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Laat ik me even voorstellen

Mijn naam is 

Ik ben     jaar. Ik ben uniek en slim.

Soms denk ik anders dan anderen, dus wees alsjeblieft geduldig.

Ik praat het liefst via 

Ik ben heel goed in 

Ik vind het leuk om 

Ik zou graag meer willen leren over 

Ik vind het moeilijk om 

Soms word ik afgeleid door 

Wanneer ik van slag raak, dan 

Ik leer het beste wanneer 

Ik zou graag hulp willen bij 

Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van 

Dank je wel voor het luisteren.
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 Gesprekskaart

Een gesprek hebben met iemand kan best lastig zijn. Een gesprek heeft verschillende fases. Gebruik onder-

staande kaart om een weg te vinden langs alle stappen van een gesprek. Omschrijf wat je dan zou moeten 

zeggen en wat je zou moeten doen met je lichaam. Teken tot slot bij elke stap een symbool of zoek een beeld 

dat je helpt herinneren aan wat je bij die stap precies moet doen.

Stappen Wat zeg je of doe je? Wat doe je met je 

lichaam?

Symbool

Begroeten ‘Hallo’
Steek je hand uit. Kijk de 

persoon aan.

Begin van het gesprek

‘Hoe gaat het?’

‘Weet je wat er gebeurd 

is?’

Gesprek

Praat om de beurt.

Stel vragen die te 

maken hebben met het 

onderwerp.

Wees bondig en geef 

belangrijke informatie.

Afscheid Zeg gedag.
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 Gereedschap voor een gesprek

Maak voor elk onderdeel een lijst van manieren waarop je een gesprek op gang kunt brengen en houden. 

Som woorden of zinnen op die je zou kunnen gebruiken en omschrijf hoe je lichaam eruit zou moeten zien. 

Je kunt dit gereedschap gebruiken als je tijdens een gesprek in de knel komt te zitten.

Begroeten Complimenten geven Iemands aandacht trekken

Vragen stellen Duidelijke antwoorden geven Afscheid
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 Flexibel versus rigide

Je denkt flexibel wanneer je in staat bent je aan te passen aan veranderingen in je omgeving. Je denkt rigide 

wanneer je veranderingen niet kunt accepteren en je vastloopt wanneer je voor een uitdaging staat. Maak 

in de vormen hieronder lijstjes van dingen die flexibel zijn (bijvoorbeeld klei of een touwtje) en dingen 

die rigide of onbuigzaam zijn (bijvoorbeeld een steen of een potlood). Denk vervolgens na over manieren 

waarop denken flexibel kan zijn (bijvoorbeeld iemand vertellen dat hij je pijn heeft gedaan als je overstuur 

bent, luisteren naar iemands mening ook al ben je het er niet mee eens) of onbuigzaam (bijvoorbeeld tegen 

iemand schreeuwen als je overstuur bent, niet luisteren naar anderen).

Onbuigzame dingen

Onbuigzaam denken

Flexibele dingen

Flexibel denken
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 Omgaan met omleidingen

Wat doe je als je dagelijkse routine verandert? Heb je een plan B? Door jezelf voor te bereiden op verande-

ring word je vanzelf flexibeler. Omschrijf je dagelijkse routine en denk dan na over hoe je je kunt aanpassen 

als je routine verandert.

Dagelijkse routine Plan B
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 Verandering omarmen

Er zijn altijd veranderingen in ons leven. Dagelijkse routines veranderen soms door dingen waar we niets 

aan kunnen doen. Verandering kan je onzeker maken, maar een plan B kan ervoor zorgen dat de onrust die 

je daarbij doorgaans voelt vermindert. Schrijf op hoe je om zou gaan met onderstaande situaties. Gebruik je 

antwoorden bij een verandering die momenteel in jouw leven plaatsvindt.

Oefenen met veranderen

Kleine verandering 

(bijvoorbeeld wijziging 

in routine – geen 

muziekles vandaag)

Middelgrote verandering 

(bijvoorbeeld een 

nieuwe leraar)

Grote verandering

(bijvoorbeeld verhuizen)

Hoe voel je je?

Hoe houd je alles onder 

controle?

Wat zou dit makkelijker 

maken?

Noem iets positiefs 

wat kan gebeuren als 

je deze verandering nu 

accepteert.

Echte verandering

Hoe voel je je?

Hoe houd je alles onder 

controle?

Wat zou dit makkelijker 

maken?

Noem iets positiefs 

wat kan gebeuren als 

je deze verandering nu 

accepteert.
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 Prikkelprofiel

Mensen hebben minder of meer gevoelige zintuigen. Het is belangrijk om je bewuster te worden van je 

gevoeligheden, want dan weet je van tevoren hoe je ervoor kunt zorgen dat je er zo min mogelijk last van 

hebt. Als je bijvoorbeeld last hebt van harde geluiden, dan zou je oorbeschermers kunnen gebruiken op 

plekken waar veel herrie is. Gebruik onderstaande tabel om aan te geven waarvan je last hebt. Geef ook aan 

op welke plek je er doorgaans last van hebt en hoe je ermee kunt omgaan.
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 Zintuiglijk bewustzijn

Denk aan een zintuiglijke ervaring (prikkel) die je niet fijn vindt. Benoem deze prikkel aan de linkerkant van 

de figuur. Schrijf aan de rechterkant op welke invloed of welk gevoel de prikkel geeft. Ga nu naar waar in je 

lichaam je dat gevoel hebt. Gebruik kleuren, vormen en/of beelden om te laten zien hoe dat gevoel voelt in je 

lichaam. Bespreek manieren waarop je je prettiger zou kunnen voelen als je met deze prikkel geconfronteerd 

wordt.

Prikkel Invloed

Wat kan ik doen om 

de invloed ervan te 

verminderen?
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 Ontsnappen aan prikkels

Waar ga je naartoe en wat doe je als je met onprettige zintuiglijke prikkels wordt geconfronteerd? Reageer je 

op een goede manier? Wat doe je om alles onder controle te houden? Som in de onderstaande tabel prikkels 

op waarvan je last hebt. Schrijf op hoe je meestal reageert, of je reactie nu positief is of negatief. Denk nu na 

over een andere, gezondere manier om in de toekomst met de zintuiglijke prikkel om te gaan.

Prikkel Typische reactie Andere manier

Voorbeeld:

Klasgenoten die hoesten of 

andere geluiden maken, terwijl ze 

aan het werk zijn.

Voorbeeld:

Tegen ze zeggen dat ze stil 

moeten zijn, boos worden en je 

werk niet afmaken.

Voorbeeld:

Gebruik een koptelefoon of vraag 

of je ergens anders mag zitten.
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 Dingen zien met de ogen van een ander

‘Wat zei je?’ Denk bij deze activiteit na over jouw omgang met anderen de afgelopen tijd. In de tekstbal-

lonnen aan de linkerkant schrijf je op wat je gezegd hebt. In de tekstballonnen aan de rechterkant schrijf je 

op hoe anderen je woorden begrepen. Waren het aardige woorden, helpende woorden of juist vervelende 

woorden? Toonde je interesse voor andere ideeën of meningen, of bleef je maar over één ding praten? Wat 

voor feedback kreeg je van anderen?

Wat ik zei Wat anderen zouden kunnen denken
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 Iets van alle kanten bekijken

Onze woorden en handelingen hebben meerdere kanten. Ze kunnen een positieve en een negatieve invloed 

hebben op de mensen in je omgeving. Een stapje terug doen en kijken wat ons gedrag met anderen doet, 

kan handig zijn. Jij weet wel hoe het voelde om iemand te helpen of tegen iemand te schreeuwen, maar 

hoe kwam het over op anderen in je omgeving? Maak in de onderstaande tabel een lijst van positieve en 

negatieve dingen die je gedaan hebt. Schrijf op hoe je precies handelde en wat dit met anderen deed.

Jouw daden

of woorden

Wat anderen zien

Hoe anderen zich

misschien voelen

Positief

Daden/
woorden

Wat anderen 
zien

Hoe anderen 
zich misschien 
voelen

Negatief

Daden/
woorden

Wat anderen 
zien

Hoe anderen 
zich misschien 
voelen
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 Interesses delen

Tijd voor huiswerk! Een goed gesprek krijg je wanneer beide partijen met elkaar praten over gedeelde inte-

resses. Vraag iemand uit je gezin of een vriend wat zijn interesses zijn. Vergelijk zijn interesses met die van 

jou. Wat hebben jullie met elkaar gemeen? Als je andere interesses hebt, stel dan een vraag om meer te leren 

over een van de interesses van de ander. Schrijf de resultaten hieronder op.

Interview met iemand uit je gezin

Naam van gezinslid:  

Wat zijn je interesses?  

 

 

Wat hebben we gemeen?  

 

 

Opmerkingen:  

 

Interview met een vriend of vriendin

Naam van vriend(in):  

Wat zijn je interesses?  

 

 

Wat hebben we gemeen?  

 

 

Opmerkingen:  

 

106



Bron: L. Weed Phifer, A. Crowder, T. Elsenraat, R. Hull, cgt-instrumenten voor kinderen en jongeren (© 2019, Uitgeverij Nieuwezijds)

 Flashcard voor emoties

Maak een flashcard om je emotionele woordenschat te vergroten. Teken voor de emoties hieronder in de 

cirkel hoe iemand die deze emotie heeft eruit zou zien. Schrijf daarna eronder op hoe elke emotie eruitziet 

en voelt. Zoek als hulp bij het tekenen gezichten op via internet of in tijdschriften waaraan je kunt zien hoe 

gezichtsuitdrukkingen veranderen, afhankelijk van het gevoel dat iemand heeft.

Blij Verdrietig Ongerust Moe Opgewonden

Boos Geïrriteerd Kwaad Verbaasd Gespannen
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 Emoties begrijpen

Schrijf voor elke emotie in de cirkel op hoe ze eruitziet en hoe ze klinkt. Beschrijf in de rechthoeken ernaast 

een situatie waarin je deze emotie hebt gevoeld. Probeer je daarna een moment te herinneren waarop 

anderen deze emotie misschien voelden. Je mag plaatjes uit tijdschriften of digitale plaatjes gebruiken om je 

te helpen aangeven hoe elke emotie eruitziet.

Jij:

Anderen:

Jij:

Anderen:

Jij:

Anderen:

Jij:

Anderen:

Blij Verdrietig

Boos Opgewonden
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 Wat is mijn emotionele temperatuur?

licht ontvlambaar

Hoe voelt het? 

Wat doe ik? 

Hoe zie ik eruit? 

Wat kunnen andere mensen doen? 

zenuwachtig

Hoe voelt het? 

Wat doe ik? 

Hoe zie ik eruit? 

Wat kunnen andere mensen doen? 

opgewonden

Hoe voelt het? 

Wat doe ik? 

Hoe zie ik eruit? 

Wat kunnen andere mensen doen? 

rustig

Hoe voelt het? 

Wat doe ik? 

Hoe zie ik eruit? 

Wat kunnen andere mensen doen? 
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 Mindful communicatie

Pas de volgende keer dat je een mogelijk lastig gesprek voert met iemand die je goed kent mindfulness toe, 

en kijk naar wat de ander zegt en doet. Kijk naar zijn lichaamshouding, gezichtsuitdrukkingen, stemgeluid 

en naar hoe hij omgaat met zijn omgeving. Wees je bewust van jouw eigen verbale en non-verbale gedrag 

tijdens de interactie. Denk na over jouw emoties en behoeften tijdens het gesprek, over hoe je deze op zo’n 

manier zou kunnen uiten dat je de relatie in stand houdt. Als je iets niet goed kunt plaatsen of iets niet 

begrijpt, vraag dan om opheldering. Denk na over de volgende situatie:

Jos komt het lokaal binnen. Hij legt zijn spullen in z’n laatje, gaat op zijn stoel zitten, en begint te werken 
aan zijn schoolwerk voor die ochtend. Dan komt Marieke, Jos’ beste vriendin, de klas binnen. Ze ziet er 
verdrietig uit, alsof ze net gehuild heeft. Dat is niet zoals Jos zijn vriendin kent: anders loopt ze altijd rond 
met een brede lach op haar gezicht! Meteen loopt Marieke naar de juf. Ze begint te huilen en te schreeuwen, 
en gooit spullen door het hele lokaal. Met heel veel moeite weet de juf Marieke wat rustiger te krijgen. Jos 
loopt naar de twee toe, om te kijken of hij kan helpen, en Marieke lijkt inderdaad rustiger te worden door zijn 
aanwezigheid. Marieke legt uit dat haar moeder te laat was opgestaan, waardoor ze geen tijd had om met 
Marieke te ontbijten, zoals ze gisteren had beloofd. ‘Dat vind ik echt vervelend voor je’, troost Jos haar. ‘Wil 
je anders de helft van mijn ontbijt hebben?’ Zichtbaar kalmer nu, glimlacht Marieke naar Jos en bedankt ze 
hem voor zijn hulp.

Jos was zich bewust van het verbale en non-verbale gedrag van Marieke. Hij merkte dat Marieke boos was en 

vroeg haar of hij haar kon helpen om zich wat beter te voelen. Jos erkende Mariekes gevoelens en bood een 

alternatief voor haar gedrag. Hieronder staat een aantal open vragen (vragen die niet beantwoord kunnen 

worden met een simpel ‘ja’ of ‘nee’) die je kunt gebruiken om een veilige omgeving te creëren en een positief 

gesprek te hebben in ongemakkelijke situaties met iemand om wie je geeft.

1 Hoe voel je je?

2 Hoe kan ik je helpen?

3 Ik zie dat je             bent. Is dat inderdaad hoe je je voelt?

4 Volgens mij zeg je            . Klopt dat?

5 Gaat het goed tussen ons?

6 Hoe gaat het met ons?

7 Zijn wij oké?

8 Het viel me op dat            . Wil je ergens over praten?

9 Hoe kan ik ervoor zorgen dat je je beter voelt?

10 Gaat het met je?

110



Bron: L. Weed Phifer, A. Crowder, T. Elsenraat, R. Hull, cgt-instrumenten voor kinderen en jongeren (© 2019, Uitgeverij Nieuwezijds)

Ik-zinnen gebruiken

Het bespreken van gevoelige en moeilijke onderwerpen met mensen om wie we geven, kan emotioneel 

verwarrend zijn. Soms voelen we ons niet gehoord of hebben we het idee de schuld te krijgen van iets wat we 

niet hebben gedaan. De bedoeling van ik-zinnen is om je gevoelens en behoeftes op een duidelijke manier 

aan te geven en anderen minder te beschuldigen. Jij-zinnen kunnen ervoor zorgen dat de luisteraar zich 

bekritiseerd en aangevallen voelt, waardoor hij minder geneigd is om een goed gesprek met je te hebben. Je 

kunt ik-zinnen gebruiken wanneer je pijn of verdriet voelt, of wanneer je zenuwachtig, boos of blij bent. Het 

is belangrijk om positieve ik-zinnen te oefenen tijdens minder spannende gesprekken, zodat je voorbereid 

bent wanneer je een moeilijker gesprek moet voeren. Ik-zinnen volgen meestal een vast patroon: je begint 

door ‘ik’ te zeggen, gevolgd door hoe je je voelt. Daarna vertel je wat er gebeurd is waardoor je dat voelt. 

Tot slot vertel je wat het was aan het gedrag waardoor je je gekwetst voelde, en zeg je hoe je het liever zou 

hebben of geef je een alternatief.

Voorbeelden:

Leerling: ‘Ik voel me boos wanneer je me de beurt geeft in de klas wanneer ik de beurt helemaal niet 

wil krijgen. Ik heb dan het gevoel dat je dat doet om mij te pesten. Ik zou het fijn vinden als je mij 

alleen de beurt geeft wanneer ik mijn hand opsteek.’

Vriend: ‘Ik voel me verdrietig als je niet met me speelt tijdens de pauze, omdat ik ernaar uitkijk om 

samen op het speeltoestel te spelen. Ik zou het fijn vinden als je me het laat weten wanneer je niet met 

me wilt spelen, in plaats van dat je me negeert.’

Ouder: ‘Ik maak me zorgen wanneer je geen afscheid van me neemt voordat je ’s ochtends naar je 

werk gaat, omdat ik dan het gevoel heb dat je boos op me bent. Ik zou het fijn vinden als je altijd even 

gedag tegen me zegt, ook al moet je me er ’s ochtends voor wakker maken.’

Ik voel 

Wanneer 

Omdat 

Wat ik nodig heb/wil, is 

Denk aan een situatie die zich pasgeleden heeft 

voorgedaan of binnenkort gaat gebeuren, waarin 

je je gevoelens of gedachten moet delen met een 

leraar, vriend(in) of ouder. Gebruik het vak aan de 

linkerzijde om je behoeften op een positieve manier 

duidelijk te maken.
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 Ik-zinnen versus jij-zinnen

Lees de volgende uitspraken en bedenk hoe je zou reageren als een familielid of een vriend dit tegen je zou 

zeggen. En hoe zouden je vrienden en vriendinnen zich voelen als je dit tegen hen zegt? Schrijf je gedachten 

op in de tabel. Verander de uitspraak in de laatste kolom in ik-zinnen, waarbij je ervoor zorgt dat niemand de 

schuld krijgt en dat duidelijk is wat je bedoelt.

Jij-zin
Hoe voel jij je hierbij? 

Hoe zouden anderen zich voelen?
Ik-zin

Je luistert nooit naar me.

Je maakt me zo boos.

Waarom schreeuw je 

altijd tegen mij?

Je bent gemeen.

Je kiest mij nooit als eerste uit.

Je houdt niet van mij.

Je haat mij.

Je zegt altijd gemene 

dingen tegen mij.

Je doet nooit iets goed.

Waarom maak je het me 

altijd zo moeilijk?

Waar maak je je druk over?
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 Is het een noodgeval?

Bekijk de zes soorten problemen en de voorbeelden die erbij staan. Bedenk dan nog twee mogelijke 

problemen per niveau en schrijf ze hieronder op.

• Er staat een gebouw in brand.

• Iemand is gewond en moet naar het ziekenhuis gebracht worden.

•

•

• Je bent verdwaald.

• Je hebt iemand geschopt of geslagen.

•

•

• Iemand is gemeen tegen je.

• Je hebt moeite met een vak op school.

•

•

• Je voelt je niet lekker, je bent moe of je hebt honger.

• Iemand is je aan het vervelen.

•

•

• Je krijgt je zin niet.

• Je hebt een spelletje verloren.

•

•

• Je moet je bureau opruimen.

• Je bent je huiswerk vergeten.

•

•

NOODGEVAL
Je hebt echt hulp nodig van 

een volwassene.

GIGANTISCH PROBLEEM
Je kunt er iets aan doen, 

maar dan heb je veel hulp 

nodig.

GROOT PROBLEEM
Je kunt er iets aan doen met 

iets meer hulp.

MIDDELMATIG 

PROBLEEM
Je kunt er iets aan doen met 

een beetje hulp.

PROBLEEM
Je kunt er iets aan doen met 

een klein beetje hulp.

PROBLEEMPJE
Je kunt het probleem zelf 

oplossen.
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 Gewenst versus ongewenst gedrag

Gewenst gedrag is gedrag dat voorspelbaar en sociaal is, en dat ons helpt om goed te presteren. Ongewenst 

gedrag kan ons in de weg staan en ervoor zorgen dat mensen anders naar ons gaan kijken. Als we begrijpen 

wat gewenst gedrag is, kunnen we ons beter voorbereiden en is de kans dat we slagen groter. Schrijf voor 

elke situatie voorbeelden op van gewenst en ongewenst gedrag. Zijn er in de verschillende situaties gewenste 

gedragingen die op elkaar lijken? Gebruik de ‘Gedragslijst’ op de volgende bladzijde of bedenk zelf gedragin-

gen.

Thuis

Gewenst gedrag Ongewenst gedrag

School

Gewenst gedrag Ongewenst gedrag
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Vriendschap

Gewenst gedrag Ongewenst gedrag

Gedragslijst

Gedag zeggen tegen vrienden Klasgenoten duwen Luisteren naar de leraar

In de klas roepen Je werk afmaken Op je beurt wachten

Anderen aankijken als ze iets 

tegen je zeggen
Zitten op een aangewezen plek Gemene dingen zeggen

Regels volgen Helpen met klusjes Je eigen plek opruimen

Lachen om een fout Delen Je hand opsteken

Beleefd zijn
Je oren dichtdoen als iemand aan 

het praten is
Te dicht bij iemand komen

Lopen in de gang
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 Verwachtingen onderzoeken

Vergelijk wat je verwacht van anderen met wat anderen van jou verwachten. Let op de verschillen tussen 

familie, vrienden en leraren.

Welk gedrag verwacht je van anderen?

Ouders/verzorgers Leraren Vrienden

(bijvoorbeeld naar me 
luisteren, voor me zorgen)

(bijvoorbeeld me helpen, 
geduldig zijn)

(bijvoorbeeld me erbij laten horen, 
mijn favoriete spelletje spelen)

Welk gedrag verwachten anderen van jou?

Ouders/verzorgers Leraren Vrienden

(bijvoorbeeld regels volgen, 
meehelpen in huis)

(bijvoorbeeld regels volgen, 
meehelpen in de klas)

(bijvoorbeeld spelletjes 
spelen, praten)
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 Mijn eigen luchtbel

Je eigen luchtbel is een onzichtbare ruimte rondom je lichaam. Als je met andere mensen praat, hangt hoe 

dichtbij je mag komen af van hoe goed je die persoon kent. Geef in onderstaand plaatje de namen van 

vrienden, gezinsleden, familieleden en mensen uit de buurt een passende plek. Hoe voelt het om mensen in 

elke zone te hebben?

Intiem (héél dichtbij)
Gezin en beste vrienden

Je kunt ze bijna aanraken

Persoonlijk
Mensen die je goed kent

Een armlengte van elkaar

Sociaal
Mensen die je niet heel goed kent

Ongeveer een meter van elkaar vandaan

Openbaar
Mensen die een speech geven of in een groep spreken

Anderhalve meter of meer uit elkaar
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Mijn volume onder controle houden

Je persoonlijke volume is hoe hard of zacht je praat. Het is belangrijk om over volume na te denken, want als 

je stem te hard of te zacht klinkt, kan dat mensen een ongemakkelijk gevoel geven.

Kijk naar de onderstaande lijst met verschillende situaties. Zet voor elke situatie een kruisje in het vakje van 

de kolom met het juiste stemvolume.

Situatie Zacht Normaal Hard

Samenwerken met iemand in de les ▫ ▫ ▫
Studeren in de bibliotheek ▫ ▫ ▫
Juichen tijdens een sportwedstrijd ▫ ▫ ▫
Binnen spelen ▫ ▫ ▫
Buiten spelen ▫ ▫ ▫
Als iemand slaapt ▫ ▫ ▫
Met iemand aan de telefoon praten ▫ ▫ ▫
Boodschappen doen in de supermarkt ▫ ▫ ▫
Een film kijken ▫ ▫ ▫
In de bus zitten ▫ ▫ ▫
Praten tijdens de eetpauze ▫ ▫ ▫

Kies drie van deze situaties en leg uit waarom je voor een bepaald stemvolume hebt gekozen.

1 Situatie: 

Waarom: 

2 Situatie: 

Waarom: 

3 Situatie: 

Waarom: 
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 Gepaste aanrakingen

Iemand aanraken is ook een manier om iets te zeggen. Als iemand bijvoorbeeld een schouderklopje krijgt, 

dan betekent dat meestal dat die persoon iets goeds heeft gedaan. Als ze daarentegen een klap krijgen, dan 

kan het betekenen dat ze iemand boos hebben gemaakt.

Neem de onderstaande lijst van manieren om iemand aan te raken door. Beslis of deze vorm van aanraking 

gepast of ongepast is. Als je denkt dat een aanraking goed is, geef dan aan bij wie je deze aanraking zou 

kunnen gebruiken.

Goed Niet goed Wie zou ik op deze manier 

kunnen aanraken?

Iemand een high five geven ▫ ▫

Op iemand springen ▫ ▫

Iemand op welk lichaamsdeel dan ook een 

klap geven
▫ ▫

Een arm om iemands schouders leggen ▫ ▫

Schoppen ▫ ▫

Knijpen ▫ ▫

Hand vasthouden ▫ ▫
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Logboek voor hardnekkig gedrag 

Gebruik dagelijks dit logboek om het hardnekkig gedrag van het kind en de frequentie daarvan bij te houden 

en om te meten hoe vaak dat gedrag voorkomt.

Tijd

(bijvoorbeeld 07.00-07.15 u)
Gedrag

(bijvoorbeeld een vraag 
herhalen)

Redenen voor gedrag

(bijvoorbeeld zenuwachtig voor iets wat staat te 
gebeuren)
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Informatie over hardnekkig gedrag

Geef antwoord op de onderstaande vragen om meer informatie te verzamelen over hardnekkig gedrag. Deze 

activiteit kan in de sessie of thuis gedaan worden. Zet deze activiteit in tijdens of na een periode van hard-

nekkig gedrag, om hiervoor een toekomstplan op te stellen. Herhaal deze oefening indien nodig en besteed 

expliciet aandacht aan het patroon, de triggers en handige strategieën om ermee om te gaan.

Wat is het dwang-

gedrag?

Welk gevoel veroor-

zaakt dit gedrag? 

(Bijvoorbeeld 

stress, zorgen, 

angst ...)

Welk voordeel heeft 

de cliënt van dit 

gedrag? Hoe stelt 

dit gedrag de cliënt 

gerust?

Noem een gezonde-

re alternatieve 

gedraging of activi-

teit die dezelfde 

geruststelling kan 

bieden.

Wanneer zou het 

moeten stoppen?

Hoe reageren 

anderen op dit 

gedrag?
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 Plan van aanpak voor hardnekkig gedrag

Heb je soms gedachten die steeds terugkomen en die je afleiden van de taak waarmee je bezig bent? 

Gebruik dit werkblad om hardnekkig gedrag te benoemen dat je stoort of afleidt. Neem het werkblad door 

met je therapeut en je verzorger om na te denken over hoe dit gedrag eruitziet en hoe het voelt. Bespreek 

dan samen hoe dit gedrag er misschien uitziet voor of overkomt op anderen.

Wat ben ik steeds 

opnieuw aan het doen?
(Bijvoorbeeld een vraag 
stellen, een zin herhalen, een 
gedachte herhalen, blijven 
hangen in een gevoel, 
hoofdbonken, 
ijsberen . . .)

Welk gevoel heb ik 

daarbij? 
(Bijvoorbeeld boosheid, 
verdriet, angst, frustratie, 
bezorgdheid . . .)

Waar zit dit gevoel in 

mijn lichaam? 
(Bijvoorbeeld buik, rug, nek, 
schouders, gezicht, handen, 
voeten . . .)

Hoe reageren anderen 

op mij? 
(Bijvoorbeeld mijn vragen 
beantwoorden, vragen of ik 
ermee op wil houden, een 
hand op me leggen, me een 
knuffel geven, tegen me 
schreeuwen, me negeren . . .)

Welke gevoelens 

hebben anderen hier-

over? 
(Bijvoorbeeld bezorgdheid, 
frustratie, boosheid, blijheid, 
teleurstelling, angst, 
irritatie . . .)

Hoelang vertoon ik dit 

gedrag en hoe vaak 

vertoon ik het? 
(Bijvoorbeeld hoeveel minuten, 
hoe vaak herhaalt het zich?)
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 Ontspanningschecklist

Dingen doen waarin je plezier hebt en die je een goed gevoel geven, kan je helpen ontspannen. Het is handig 

om regelmatig, of zelfs dagelijks, bezig te zijn met dit soort activiteiten. Aan lichaamsbeweging doen is 

vooral belangrijk omdat hierdoor endorfine vrijkomt, een stofje in je lichaam waardoor je je beter en ontspan-

nener voelt.

Zet een kruisje achter de activiteiten die je graag zou willen doen, en schrijf er nog een paar activiteiten bij 

die je zelf hebt bedacht.

▫ Gewichtheffen ▫ Hardlopen ▫ Stretchen ▫ Fietsen

▫ Met een vriend of 

vriendin bellen
▫ Yoga ▫ Zwemmen ▫ Wandelen

▫ Naar buiten gaan en 

naar de wolken kijken
▫ Klimmen ▫ Kajakken ▫ Basketballen

▫ Een massage nemen ▫ Het huis uitgaan
▫ Een eindje rijden met 

de auto

▫ Met je huisdier 

spelen

▫ Bowlen
▫ Een vriend of 

vriendin bezoeken

▫ Videospelletjes 

spelen

▫ Je favoriete eten 

koken

▫ Een grappige film 

kijken
▫ Mediteren

▫ Klusjes in de 

tuin doen, zoals 

grasmaaien

▫ Je eigen moestuin 

beginnen

▫ Leren breien of haken
▫ Je aansluiten bij een 

club
▫ Tennissen ▫ Winkelen

▫ Radio luisteren ▫ Tv-kijken ▫ Kamer opruimen
▫ In je dagboek 

schrijven

▫ ▫ ▫ ▫ 
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 Ademracen
 Opwarmen of afkoelen

Opwarmen (voor je een activiteit doet)

1 Zet je vinger neer bij de start. Adem zes seconden lang diep in, terwijl je je vinger door de bocht beweegt.

2 Zodra je vinger bij het rechte stuk is, adem je vier tellen lang uit.

3 Blijf de lijn volgen en ademhalen, totdat je hoofd en je lichaam klaar zijn om aan de slag te gaan.

Afkoelen (nadat je een activiteit hebt gedaan)

1 Zet je vinger neer bij de start. Adem vier seconden lang diep in, terwijl je je vinger door de bocht beweegt.

2 Zodra je vinger bij het rechte stuk is, adem je vier tellen uit.

3 Blijf de lijn volgen en ademhalen totdat je hoofd en je lichaam weer tot rust zijn gekomen.

Recht stuk

B
o

ch
t B

o
ch

t

Start

Recht stuk
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 Ademen met beelden

Schrijf in de zeshoek hieronder geruststellende woorden of zoek beelden die je eraan herinneren te ontspan-

nen. Oefen dan je ademhaling. Volg met je vinger de rand van de zeshoek. Zet je vinger op het beginpunt 

en begin door zes tellen diep in te ademen. Adem dan zes tellen uit. Blijf de lijn volgen, totdat je hoofd en je 

lichaam tot rust zijn gekomen.

U
itadem

en
U

it
ad

em
en

Uitademen

Inademen

Inadem
enIn

ad
em

en

U
itadem

en
U

it
ad

em
en

Inadem
enIn

ad
em

en
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Hoe kan ik je helpen?

Lees de volgende situaties hardop voor. Denk na over hoe je zou kunnen helpen in elke situatie. Neem je 

ideeën door en beeld de situatie met iemand anders uit, waarbij je de door jou gekozen oplossing gebruikt.

De situatie in beeld brengen
1 Je vader maakt het eten klaar en jij zit aan de keukentafel.

Je vader zegt: ‘Ik moet de tafel nog dekken en iedereen zeggen dat het eten klaarstaat.’

Wat zou je kunnen zeggen en doen om mee te helpen?

2 uitbeelden en terugkijken

Hielp ik mijn vader met mijn woorden en daden? ▫ ja  ▫ nee

Als het antwoord ja was, leg uit hoe je hebt kunnen helpen. 

Als het antwoord nee was, wat had je dan beter kunnen zeggen of doen? 

De situatie in beeld brengen
1 Tijdens het keuze-uurtje zie je dat je leraar de klas aan het opruimen is. Hij zegt: ‘Er is zoveel te doen!’

Wat zou je kunnen zeggen en doen om mee te helpen?

2 uitbeelden en terugkijken

Hielp ik mijn leraar met mijn woorden en daden? ▫ ja  ▫ nee

Als het antwoord ja was, leg uit hoe je hebt kunnen helpen. 

Als het antwoord nee was, wat had je dan beter kunnen zeggen of doen? 
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De situatie in beeld brengen
1 Je komt thuis van de supermarkt met je moeder. Je moeder zegt: ‘Er moeten best veel tassen naar 

binnen.’

Wat zou je kunnen zeggen en doen om mee te helpen?

 

 

 

2 uitbeelden en terugkijken

Hielp ik mijn moeder met mijn woorden en daden? ▫ ja  ▫ nee

Als het antwoord ja was, leg uit hoe je hebt kunnen helpen.  

 

 

 

Als het antwoord nee was, wat had je dan beter kunnen zeggen of doen?  
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 Ik kan een keuze maken

Vul de lege vakjes met dingen die zouden helpen wanneer je zenuwachtig, bang, verdrietig of gefrustreerd 

bent. In de bovenste vakken staan een paar ideeën die je zou kunnen gebruiken. Leg deze kaart ergens neer 

waar je haar kunt zien, als geheugensteuntje voor wat je kunt doen om rustig te blijven.

Zitten en tot tien 

tellen

Aan een veilige plek 

denken

Mijn leraar een 

pauzekaart geven

Met welke keuze 
zou ik me beter 

voelen? Om hulp vragen
Langzaam in- en 

uitademen
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 Om hulp vragen

Weet je wanneer je om hulp moet vragen? Voor sommige problemen heb je de hulp van anderen nodig, 

terwijl je andere problemen zelf kunt oplossen. Lees de onderstaande lijst met problemen door. Bepaal hoe 

groot het probleem is. Wie zou je kunnen helpen? Hoe kun je ze om hulp vragen als je die nodig hebt?

Probleem Hoe groot is het 

probleem?

Wie kan mij helpen? Hoe vraag ik om hulp?

De radio staat te hard.

Je bent verdwaald 

tijdens een wandeling.

Je bent een belangrijk 

werkstuk voor school 

kwijt.

Je hebt een lekke band.

Je potlood is 

kapotgegaan tijdens de 

les.

Het huis van de buren 

staat in brand.
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Emotionele verbanden leggen

1 Knip onderstaande emotiekaarten uit en stop ze in een kom.

2 Pak er één emotiekaart uit.

3 Beeld deze emotie uit.

4 Maak de volgende zin af met het emotiewoord op de kaart die je hebt gekozen.

Ik voel me           wanneer . . .

Blij Verward Beschaamd

Trots Neerslachtig Zenuwachtig

Jaloers Eenzaam Teleurgesteld

Overweldigd Schuldig Verlegen
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 Een vriend of vriendin vinden

Een gesprek beginnen kan best lastig zijn, maar meestal heb je wel iets met een ander gemeen. Het doel van 

dit spel is om zo veel mogelijk dingen te vinden die je deelt met een ander. Interview als huiswerk een fami-

lielid of een van je vrienden. Wat hebben jullie gemeen? Wat is anders? Waar zou je meer over willen weten? 

Vergeet niet om goed oogcontact te houden en om de persoonlijke ruimte van de ander te respecteren.

Vraag Ik Naam

Wat is je favoriete boek?

Wat is je lievelingsfilm?

Hou je van huisdieren?

Wat eet je het liefst?

Wat doe je het liefst om te ontspannen?

Wat is je lievelingsvak op school?
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Gespreksdobbelsteen

Gebruik de onderstaande figuur om een dobbelsteen te maken. Werp de dobbelsteen en gebruik de zin 

of vraag die naar boven komt om te oefenen met het voeren van een gesprek. Denk goed aan non-verbaal 

gedrag zoals oogcontact, houding en persoonlijke ruimte.

Wat is je 
favoriete …?

Ik vroeg me af of …

Wat doe je het liefst 
in de zomer?

Hou je van …?

Wat is iets waarnaar 
je uitkijkt?

Wie is je rolmodel?
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