen en in hoeverre hij 
deze behaald heeft 
De therapeut praat om de beurt met de kinderen. Hoe gaat het in de praktijk met het 
reageren op pesten? Trek conclusies over de twee eindtermen: 

- Het kind kan op een effectieve en voor hem prettige manier reageren op 
pestgedrag. 

- Het kind raakt niet passief in een pestsituatie. 
Benoem leerpunten en benadruk wat het kind heeft behaald.  
Vraag aan de kinderen in hoeverre dit allemaal mag worden besproken met de 
ouders en de leerkracht. 
 
Evaluatie van de module 10 minuten 
Doel: de kinderen benoemen wat ze van de module vonden en wat ze hebben 
geleerd 
Vraag aan de kinderen om de huiswerkbladen. Ieder kind leest voor wat er op staat. 
Praat er samen over en zodat een goed beeld ontstaat van hoe de kinderen de 
module vonden.  
 
Afsluiting 10 minuten 

Doe samen de Yell een paar keer. Deel de diploma’s uit en laat elk kind er zelf op 
schrijven: “Pesten – ik pik het niet meer!” 
Neem afscheid van elkaar en herhaal de Yell. Herinner ze eraan dat ze de Yell altijd 
nog eens kunnen doen als ze een van de anderen op het schoolplein zien. 
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Bijlage 1: de Relatiewijzer 
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Bijlage 2: De Relatiewijzer van Cuvelier – hoe werk je ermee 
 
Cuvelier ontwikkelde een model wat visueel weergeeft op welke manieren mensen 
met elkaar omgaan. Er wordt daarbij uitgegaan van zes basisgedragingen, die terug 
zijn te zien in de zes segmenten van een cirkel, waarbij elk part staat voor een 
bepaald type relationeel gedrag (of ‘relatiewijze’ of ‘positie’): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zes posities 
 
Geven 
Hier horen alle gedragingen thuis waarbij iemand een ander geeft. De kern van deze 
positie is dat je iets bezit dat waarde heeft en dat je daarvan iets afstaat, aanreikt of 
uitdeelt om anderen een plezier te doen. Het kan om veel verschillende dingen gaan, 
van goede raad tot geheimen vertellen. 
 
(aan)nemen 
Hier vallen twee soorten gedragingen onder. Aan de ene kant de passieve rol waarbij  
je aanneemt wat een ander geeft. Aan de andere kant de actieve rol waarbij je iets 
neemt, dan wel vraagt van iemand anders. De kern van deze positie is dat iemand 
anders heeft wat jij wilt hebben of krijgen. Je zegt ‘ja’ tegen datgene dat naar je toe 
komt of je vraagt erom. 
 
Aanvallen 
Hier vallen het soort gedragingen onder waarbij je de ander letterlijk of figuurlijk 
aanvalt, bekritiseerd, tot de orde roept. Je vindt dat iemand iets moet veranderen en 
zet je daarvoor in. 
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Verzetten 
Verzetten is het tegenovergestelde van aanvallen. Je verdedigt je terrein. Zegt ‘nee’ 
tegen wat er naar je toe komt, bewaakt je grenzen, houdt de aanval of het aanbod af. 
 
Iets voor je houden 
Bij deze positie horen alle gedragingen waarbij je voor je houdt wat je voelt, denkt of 
hebt. Je wilt niet geven, niet aanvallen, je wilt je niet uiten. Je wilt niets naar buiten 
brengen en de positie geeft bij uitstek aan dat je jezelf onder controle hebt.  
 
Iets over je heen laten komen 
Bij deze positie heb je juist weinig controle. Je kunt niet ‘ja’ zeggen en geen ‘nee’ 
zeggen, je twijfelt. Je bent niet in staat tot actief ingrijpen en iets is sterker dan jij, het 
overkomt je, je ondergaat de situatie. 
 
De ene positie is niet beter dan de ander. Het gaat er bij de Relatiewijzer om hoe je 
met de verschillende mogelijkheden om gaat. Ze zijn allemaal nodig om goed met 
elkaar om te gaan.  
 
Drie stellingen 

Inherent aan dit model zijn drie stellingen, die beschouwd kunnen worden als criteria 
voor sociale vaardigheid: 
 
1. Voor sociaal vaardig gedrag is het nodig alle posities te kunnen innemen en 
daartussen soepel te kunnen wisselen. 
De meeste mensen hebben een aantal van de posities goed ontwikkeld en een 
aantal minder goed. Wanneer sommige posities echter helemaal niet of bijna niet 
ontwikkeld zijn, is dat een sociale handicap. Vaak gaat het om combinaties van 
posities. Dan is iemand bijvoorbeeld niet goed in  ‘geven en namen’, maar wel in 
‘aanval en verzet’. Of precies andersom; alles combinaties zijn mogelijk. In alle 
gevallen wordt een persoon sociaal vaardiger wanneer zij zich alle posities eigen 
maken. 
 
2. Voor sociaal vaardig gedrag is het nodig de verschillende posities eenduidig in te 
nemen 
Wanneer iemand duidelijk is in zijn relationele bedoelingen, is het voor de ander 
makkelijker om een reactie te geven. Wanneer je een aanval maskeert met een 
grapje, of een dubbele boodschap of een steek onder water geeft, voel je je 
gemanipuleerd of op z’n minst ongemakkelijk. Het innemen van twee posities tegelijk 
schept verwarring en maakt iemand onvrij. Een eenduidige keuze daarentegen, 
schept vrijheid en openheid in het contact. 
 
3. Voor sociaal vaardig gedrag is het nodig de verschillende posities constructief in te 
nemen. 
Een positie kun je zowel op een constructieve als op een destructieve manier 
innemen. Destructief is dan het extreem innemen van een positie. Aanval in de vorm 
van kritiek kun je constructief brengen door het vriendelijk te brengen en het 
opbouwende kritiek te maken. Je kunt het ook onvriendelijk zeggen, het voortdurend 
herhalen of iemand in elkaar slaan.  
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Er kan ook sprake zijn van destructiviteit wanneer iemand geen oog heeft voor het 
effect van zijn gedrag op de ander en niet bereid is daarvoor verantwoordelijkheid te 
dragen. Iemand helpen is constructief, iemand hulp opdringen is destructief.  
 
Indeling van de zes posities 

Geven en nemen vormen samen een paar. Het zijn twee harmonieuze posities, met 
daar tegenover het conflictueuze paar aanvallen en je verzetten. Bij deze twee paren 
kun je zeggen dat er op de een of andere manier sprake van contact is. Bij geven en 
nemen is het contact gericht op ‘samen’ zijn. Bij aanvallen en je verzetten is sprake 
van ‘tegen’ elkaar gericht contact. De twee overige posities, iets over je heen laten 
komen en iets voor je houden, zijn juist posities waarin minder of geen contact met 
elkaar wordt gemaakt. Deze kun je ‘contact arm’ noemen. Hieronder zijn de 
indelingen van samen, tegen en contactarm weer gegeven. 
 

 
 
Afhankelijk van de houding, de positie van de groep of van een individu, kan een 
activiteit worden gekozen om een andere positie of indeling te oefenen. Een 
terughoudende groep (contactarm) zou opgefrist kunnen worden met een werkvorm 
die ‘tegen’ uitlokt. Of een werkvorm die de kinderen stimuleert om iets van zichzelf te 
laten zien (geven). Wanneer er in een klas of groepje een bepaalde indeling of 
positie steeds overheerst, kun je activiteiten om een andere positie te stimuleren, 
vaker laten terugkomen. Er kan zo worden gewerkt aan bijvoorbeeld samenwerken of 
weerbaar worden. De schema’s kunnen gebruikt worden om de kinderen te laten 
zien in welk segment ze zitten, en waar ze juist naartoe moeten. Het model geeft 
overzicht en duidelijkheid van wat je eigenlijk aan het doen bent wanneer je met 
verschillende soorten gedrag werkt, en waarom sommige gedragingen andersoortige 
gedragingen uitlokken of juist verdrukken. Door bepaalde gebeurtenissen uit te 
leggen aan de hand van de Relatiewijzer, kun je duidelijk maken waar een bepaald 
gevoel of reactie vandaan kwam. Vervolgens kunnen alternatieve gezocht worden en 
geoefend, waarbij de posities en de indeling ervan steeds een belangrijke rol spelen.  
Op deze manier leren leerlingen om alle posities constructief en eenduidig in te 
nemen en hier soepel tussen te wisselen. Binnen de groep kunnen aan individuele 
kinderen bepaalde rollen worden toegewezen om voor dat kind apart nog een 
bepaalde rol extra te oefenen. Wanneer een leerkracht dat wil doen, moet hij die 
kinderen observeren (welke posities worden juist wel en juist niet aangenomen), 
stimuleren (om de posities eenduidig en constructief in te nemen), bevorderen (in het 
gedrag dat het kind niet of nauwelijks aanneemt) en het gedrag van de anderen 
kinderen versterken, zodat er tegenspel mogelijk is.  
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Een voorbeeld: pestgedrag 

Over het algemeen zit een kind dat pest in de positie ‘aanval’; het gepeste kind zit in 
de positie ‘iets over je heen laten komen’ en de rest van de klas zit in de positie ‘iets 
voor je houden’ (in dit geval: je erbuiten houden). De posities worden op een extreme 
manier ingenomen een meestal niet openlijk. Er wordt gepest wanneer de leerkracht 
het niet ziet, er wordt over gezwegen en het gepest kind zal vaak ontkennen dat er 
iets aan de hand is.  
 
De pester wordt het eerst geobserveerd. Er kunnen verschillende redenen zijn 
waarom hij pest, en dat heeft verschillende gevolgen voor de aanpak in de 
activiteiten.  
 In de eerste plaats kan hij pesten omdat hij thuis door zijn broertjes wordt 
gepest. In dat geval pest hij om zijn onvrede en frustratie moet afreageren. De positie 
is dan ‘aanvallen’. In dat geval is de oplossing om hem de mogelijkheid te geven om 
kritiek te uiten of zich op een meer verantwoorde manier af te reageren. Hij blijft dan 
in de positie ‘aanval’, maar gaat van destructief naar constructief.  
 Een tweede reden om te pesten kan zijn dat hij gezien wil worden. In dat geval 
valt zijn gedrag onder ook ‘aanval’, maar als vorm van een destructieve manier van 
‘geven’. De oplossing is dan om hem op een constructieve manier te leren geven, 
dus om op een positieve manier in de aandacht te staan.  
Er moet gekeken worden naar de ‘onderbezette’ gebieden en wat voor materiaal 
gegeven kan worden om daarmee te oefenen. 
Misschien pest hij omdat hij in de ander de gedragingen veracht die hij zelf heeft 
leren onderdrukken, zoals kwetsbaarheid of onmacht (onderste positie). In dat geval 
is het een oplossing om hem op een veilige manier te leren over gevoelens van 
onmacht of verdriet te praten. Soms is het goed om zo iemand een leidersrol te 
geven (‘geven’) of een observatieopdracht (‘aannemen’). 
Afhankelijk van de observaties van de leerkracht wordt een oplossing gekozen.  
 
Het kind dat gepest wordt, heeft ook een rol in wat er gebeurt. Het kind is eenzijdig 
en extreem in de onderpositie terecht gekomen. Ook hier moet gekeken worden 
welke overige posities het moeilijkst zijn voor dit kind. Deze posities moeten worden 
geoefend.  
 Hetzelfde geldt voor de zwijgende meerderheid. De contactrijke gebieden 
worden collectief vermeden. Stimulans om meer gevoelens en gedachten onder 
woorden te brengen kan de dynamiek in de klas ingrijpend veranderen. 
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Bijlage 3: soorten pesten 
 
1. Verbaal pesten 
Deze vorm is een van de meest voorkomende vormen van pesten. Het is een 
makkelijke manier van pesten en vaak merken anderen het niet zo, zeker op school. 
De opvatting dat woorden geen pijn doen, klopt niet. Wanneer iemand een bepaalde 
boodschap vaak genoeg hoort, bijvoorbeeld ‘jij bent een slome sukkel’, dan gaat hij 
het vanzelf geloven. Verbaal pesten kan op de volgende manieren:  

- Vernederen: “Hou jij mijn fiets maar vast, dat is toch het enige dat je kunt.” 
- Schelden: viezerik, vuurtoren, schele, brillemans, beugelbek. 
- Dreigen: “Als je het doorvertelt, pakken we je.” 
- Belachelijk maken, uitlachen: “Je lijkt wel een olifant met die oren van je!” 
- Kinderen niet bij hun eigen naam noemen maar altijd bij een kwetsende 

bijnaam 
- Gemene briefjes of e-mails schrijven 
- Roddelen: verhalen over de gepeste verspreiden die niet waar zijn 

 
2. Lichamelijk pesten (non-verbaal) 
 Hier wordt pesten bedoeld dat lichamelijk pijn doet. Bijvoorbeeld: 

- Trekken aan kleding, duwen, sjorren 
- Schoppen en slaan 
- Krabben, bijten, haren trekken 
- Met wapens: messen of stokken 

 
3. Achtervolging 
Deze vorm van pesten zorgt er vaak voor dat kinderen de straat niet meer op durven. 
Buiten spelen en van of naar school gaan durven ze dan vaak niet meer. Ze worden 
opgewacht door een groep pesters die met elkaar heeft afgesproken. Voorbeelden 
hiervan: 

- Achterna lopen, opjagen 
- In de val laten lopen, klem zetten 
- Opsluiten 

 
4. Uitsluiting 
Uitsluiting zorgt ervoor dat een kind letterlijk en figuurlijk erg alleen komt te staan. Het 
mag nergens aan mee doen en heeft niemand om mee te spelen. Het kind voelt zich 
eenzaam en gaat geloven dat het terecht is dat hij alleen is. Het kind leert zo niet met 
anderen om te gaan, of om contact te maken met andere kinderen; dat durven ze 
dan meestal niet meer. Voorbeelden van uitsluiting: 

- Doodzwijgen: niet op het kind reageren en niet tegen het kind praten. 
- Uitsluiten: het kind mag niet meedoen aan spelletjes, niet meelopen naar huis, 

niet op feestjes komen. 
 
5. Stelen of vernielen van bezittingen 
Door aan de persoonlijke bezittingen van een kind te komen, hopen pesters kinderen 
extra van streek te maken. Soms is het ook omdat ze jaloers zijn. 
Voorbeelden hiervan: 

- Afpakken of verstoppen van kleding of spullen 
- Beschadigen van spullen: boeken vies maken, schoppen en gooien met een 

schooltas, fietsbanden leksteken 
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6. Afpersing 
Voorbeelden hiervan zijn: 

- Dwingen om geld of spullen af te geven 
- Dwingen om iets voor de pesters te doen: geld of snoep meenemen, een 

vervelend klusje doen.  
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Bijlage 4: kaartjes voor sessie 10: improviseren met kaartjes 
 
 
Locaties 
 

 
 
 
In de supermarkt 
 
 
 

 
 
 
In het park 
 

 
 
 
Op de sportclub 

 
 
 
Op het station 
 
 
 

 
 
 
In de rij bij de bakker 

 
 
 
In de bibliotheek 
 
 
 

 
 
 
Op de kermis 

 
 
 
Bij de kinderboerderij 
 
 
 

 
 
 
In de snoepwinkel 

 
 
 
In het zwembad 
 
 
 

 
De rollen 

 

 
 
 
Vriendelijk  

 
 
 
Deftig 
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Verlegen 

 
 
 
Streng 
 
 
 

 
 
 
Boos 

 
 
 
Verdrietig 
 
 
 

 
 
 
Bang 

 
 
 
Stoer 
 
 
 

 
 
 
Arrogant 

 
 
 
Behulpzaam 
 
 
 

 
 
 
Ongeïnteresseerd 

 
 
 
Giechelig 
 
 
 

 
 
 
Diepongelukkig 

 
 
 
Heel erg blij 
 
 
 

 
 
 
Superverliefd 

 
 
 
Diep teleurgesteld 
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Praat te veel 

 
 
 
Zeurpiet 
 
 
 

 
 
 
Opgewekt 
 
 
 

 
 
 
Zwijgzaam 

Situaties 

 
 
 
Er is brand 

 
 
 
Er is iemand kwijt 
 
 
 

 
 
 
Iemand is verdwaald 

 
 
 
Een tas is gestolen 
 
 
 

 
 
 
Iemand is vergeten waarvoor hij 
gekomen is 
 
 

 
 
 
Iemand zoekt een verloren ketting 

 
 
 
Iemand is heel ziek geworden 

 
 
 
Er gebeurt een ongeluk 
 
 
 

 
 
 
Er komt ruzie 

 
 
 
Twee oude vrienden zien elkaar weer 
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Bijlage 5: huiswerkformulier voor sessie 13 
 
Dit heb ik geleerd bij “Pesten – ik pik het niet meer”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit had ik ook nog wel graag willen leren bij “Pesten – ik pik het niet meer”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit vond ik heel goed van “pesten – ik pik het niet meer”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit vond ik niet zo goed aan “Pesten – ik pik het niet meer”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik vond het fijn om mee te doen / ik had liever niet meegedaan. Omdat: 
 
 
 
 
 
 
 
 


