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Het Sterk ID-programma
Stichting De Ster is dé expert op het gebied van zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren.
Met verschillende kampen biedt de stichting een professioneel, laagdrempelig steuntje in de
rug aan kinderen en jongeren. Met een uniek programma waarbij plezier, sport & spel en
creativiteit centraal staan, wordt door een bevlogen team gewerkt aan het zelfvertrouwen,
de sociale weerbaarheid en de assertiviteit van de kinderen en jongeren.
Sterk ID is speciaal ontwikkeld voor jongeren die na de zomervakantie naar de brugklas gaan
en richt zich op de situaties waar jongeren in de brugklas mee in aanraking komen:
●
●
●
●
●

Een plek verwerven binnen een nieuwe groep
Naar een nieuwe grotere school gaan waar je de jongste/kleinste bent
Hogere eisen wat betreft schoolprestaties
Nieuwe verschillende leerkrachten
De puberteit

Deze onderwerpen komen voorbij in de volgende 4 blokken:

De klas (acteurs)
Op de Sterk ID-school, bestaande uit het schoolplein en de klas, is het domein van de
acteurs. De acteurs gaan als leerling mee tussen de jongeren naar de klas en het schoolplein
en creëren daar verschillende lastige situaties. De acteurs overkomt in de klas van alles. Door
te kijken en te ervaren wat er gebeurt, krijgen de jongeren meer inzicht in de situatie. Ook
loopt er op school een conciërge rond en staan er docenten voor de klas, deze rollen worden
op kamp verdeeld onder de allround begeleiders (begeleiders die kunnen ondersteunen bij
de blokken, zij geven zelf geen blok).
De workshops (workshopcoaches)
In de workshops worden de situaties uit de klas nabesproken. De workshops zijn het domein
van de workshopcoaches. Tijdens deze workshops verzorgen zij het theoretische programma
van Sterk ID. Het programma is gericht op het versterken van het zelfvertrouwen/zelfbeeld
en de sociale vaardigheden van de jongeren. De jongeren werken onder andere aan:

2

●
●
●
●
●
●
●
●

Identiteit
Emoties herkennen en benoemen
Vriendschap en conflictsituaties
Op een veilige manier omgaan met internet
Plagen, pesten en internetpesten
Grenzen aangeven en voor jezelf opkomen
Seksualiteit en verliefdheid
De veranderende schoolorganisatie

Sta Sterk (Sta Sterk- coaches)
Sta Sterk wordt verzorgd door de Sta Sterk- coaches en sluit aan op de theorie die behandeld
is in de workshops. Jongeren werken door middel van uitdagende spelletjes en leuke
groepsactiviteiten onder andere aan hun zelfbeeld, zelfvertrouwen, durven en doen, grenzen
aangeven en rust vinden. Er wordt veel aandacht besteed aan lichaamshouding, het aangaan
van contacten en ontspanning.
Mentormoment (alle begeleiders)
Door de dag heen leren de jongeren al van alles, maar in het mentormoment gaan ze
specifiek aan de slag met hun eigen doelen voor de week. De jongeren worden in groepjes
van twee of drie jongeren gekoppeld aan een mentor. De nadruk ligt tijdens dit moment op
het bedenken van en oefenen met verschillende oplossingen voor de lastige situaties waar
de jongeren in hun dagelijkse leven vaak tegenaan lopen.
Dit draaiboek
In dit draaiboek worden de blokken Klas, workshop en Sta Sterk beschreven. De blokken
staan in één draaiboek omschreven, omdat dit een duidelijk overzicht geeft en omdat zo
goed te zien is hoe de blokken op elkaar aansluiten/ naar elkaar verwijzen. De verschillende
onderwerpen en theorieën zullen in de verschillende blokken terugkomen. Uiteraard hoef je
niet het onderdeel voor te bereiden waar jij niet verantwoordelijk voor bent. Gebruik dit
slechts als naslagwerk of verdieping voor je eigen blok.
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De ins en outs van de klas
Op de Sterk ID-school is de conciërge de baas!
Tijdens Sterk ID verblijven de jongeren op het kampterrein, maar voor de klas en de
workshops vertrekken de jongeren dagelijks naar de Sterk ID-school, een apart gebouw op
kampterrein. Hier is niet de hoofdbegeleiding, maar de conciërge de baas; een prachtrol voor
een algemeen begeleider. De conciërge luidt de bel wanneer de jongeren zich naar school
moeten begeven, wanneer de lessen beginnen en wanneer deze eindigen. Ook luidt er een
bel ter afronding van de workshops. Hij/zij zorgt voor drinken voor de leerlingen en loopt ook
rond tijdens de pauzes. Hij heeft een eigen plek op school waar jongeren terecht kunnen met
al hun vragen. Als een jongere zich niet gedraagt wordt hij/zij naar de conciërge gestuurd om
een briefje te halen. De conciërge neemt maatregelen en kan een jongere bijvoorbeeld
propjes laten rapen.
De algemeen begeleiders zijn de leraren
De acteurs bepalen in overeenstemming met de hoofdbegeleiding welke algemeen
begeleiders per dag de rol van docent op zich nemen. De docenten zijn vrij om zelf invulling
te geven aan de lessen. Hoe krachtiger de rol wordt neergezet, hoe meer de leerlingen ervan
genieten. Probeer ervoor te zorgen dat de jongeren ook echt iets mee krijgen over het vak.
De lessen duren ongeveer 20 minuten.
Samenwerking tussen docent, conciërge en acteurs
Tussen de verschillende rollen op school ligt een belangrijke taak in de samenwerking. De
Acteurs nemen het initiatief hierin en bereiden de conciërge en de docenten voor op de rol.
Bijvoorbeeld: Wanneer luidt de bel van de conciërge? Wat voor type docent speelt de
algemeen begeleider?
Sterk ID ‘Taal’ tijdens in de klas
Op school proberen we de situaties zoveel mogelijk na te bootsen zoals deze op de
middelbare school ook kunnen voorkomen. Waar we op ‘kamp’ geduld en positiviteit veel
zullen inzetten, gebeurt dit op school niet altijd. Kampgebruiken, zoals ‘de vinger in het oor’
wanneer de jongeren stil moeten zijn of het geven van stermomenten (complimenten)
hoeven dus niet ingezet worden in de klas.

4

De ins en outs van de workshop
De workshop
De workshops worden gegeven aan de jongeren in groepjes van maximaal 8 jongeren. Na de
klas splitsen ze in 4 groepen op. Er vinden dus steeds 4 workshops tegelijk plaats gegeven
door de workshop coaches. Elke workshopcoach krijgt ondersteuning van een andere
begeleider die tussen de jongeren zit tijdens de workshop. Tijdens de workshop wordt een
veilige setting gecreëerd, zodat de jongeren zich veilig voelen om over lastige situaties te
vertellen. Het doel is dan ook om deze ondersteunende rol elke dag door dezelfde begeleider
te laten vervullen.
Een goede samenwerking tussen de workshopcoaches en de ondersteunende begeleider
versterkt het succes van de workshop. Hierbij zijn de workshopcoaches degenen die het
initiatief nemen. Zij lezen voorafgaand aan kamp het draaiboek door en bereiden elke
ochtend de workshop van die dag voor.
De overige begeleiders hebben een ondersteunende rol. Het doel is dat de workshopcoach
zoveel mogelijk door kan met het geven van de workshop en dat de ondersteunende
begeleider de jongeren helpt die moeite hebben met bijv. concentreren, snappen van de
theorie of het opschrijven van de opdrachten in het boek. Ook kunnen zij de jongeren
begeleiden die om een of andere reden even uit de workshop weg moeten. Daarnaast is het
handig als de ondersteunende begeleiders tussen de drukkere jongeren plaatsnemen om zo
bij te dragen aan een rustige en veilige omgeving. Ook kan de ondersteunende begeleider
vragen stellen wanneer hij/zij denkt dat iets voor de jongeren niet duidelijk is. Ook is de
ondersteunende begeleider in te zetten voor voorbeelden wanneer de jongeren zelf geen
vinger opsteken na het stellen van een vraag.
Uit ervaring is gebleken dat een goede en leuke samenwerking veel stress kan voorkomen en
ervoor zorgt dat jullie er samen veel plezier aan beleven. Onze tip is dan ook om open naar
elkaar te zijn. Geef aan wat je moeilijk vindt, waar je hulp bij kunt gebruiken en vraag elkaar
om tips zodat de ander je zo goed mogelijk kan ondersteunen.
Sterk ID-taal
Waar we tijdens de lessen in de klas de Sterk ID-taal, zoals de vinger in het oor (wanneer de
jongeren stil moeten zijn) of de stermomenten (complimenten) niet altijd kunnen inzetten,
kan dit in de workshop uiteraard wel. Het uitdelen van stermomenten aan de jongeren die
goed meedoen en die gedrag laten zien dat je vaker wilt zien, is juist een hele handige
manier om ze gemotiveerd te houden. Deel daarom vooral heel veel stermomenten uit!!
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De ins en outs van Sta Sterk
Sta Sterk
Sta Sterk vindt vaak plaats in de middag, met de hele groep tegelijk. Tijdens Sta Sterk wordt
de groep opgesplitst in 2 groepen van ongeveer 15 jongeren (afhankelijk van de grootte van
je kamp). Elke Sta Sterk coach krijgt dan één van deze groepen onder de hoede. Uiteraard
krijgt de Sta Sterk coach hier ondersteuning bij van andere begeleiders.
De andere begeleiders hebben een ondersteunende rol. De overige begeleiders hebben een
ondersteunende rol. Het doel is dat de Sta Sterk coach zoveel mogelijk door kan met het
geven van de Sta Sterk en dat de ondersteunende begeleider de jongeren helpt die moeite
hebben met bijv. concentreren, afremmen of het snappen van de opdracht. Ook kunnen zij
de jongeren begeleiden die om een of andere reden even uit Sta Sterk weg moeten.
Daarnaast is het handig als de ondersteunende begeleiders tussen de drukkere jongeren
plaatsnemen om zo bij te dragen aan gezellige en geconcentreerde sfeer. Ook kan de
ondersteunende begeleider vragen stellen wanneer hij/zij denkt dat iets voor de jongeren
niet duidelijk is. Ook is de ondersteunende begeleider in te zetten voor voorbeelden
wanneer de jongeren zelf geen vinger opsteken na het stellen van een vraag.
Sterk ID-taal
Waar we tijdens de lessen de Sterk ID-taal, zoals de vinger in het oor (wanneer de jongeren
stil moeten zijn) of de stermomenten (complimenten) niet kunnen inzetten, kan dit tijdens
Sta Sterk uiteraard wel. Het uitdelen van stermomenten aan de jongeren die goed meedoen
en gedrag laten zien wat je vaker wilt zien is juist een hele handige manier om ze
gemotiveerd te houden. Deel daarom vooral heel veel stermomenten uit!! Probeer, wanneer
je een Stermoment uitdeelt, dit te koppelen aan specifiek gedrag of een specifieke situatie.
Snelheid
Zorg ervoor dat je het tempo erin houdt. De jongeren kunnen anders verveeld raken en dan
kost het je heel veel energie om hen er weer bij te betrekken. Door de onderdelen van
tevoren met je mede- Sta Sterk coach goed door te nemen kun je het tempo er goed
inhouden.
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Dag 1: Zondag

Klas 1.1 - Naar school
Dit is de eerste les van het kamp. Tijdens deze les maatschappijleer stelt iedereen
zichzelf kort voor. De twee acteurs spelen hele verlegen leerlingen. Daarna worden
de regels doorgesproken die gelden tijdens lessen.

Workshop 1.1
Tijdens deze eerste workshop wordt het doel van de klas en de workshop met de
kinderen besproken. Daarnaast worden de 5 G’s (helpende gedachte) uitgelegd.

Klas 1.2
Bij de workshop hebben de kinderen het gehad over het nut van de 'helpende
gedachte'. Ze hebben allemaal een helpende gedachte bedacht omdat ze weten
dat ze zich tijdens deze les opnieuw gaan voorstellen.

Workshop 1.2 - Terug naar de campus
In deze workshop wordt het voorstellen in de klas (met helpende gedachte)
nabesproken en bekijken de kinderen welke hashtags zij bij zichzelf vinden horen
en waarom ze daar goed in zijn. Ook maken ze een masker om wat meer over
zichzelf te vertellen.
Sta Sterk 1
Tijdens deze eerste Sta Sterk wordt er gekeken naar lichaamshouding. Het ervaren van
verschillende lichaamshoudingen en er wordt geoefend met sterk staan als een boom
(vs een ballon). Ook lopen ze stoer met een rugtas.

Theater (avond) georganiseerd door de acteurs
De avondactiviteit is op zondag een theaterstuk. Er worden allereerst scenes
uitgespeeld waarbij de personages een hulpvraag hebben. De kinderen gaan dan
in groepjes langs de personages om te helpen bij deze hulpvraag.
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Klas 1.1

20 minuten

Dit is de eerste les van het kamp. Tijdens deze les maatschappijleer stelt
iedereen zichzelf kort voor. De twee acteurs spelen hele verlegen leerlingen.
Daarna worden de regels doorgesproken die gelden tijdens de lessen.
Doel: De Jongeren ervaren de verlegenheid/onzekerheid bij het voorstellen
Docent: Open, vriendelijke, duidelijke docent.
Welkom
De docent wacht de kinderen bij de deur op en begroet de leerlingen persoonlijk. Hij/zij
vraagt iedereen een plek te zoeken.
Even voorstellen
Als alle leerlingen zitten, stelt de docent zich voor en vraagt hij alle kinderen zich even kort
voor te stellen (naam, leeftijd en woonplaats).
Regels
De docent legt uit dat de school een maatschappij in het klein is. In een land zijn regels zodat
we met zijn allen kunnen samenleven. Op een school is dat precies hetzelfde. Vervolgens
stelt de docent samen met de leerlingen regels op voor in de klas (positief formuleren).
Het einde van de les
De docent rondt de les af. Dit is het signaal voor de conciërge om te bellen en de leerlingen
naar hun workshops te sturen. Als de indeling nog niet bekend is, leest de conciërge deze
voor.
Rol acteurs
Beide acteurs spelen verlegen leerlingen die het heel spannend vinden zichzelf voor te
stellen.
Aandachtspunten en tips voor de acteurs:
● Dit is de eerste schooldag. Laat duidelijk zien dat jullie medeleerlingen zijn. Acteer
groot zodat de kinderen doorhebben dat er altijd iets te zien valt bij jullie.
● Zorg voor duidelijke afspraken met de conciërge over het beëindigen van de les.
● Zorg dat je veel plezier beleeft aan het spel, dit maakt de kinderen ook enthousiaster.
● Instrueer de docenten de eerste dag goed op duidelijkheid. Een ietwat strenge en
duidelijke docent zorgt ervoor dat er serieuzer opgelet wordt tijdens de lessen
gedurende de hele kampweek.
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Workshop 1.1

45 minuten

Tijdens deze eerste workshop wordt het doel van de klas en de workshop
met de kinderen besproken. Daarnaast worden de 5 G’s (helpende
gedachte) uitgelegd.
Doel: Neerzetten van het doel van de klas en workshops en leren 5 G’s.
Voorafgaand aan de workshop zorg je dat alles klaar staat: voldoende zitplekken, genoeg
Sterk ID boeken, pennen papier, flip-over vellen enz. Hier heb je op de zaterdag bij de
‘blokkentraining’ tijd voor.
Benodigdheden
●
●
●
●

Sterk ID boeken met ingeplakte enveloppen
Flip-over
Pennen, markers, stiften
Papier (wit A4 en kleine briefjes voor helpende gedachten)

De benodigdheden zullen hierna alleen genoemd worden wanneer ze afwijken van
bovenstaande benodigdheden.
De kinderen gaan door het kamp heen veel in het Sterk ID boek werken, maar soms ook op
losse blaadjes, deze raken altijd kwijt. We lijmen achterin het Sterk ID boek een envelop waar
al deze losse blaadjes in gedaan kunnen worden. De kinderen krijgen bij deze workshop voor
het eerst in hun Sterk ID boek, heel fijn als jullie dan alvast deze envelop in het boek geplakt
hebben.
Aandachtspunten en tips voor psychologen:
● Richt je vandaag vooral op het maken van afspraken met elkaar en daar steeds op
terugpakken.
● Beloon kinderen als zij een positieve bijdrage leveren aan de les. Je kunt nooit te veel
stermomenten geven!

1. Doel van de klas en workshops bespreken

10 minuten

Tijdens deze eerste workshop is het fijn om duidelijk de structuur en kaders van de workshop
en de klas neer te zetten. Bespreek met de kinderen wat ze net gezien hebben en vraag ze
wat ze ervan vonden.
-

Zal het er ook zo uitzien op de middelbare school?
Zal de docent hetzelfde zijn?
Waarom zouden we bij Sterk ID een klas nagebootst hebben?
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Fijn als hier ruimte is voor het ‘gekke’ karakter van de klas. Het is inderdaad niet echt, maar
toch vinden we het belangrijk om de kinderen in de klas te laten ervaren. Hier kan je
uitleggen waarom we dit doen.
-

Hebben jullie al een idee wat we tijdens de workshops gaan doen?

Hier kun je uitleggen wat het doel van de workshops is en hoe dit er ongeveer uit gaat zien.
-

Wat kom jij hier op kamp leren?

Hier kan je de motivatie van de kinderen neerzetten, waarom zijn zij eigenlijk naar kamp
gekomen?
-

Hoe gaan we er samen voor zorgen dat dit een plek is waar iedereen zijn verhaal kan
doen en kan leren?

Je kan deze samen opgestelde afspraken opschrijven op een flipover of even kort
doornemen. Bespreek sowieso altijd het volgende:
-

Wat we hier bespreken blijft hier.
We laten elkaar uitpraten.
Lachen elkaar niet uit.

2. Nabespreken klas

5 minuten

Hoe was het om een plekje in de klas uit te kiezen? Naast wie ben je gaan zitten?
● Wat dacht je?
● Hoe voelde je je?
● Hoe gedroeg je je?
Hoe was het om je voor te stellen in de klas?
● Wat dacht je?
● Hoe voelde je je?
● Hoe gedroeg je je?
Conclusies
Leg uit dat je gevoel bepaalt hoe je je gedraagt. Dus als je je onzeker voelt, gedraag je je ook
onzeker, terwijl je juist makkelijker contact maakt als je je zeker voelt. Je moet er dus voor
zorgen dat je je gevoel de baas wordt. En dat kan! Door je gedachten te veranderen.
Maak de koppeling naar de eerste schooldag zo meteen op de middelbare school. Hoe
verwachten de kinderen dan een plekje te vinden naast iemand anders of zichzelf voor te
stellen? Is dat spannend?
Vraag de kinderen de opdrachten op bladzijde 10 in het Sterk ID boek te maken
3. 5 G’s (Helpende gedachte)

20 minuten

De 5 G’s worden uitgelegd. De situatie die je hiervoor kan gebruiken: Je loopt een nieuwe
klas binnen en iedereen kijkt. Schrijf dit op de flipover in een schema uit:
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Hieronder volgt een uitgebreide uitleg van de 5 G’s. Deze uitleg kan je gebruiken als leidraad
voor je eigen verhaal, maar is zeker niet de enige manier hoe je het kan uitleggen. Geef er je
eigen draai aan wanneer dit beter bij jou past of beter bij jouw groep.
Bij verschillende situaties heb je een gevoel. Bijvoorbeeld als je jarig bent, ben je vrolijk, als je
ruzie hebt ben je boos of verdrietig. Dit gevoel komt door de situatie, dit gaat allemaal heel
snel. Het bijzondere is, voor dit gevoel komt altijd een gedachte en die gedachte maakt hoe je
je voelt!
Bijvoorbeeld 2 personen krijgen een duw. Persoon 1 denkt ‘Ja jeetje dat doet diegene echt wel
expres’ dan wordt persoon 1 waarschijnlijk boos. Persoon 2 denkt ‘Ach, kan gebeuren dat
ging vast per ongeluk’, persoon 2 wordt hiervan niet boos. Beide maken ze dezelfde situatie
mee, maar de gedachte over de situatie maakt dat ze zich anders voelen: Dat gaan we eens
uitwerken in een schema.
Werk bovenstaand schema met behulp van de kinderen uit.
Je gaat dan eerst naar de linker trap en vraagt naar een gedachte die je kan hebben als je je
moet voorstellen in de klas. Meestal komen de kinderen dan direct met niet helpende
gedachten. Zo niet, dan kan je vragen: ‘Stel je voor je loopt de klas binnen en iedereen kijkt
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naar je, daar krijg je een vervelend gevoel van. Wat zou dan de gedachte zijn die daaraan
voorafgaat?‘
Daarna ga je stap voor stap het schema door. ‘Als je denkt ze
vinden me vast niet aardig, hoe voel je je dan?’ enz. Daarna
ga je naar de andere kant en vraag je of je voor dezelfde
situatie een helpende gedachte zou kunnen bedenken.

Daarna werk je het schema uit met de helpende gedachte.
Trek een pijl tussen de twee gevolgen en laat zien hoe groot
verschil het is. ‘In het bovenstaande voorbeeld maak je aan
de ene kant geen vrienden terwijl je deze aan de andere kant
wel maakt. Wouw! Dat is een groot verschil. En het enige wat
we anders hebben gedaan is een andere gedachte gebruiken.
Dat is maar een klein stapje.’ Teken een pijl tussen de twee
gedachten om dit kleine verschil te laten zien. Stel dan de
vragen:
-

Als je mocht kiezen, welke kant zou je dan kiezen?
Kan je kiezen?

En de conclusie is dat je inderdaad kan kiezen. Jij bent de
baas over je eigen gedachten! Het begint met herkennen van
de niet helpende gedachten en daarna oefenen met ze
omzetten naar helpende gedachten.

Eventueel kan je hier de metafoor van het bospaadje vs. de snelweg gebruiken:
Die weg van niet helpende gedachten naar beneden, die gebruik je zo vaak, dat is echt als
een snelweg geworden. Als je er maar vaak genoeg overheen rijdt dan bouwen je hersenen er
nog een extra baan bij. Supermakkelijk, zo’n 3 baans snelweg. Je weet niet beter en je kiest
automatisch voor die weg. Wanneer je een nieuw pad gaat bewandelen, zoals het kiezen
voor een helpende gedachte dan is dat eerst als een bospaadje: je moet nog wat takken aan
de kant duwen en er is nog niet echt een duidelijke weg. Maar als je maar vaak genoeg
datzelfde pad bewandeld, dan komt er zo’n zichtbare looproute in het bos en de takken
breken af waardoor er vanzelf een makkelijk begaanbare route ontstaat. En als je dat maar
vaak genoeg doet, kan het ook nuttig zijn om er wat asfalt over te leggen om het allemaal
nog makkelijker te maken. Dus oftewel, als je maar blijft oefenen wordt het vanzelf
makkelijker.
Soms voelt een niet helpende gedachte als de waarheid. ‘Ze kijken allemaal boos naar mij
dus dan kan ik concluderen dat ze mij niet aardig vinden’. Toch weet je dit niet zeker want:
-

Ben jij een waarzegger? Kan jij de toekomst voorspellen?
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-

Kan jij gedachten lezen?

Nee, je kan niet in iemands hoofd openmaken en lezen alsof het een boek is. We weten dat
dan helemaal niet. Hoezo zou je dan, als je het niet weet van het meest negatieve uitgaan? Je
hebt dan eigenlijk 2 opties: Of je kiest voor een helpende gedachte of wanneer je die niet
gelooft kan je het ook navragen bij die ander. Checken of je niet-helpende gedachte klopt.
Vraag de kinderen de opdrachten op bladzijde 12 in het Sterk ID boek te maken

4. Straks in de klas
5 minuten
In de volgende klas krijgen de kinderen een mooie kans om de helpende gedachte te
gebruiken. Vertel de kinderen dat ze zich zo in de klas opnieuw gaan voorstellen. Bedenk nu
alvast een helpende gedachte die ze straks willen gaan gebruiken. Deze kan eventueel
opgeschreven worden op een briefje en mee in de broekzak naar de klas.

5. Afsluiten

5 minuten
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Klas 1.2

20 minuten

Tijdens de workshop hebben de kinderen het gehad over het nut van de
'helpende gedachte'. Ze hebben allemaal een helpende gedachte bedacht
omdat ze weten dat ze zich tijdens deze les opnieuw gaan voorstellen.
Doel: De kinderen oefenen met een helpende gedachte bij het voorstellen.
Docent: Open, vriendelijke docent. Vak is eigen invulling.
Welkom
De docent wacht de kinderen bij de deur (of zijn of haar bureau) op en begroet de leerlingen
persoonlijk. Hij/zij vraagt iedereen een plek te zoeken.
Uitgebreid voorstellen
Als alle kinderen zitten, stelt de docent zich uitgebreid voor en vraagt hij alle kinderen zich
uitgebreid voor te stellen (naam, leeftijd, hobby’s etc.).
Stukje les
Nu iedereen zich heeft voorgesteld kan de les beginnen. De docent geeft een introductie
over zijn vak.
Het einde van de les
De conciërge beëindigt de les na ongeveer 20 minuten als ten minste alle kinderen zich
hebben voorgesteld.
Rol acteurs
Beide acteurs spelen verlegen kinderen en denken hardop aan de tips die ze moeten
gebruiken (helpende gedachte). Bij het noemen van een helpende gedachte hou je je vinger
tegen je slaap ten teken van ‘denken’.
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Workshop 1.2

45 minuten

In deze workshop wordt het voorstellen in de klas (met helpende gedachte)
nabesproken en bekijkend de kinderen welke hashtags zij bij zichzelf vinden
horen en waarom ze daar goed in zijn. Ook maken ze een masker om wat
meer over zichzelf te vertellen.
Doel: Nabespreken van het gebruik van de helpende gedachte.
1. Nabespreken klas

10 minuten

Bespreek met de kinderen hoe het was om zich voor te stellen tijdens de les, maar nu met
helpende gedachte. Merkten ze verschil? In gevoel of in gedrag? Hier kunnen de helpende
gedachten die niet werkten ook nog bijgeschaafd worden. Voldeden ze aan de voorwaarden?
Als een mega positieve gedachte niet werkt, mag het ook een ‘neutrale’ gedachte zijn.
Wellicht had er toch nog iemand een niet helpende gedachte. Samen kan je dan kijken of
deze omgezet kan worden in een helpende gedachte.
2. Welke Hashtag hoort bij jou?

15 minuten

Leg uit aan de kinderen dat ze zich zojuist hebben voorgesteld, maar dat ze maar een paar
dingen hebben genoemd, en dat dit bij lange na niet alles zegt over wie ze zijn.
Zelf aan de slag
Vraag de kinderen de hashtags voor zichzelf in te vullen op pagina 13 in het Sterk ID boek.
Welke # past bij jou als persoon, wat vind jij belangrijk. Dus denk aan #voetballer
#donaldduckabonnee #filmkijker #gezellig #enz #enz.
Laat ze ook opschrijven waarom ze goed zijn in de # die ze opschrijven. Dus bijvoorbeeld ik
ben een goede voetballer omdat ik super goed kan samenwerken in het team. Dus dan wordt
het #voetballer #goedinsamenwerken #filmkijker #kanmegoedconcentreren #enz
3. Maskers tekenen

15 minuten

Om de kinderen wat beter te leren kennen en zij zichzelf beter te leren kennen gaan we
maskers tekenen. Op de voorkant van het gezicht komen de dingen te staan die de jongere
snel aan anderen laat zien en op de achterkant de dingen die anderen niet snel van jou
weten.
In het werkboek op bladzijde 14 en 15 staat een gezicht getekend. Dit is jouw gezicht en hier
hoef je dus alleen maar dingen op te schrijven en tekenen die jij wil schrijven of tekenen. Dit
kunnen leuke dingen zijn, maar ook minder leuke dingen. Alles mag. Op de voorkant schrijf en
teken je dingen die je snel aan anderen laat zien, wat weten de meeste mensen van je? Op de
achterkant komen dingen die je niet zo snel laat zien, bijvoorbeeld een hobby waar je je een
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beetje voor schaamt, iets waar je hele bang voor bent of iet wat je spannend vindt te
vertellen aan anderen.
Laat ze lekker even tekenen en stel individueel vragen aan de kinderen over het masker. Het
hoeft niet af, hier kan in het mentormoment bijvoorbeeld verder aan gewerkt worden.
4. Afsluiten

5 minuten
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Sta Sterk 1

60 minuten

Tijdens deze eerste Sta Sterk wordt er gekeken naar lichaamshouding. Het
ervaren van verschillende lichaamshoudingen en er wordt geoefend met
sterk staan als een boom (vs. een ballon). Ook lopen de jongeren stoer met
hun rugtas.

1. Introductie

10 minuten

Introduceer het thema ‘sterk staan’ om zo de motivatie voor het blok ‘Sta Sterk’ te
introduceren. Betrek de jongeren door te vragen of ze al enig idee hebben wat er bij ‘Sta
Sterk’ gedaan wordt. Hoe sta je stevig?
Met woorden kan je een hoop bereiken, maar ook je houding heeft veel effect op het contact
dat je hebt met anderen. Zo maak je met een open houding makkelijker contact en met een
krachtige houding is het makkelijker voor jezelf opkomen. Door je houding te veranderen kan
je je ook zelfverzekerder voelen. Met al deze onderwerpen gaan we in ‘Sta Sterk’ aan de slag
en dan vooral door te oefenen en te ervaren en wat minder kletsen dan bij bijvoorbeeld de
workshop.
Afspraken maken
Vraag aan de kids welke afspraken je met elkaar kan maken om Sta Sterk zo chill mogelijk
met elkaar te maken. Bespreek sowieso het volgende:
-

We luisteren naar elkaar
Als we nabespreken gaan we lekker in een kring op de grond zitten

2. Warming-up

5 minuten

Begin met de warming-up. Pak dit heel rustig aan. Ga langzaam langs alle gewrichten. Draai
alles rustig los. Denk aan:
● Tenen, enkels knieën, heupen
● Vingers, polsen, ellebogen, schouder
● Hoofd (nek en hals)
3. Lopen als een…
10 minuten
Laat de jongeren kriskras door elkaar lopen. Vertel dat ze steeds een andere houding moeten
aannemen. Tijdens het lopen noem je wat je ziet gebeuren in de houding van de jongeren.
● Blij: Je bent jarig en hebt net te horen dat je een 10 hebt gehaald voor een moeilijk
biologie proefwerk. Eenmaal thuis aangekomen krijg je die vet coole spelcomputer.
● Cool: Je hebt net hele vette kleren gekocht en gaat met je beste vrienden naar je
eerste schoolfeest.
● Verlegen: Het is je eerste schooldag en je vindt het super eng om aan iemand te
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vragen waar het lokaal is.
● Verveeld: Het is het laatste lesuur van vandaag en de leraar vertelt een saai verhaal.
Je zit uit het raam te staren en de tijd weg te kijken.
● Boos: Je broertje is op je nieuwe spelcomputer gaan staan en hij is helemaal kapot.
Discussie
Bespreek met de jongeren de volgende vragen:
● Wat is het voordeel van een stevige houding?
● Voel je je anders als je stevig staat?
● Hoe reageren anderen op je wanneer je stevig staat?
De Sta Sterk houding
Laat alle jongeren één voor één de Sta Sterk houding oefenen. Je kan wanneer dit veilig is de
anderen jongeren om feedback vragen.
Let op de volgende elementen van de Sta Sterk houding:
● Beide benen stevig op de grond
● Knieën iets gebogen (niet ‘op slot’)
● Een rechte rug (bekken iets naar
voren)
● Schouders iets naar achteren

● Hoofd rechtop (kin iets terug)
● Via je buik ademen

4. Sterker dan een boom, lichter dan een ballon
10 minuten
Dit is een inleefoefening. Zorg ervoor dat er voldoende concentratie is. Met deze oefening
kunnen de jongeren zichzelf helpen zich rustig, stevig en sterk te voelen op momenten
waarop ze bang of onzeker zijn.
Het verschil tussen een boom en een ballon
Laat de jongeren het verschil zien in stevigheid tussen een boom en een ballon. Vertel ze
hierbij dat het slappe in de ballon komt door de lucht bovenin. De boom staat stevig door de
kracht onderin.
Leg uit dat zij zelf door middel van hun ademhaling gaan leren om net zo stevig als een boom
te staan. Laat de jongeren diep inademen. Op dit moment zit de lucht hoog in het lichaam en
zijn jongeren makkelijk om te duwen. Laat de jongere dit ervaren door een andere jongere
de jongeren om te laten duwen.
Laat de jongere hierna een diepe uitademing doen. De lucht zit nu een stuk lager in het
lichaam en hierdoor staat de jongere steviger. Laat ze dit weer ervaren door een andere
jongere de jongeren om te laten duwen.
5. Sta Sterk cool lopen
10 minuten
In deze oefening gaan de jongeren één voor één Sta Sterk cool lopen met rugzak, dus niet
arrogant. De overige jongeren spelen steeds ouderejaars die in de kantine aan het hangen
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zijn en geven commentaar. Iedereen krijgt nadat hij op een coole manier door alle
ouderejaars heeft gelopen een dik vet Stermoment.
6. Even die rust pakken en afsluiten
15 minuten
Laat alle kinderen op de grond zitten en doe even een rondje langs iedereen en vraag waar
ze het meeste aan gehad hebben vandaag, mag van de klas, workshop of Sta Sterk zijn.
Vertel als iedereen geweest is: Om even alles wat we vandaag geleerd hebben te laten
landen en weer helemaal tot rust te komen, gaan we nu liggen op onze rug. Leg je armen
langs je lichaam met je handpalmen naar boven. Je lichaam mag je helemaal ontspannen, zo
slap mogelijk. Je begint je met je tenen wiebelen en daarna te ontspannen, zodra deze
ontspannen zijn ga je naar je je enkels, daarna naar je kuiten, daarna naar je bovenbenen, je
heup, je buik, je borst, je armen, polsen, vingers, je nek en je hoofd.
Je hoeft even aan niets te denken, let alleen op je ademhaling, rustig 3 tellen door je neus in,
5 tellen door je mond weer uit.
Als iedereen helemaal zen is sluit je Sta Sterk voor vandaag af met een stermoment voor
iedereen.
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Theater (avondactiviteit)

60 minuten

De avondactiviteit is op zondag een theaterstuk. Er worden allereerst
scenes uitgespeeld waarbij de personages een hulpvraag hebben. De
jongeren gaan dan in groepjes langs de personages om te helpen bij deze
hulpvraag.
Doel: herkennen van en praten over emoties.
Het theaterstuk wordt door de acteurs georganiseerd. Voor het stuk worden andere
begeleiders ingezet om rollen te spelen. In het theaterstuk worden verschillende fases van de
puberteit zoveel mogelijk aan bod. De acteurs bedenken samen het plot, verdelen de rollen
en zorgen voor de outfits etc.
Een aantal begeleiders speelt niet mee. Hij/zij dragen de verantwoordelijkheid over het
rondlopen van de groepjes tijdens het rondje hulpvragen en inventariseert de tips voor het
uitspelen van de scènes. Overleg even met je hoofd coach of hoofd organisatie hoeveel
begeleiders je kan inzetten voor het theaterstuk en welke begeleiders dit kunnen zijn.
Wel een hulpvraag, geen hulpvraag
Het is leuk als zoveel mogelijk begeleiders meespelen. Let erop dat sommige begeleiders een
groepje moeten begeleiden. Zij kunnen wel meespelen maar hebben geen hulpvraag.
De puberteit als thema
Jongeren doorlopen de puberteit niet gelijktijdig en zitten vaak in een andere fase qua
lichamelijke en emotionele ontwikkeling. Iedereen komt op een ander moment in de
puberteit, daarom begrijp je elkaar misschien soms even niet. Dat maakt niets uit maakt
want over een tijdje zit je allemaal in dezelfde fase.
De opzet
Het toneelstuk is gebaseerd op de principes van het interactief theater:
1. De voorstelling
Er zijn drie verschillende scènes die allen eindigen op het hoogtepunt van een lastige
situatie, de cliffhanger. Ten minste twee personages per scène hebben een
hulpvraag naar aanleiding van de lastige situatie.
2. Hulpvragen en oplossingen bedenken
De acteurs die een hulpvraag hebben verspreiden zich over het terrein en blijven in
hun rol. De jongeren gaan in groepjes met een begeleider bij alle acteurs met een
hulpvraag langs. De jongeren proberen samen tips te bedenken voor de acteur. De
begeleider kan dit structureren aan de hand van het Sterstoplicht.
3. Oplossingen vertellen en kiezen:
Als iedereen weer in de theateropstelling zit, kunnen de scènes opnieuw worden
uitgespeeld. Maar niet voordat de auteurs nogmaals hun hulpvragen hebben gesteld
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en een oplossing hebben gekozen.
4. Uitspelen nieuwe scènes aan de hand van de oplossingen
De scènes worden nogmaals gespeeld met de oplossingen die de jongeren hebben
aangedragen. Zo komt elke verhaallijn tot een goed einde met oplossing die door de
jongeren zelf is aangedragen.
Let op: De derde scène krijgt autopech. De gekozen oplossing werkt niet goed genoeg. De
scène krijgt een time-out en een nieuwe oplossing wordt besproken. Vervolgens
wordt de scène opnieuw uitgespeeld en het werkt nu wel.
5. De conclusie
Het theater wordt afgesloten.
Creatieve vrijheid
Voel je vrij om te creëren maar maak het jezelf niet te moeilijk. Houd rekening met hoeveel
begeleiders beschikbaar zijn, hoeveel er met een groepje meelopen en hoeveel een
hulpvraag kunnen uitspelen. Niet alle hulpvragen hoeven aan bod te komen.
Scène 1
Thema

Pesten over lichamelijke veranderingen

Setting

De biologieles

Rollen

Biologie docent
Leerling 1: Gepeste
Leerling 2: Pester (pest om stoer te doen)
Leerling 3: Meeloper (probeert ook stoer te doen)

Samenvatting

De biologieles gaat over de puberteit en alle veranderingen die dat met
zich meebrengt. Als de docent beseft dat hij/zij iets is vergeten verlaat
hij/zij de klas.
Leerling 1 zit nog niet in de puberteit. Leerling 2 wel en begint leerling 1
hier mee te pesten en hitst leerling 3 op om mee te doen. Leerling 3
doet ongemakkelijk met klasgenoot 2 mee en begint mee te pesten.
Leerling 1 doet niks, weet niet hoe hij moet reageren, zit erg
ongemakkelijk en laat het over zich heenkomen.

Mogelijke
hulpvragen

Leerling 1: Hoe reageer ik op een pester en geef ik aan waar mijn grens
ligt?
Leerling 2: Hoe kan ik stoer doen zonder anderen te pesten?
Leerling 3: Hoe kan ik mijn grens aangeven als er iets gebeurt wat ik niet
wil?

21

Scène 2
Thema

Zelfvertrouwen

Setting

De toiletten

Rollen

Leerling 1: Knap, vol zelfvertrouwen en model
Leerling 2: Vriendin leerling 1
Leerling 3: Weinig zelfvertrouwen, jaloers op leerling 1
Leerling 4: Weinig zelfvertrouwen, jaloers op leerling 1

Samenvatting

Twee vriendinnen staan te kletsen op de toiletten als het knapste meisje
van de school, die ook nog eens model is, binnenkomt lopen met een
vriendin. Het knapste meisje van de school schept op over een nieuwe
modellenopdracht, het telefoonnummer van een leuke jongen, hoe
knap ze is en het aankomende schoolfeest.
De twee vriendinnen blijven alleen achter in de toiletten en kijken met
weinig zelfvertrouwen naar de spiegel. Ze hebben zo weinig
zelfvertrouwen dat ze niet meer naar het schoolfeest durven.

Mogelijke
hulpvragen

Leerling 3: Hoe kan ik mij zekerder voelen over mijn uiterlijk?
Leerling 4: Hoe blijf ik me zeker voelen als er een knap iemand
langskomt?

Scène 3
Thema

Zelfvertrouwen

Setting

Het schoolplein

Rollen

Leerling 1: Stoer meisje - zelfde als in vorige scène
Leerling 2: Stoere jongen - pester uit scène 1
Leerling 3: Jongen met weinig zelfvertrouwen, verliefd op leerling 1
Leerling 4: Jongen met weinig zelfvertrouwen

Samenvatting

Een stoere jongen en een stoer meisje hangen wat op het schoolplein
als twee onzekere jongens aankomen lopen. De stoere jongen plaagt
één van de jongens met het feit dat hij verliefd is op het stoere meisje
en hij daagt de jongens uit om rotzooi te trappen.
De twee jongens weten niet goed wat ze moeten doen. De verliefde
jongen wil wel rotzooi trappen om indruk te maken. De ander durft niet.

Mogelijke
hulpvragen

Leerling 1: Hoe laat ik weten dat ik niet verliefd ben?
Leerling 3: Hoe laat ik weten dat ik verliefd ben?
Leerling 4: Hoe zorg ik dat ik zeker over kom?
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Dag 2: Maandag
Klas 2.1
Tijdens de mentorles komen de acteurs te laat en zien zij dat er geen stoel is. Ze
kiezen beide een andere oplossing voor deze lastige situatie.

Workshop 2.1
Tijdens deze workshop wordt het Sterstoplicht uitgelegd. Deze wordt direct ingezet
om de lastige situatie uit de klas (er is geen stoel) uit te werken.

Klas 2.2
Tijdens deze les (Taal) staat er een strenge wat chagrijnige docent voor de klas. Hij
begrenst de leerlingen streng en na enkele kleine incidenten geeft hij/zij een
onverwachts proefwerk.

Workshop 2.2
De kinderen leren de Stermometer en bespreken na of hun Stermometer op liep
van de strenge docent net in de klas. Daarna wordt een Sterstoplicht uitgewerkt.

Sta Sterk 2
Tijdens deze tweede Sta Sterk wordt er gekeken naar uit laten zien en herkennen van
verschillende emoties. En het effect van het maken van oogcontact.
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Klas 2.1

20 minuten

Tijdens de mentorles komen de acteurs te laat en zien zij dat er geen stoel is.
Ze kiezen beide een andere oplossing voor deze lastige situatie.
Doel: Introductie dat er meerdere oplossingen zijn voor eenzelfde situatie.
Docent: Mentoruur door een lieve, begripvolle docent.
Wat je van een Mentor mag verwachten
De docent bespreekt samen met de leerlingen wat je van een mentor mag verwachten.
Probeer echt even een les neer te zetten en de kinderen iets te leren.
Wat er tot nu toe nog niet goed ging
Dit is een goed moment om te bespreken wat nog niet goed ging tijdens de eerdere lessen,
wanneer de leerlingen de grenzen opzochten tijdens de lessen. Ik heb gehoord van
meneer/mevrouw… dat jullie in zijn haar les. Het zou namelijk kunnen dat de kinderen op
de eerste dag de grenzen hebben opgezocht en daarmee de les verstoorden.
Te laat, en geen stoel!
De acteurs komen te laat de klas binnen en zien dat er geen stoel is. Zij gaan hier op
verschillende manieren mee om:
1. Blijft stilstaan, doet niks, voelt zich onzeker en is verlegen. Zegt verlegen, maar wel
duidelijk verstaanbaar: ‘Ok als er geen stoel is blijf ik wel staan’
2. Wordt boos, raakt gefrustreerd en pakt een stoel af van een andere leerling. (Kies een
kind uit die hier mee kan omgaan (heb je die niet dan kan je hiervoor een extra
begeleider inschakelen).
Het einde van de les
De conciërge beëindigt de les na maximaal 20 minuten, alleen wanneer de twee incidenten
zijn geweest en de docent de les weer vervolgt.
Aandachtspunten en tips voor acteurs:
● Zorg ervoor dat er in de eerste les er geen stoelen aanwezig zijn voor de acteurs.
Verwijder van tevoren dus 2 stoelen uit de klas (en zorg dus dat aan die 2
verschillende tafeltjes helemaal geen stoel staat zodat er niet toch een kind naast
komt te zitten)
● Er mag groot geacteerd worden. Zo kunnen de kinderen nog beter zien wat de lastige
situatie is.
● Laat de les eerst even beginnen, de kinderen vinden het fijn om te kletsen over de rol
van mentor volgend jaar.
● De outfit van de mentor moet bewaard komen. De mentor komt namelijk in de klas
over sociale media en online pesten terug!
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Workshop 2.1

45 minuten

Tijdens deze workshop wordt het Sterstoplicht uitgelegd. Deze wordt direct
ingezet om de lastige situatie uit de klas (er is geen stoel) uit te werken.
Doel: Uitleggen van het Sterstoplicht.
1. Nabespreken klas

5 minuten

Bespreek met de kinderen wat er net in de klas gebeurd is. Besteed daarbij aandacht aan de
volgende vragen:
●
●
●
●

Wat is er net in de klas gebeurd, wat was de lastige situatie?
Wat dachten de acteurs?
Hoe voelden de acteurs zich?
Hoe gedroegen de acteurs zich?

Leg uit dat de kinderen net hebben gezien dat er verschillende oplossingen zijn voor een
lastige situatie. En dat het daarom belangrijk is eerst verschillende oplossingen te bedenken
voor je bepaalt wat je gaat doen in een lastige situatie
2. Het Sterstoplicht

20 minuten

Het Sterstoplicht wordt gebruikt bij elke lastige situatie. Het
Sterstoplicht helpt bij het bedenken van handige oplossingen. Het
doel van het Sterstoplicht is om kinderen uit te dagen een andere
soort oplossing te kiezen. Vaak zitten ze vast in dezelfde manier
van oplossen, ze worden altijd boos of ze gaan altijd naar de juf.
Door meerdere soorten oplossingen te gebruiken daag je kinderen
uit ook een andere oplossing te proberen.
Hieronder volgt een uitleg hoe het Sterstoplicht aan de kinderen kan worden uitgelegd:
Teken vooraf al het stoplicht op een flipover. Mogelijk kennen kinderen het stoplicht al van
sterkamp, zij kunnen je helpen bij de uitleg.
Het Sterstoplicht gebruiken we bij alle lastige situaties en helpt je na te denken over handige
oplossingen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een gemene opmerking maakt, wanneer je een
antwoord niet weet, wanneer je ruzie hebt enz.
We gaan het stoplicht nu bekijken aan de hand van de lastige situatie die net in de klas
gebeurde: Er is geen stoel! Bij elke lastige situatie springt het stoplicht op rood.
Rood = Stop! Een lastige situatie!
De lastige situatie is: Er is geen stoel. Om een handige oplossing te kiezen is het belangrijk om
eerst even te stoppen en een oplossing te bedenken.
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Oranje = oplossingen bedenken
Bij oranje bedenken we zoveel mogelijk oplossingen. We willen alle mogelijke oplossingen
bedenken, dus je mag ze allemaal noemen. Wie heeft er een handige oplossing?
De kinderen zullen nu oplossingen noemen, deze schrijf je allemaal op. Er komt op een
gegeven moment ook een oplossing langs die in eerste instantie niet de handigste lijkt (iets
van: ik zou slaan, of ik gooi de stoel door de ruimte), ook deze schrijf je op. Want bij oranje is
het alleen nog maar oplossingen bedenken. Bij groen gaan we de handigste oplossing kiezen,
dan vallen de minder handige oplossingen vanzelf af. Daarnaast zou een niet zo handige
oplossingen voor een ander kind best een keer een goede oplossing kunnen zijn.
Een handig ezelsbruggetje die we gebruiken om zoveel mogelijk soorten oplossingen te
bedenken is de HAHA.
Check of je uit elke categorie een oplossing hebt opgeschreven en
laat de kinderen nieuwe oplossingen bedenken in de categorieën
die missen.

Groen = Doen
Bij groen gaan we een oplossing uitkiezen en uitproberen! Bedenk nu de voor en nadelen van
de oplossingen die je hebt bedacht en kies de beste oplossing uit. Deze oplossing kan voor
iedereen anders zijn.
Maak een rondje om te horen welke oplossingen de kinderen zelf zouden kiezen.
Hij werkt!!
Werkt de oplossing, superhandig! Dan kan je deze oplossing onthouden voor de volgende
keer dat je weer in deze lastige situatie komt, dan heb namelijk alvast een goede oplossing.
Autopech
De oplossing die je kiest werkt helaas niet altijd. Dat is wel vervelend, maar niet erg. Want:
bij oranje hebben we net heel veel oplossingen bedacht. Bij autopech gaan we terug naar
oranje en kiezen we een andere oplossing.
Vraag de kinderen de opdrachten te maken op bladzijde 17 in het Sterk ID boek.

4. Welke situatie vind jij spannend op de middelbare school?

10 minuten

Laat de kinderen een ‘toekomstige’ of huidige eigen lastige situatie op schrijven in het Sterk
ID boek op bladzijde 20.
Loop rond en zet je Allround begeleider in om hierbij te helpen. De kinderen vinden dit soms
lastig om te bedenken.
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Ze kunnen bijvoorbeeld een situatie opschrijven waar ze bang zijn om tegenaan te gaan
lopen op de middelbare school. Bijvoorbeeld: ik krijg een opmerking van ouderejaars of ik
haal een onvoldoende enz. Mochten ze dit niet kunnen bedenken, dan mogen ze ook een
lastige situatie opschrijven die ze al een keer hebben meegemaakt.

5. Afsluiten

5 minuten
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Klas 2.2

20 minuten

Tijdens deze les (Taal) staat er een strenge, ietwat chagrijnige docent voor de
klas. Hij/zij begrenst de leerlingen streng en na enkele kleine incidenten
geeft hij/zij een onverwachts proefwerk.
Doel: Ervaren dat je Stermometer stijgt wanneer er een strenge docent
voor de klas staat.
Docent: Strenge docent. Vrije invulling: voorkeur taal.
Meteen naar de inhoud
De wat chagrijnige docent besteedt weinig aandacht aan een introductie maar begint direct
met de inhoud. Bij voorkeur woordjes vertalen. Zorg ervoor dat er uiteindelijk op het bord 20
woorden met de vertaling staan.
Het is niet rustig genoeg
De acteurs zorgen wanneer de jongeren dit zelf niet doen voor wat onrust. Door bijvoorbeeld
te kuchten, te kletsen en grappige opmerkingen door de klas te maken. Vaak doen de
kinderen dit zelf al, dan is hierin geen grote rol nodig van de acteurs. Wel belangrijk om
uiteindelijk de docent aanleiding te geven om een van de acteurs de schuld te geven voor de
overhoring. Dit hoeft niet groot, mag bijvoorbeeld gaan om gapen. Moet heel streng
overkomen.
Onverwachte overhoring
De docent heeft na een aantal waarschuwingen genoeg gehad van de onrust in de klas.
Hij/zij geeft de leerlingen nog twee minuten om het bord te bestuderen en geeft dan een
overhoring voor een cijfer.
Het einde van de les
De conciërge beëindigt de les nadat de docent de onverwachte overhoring aankondigt.
Aandachtspunten en tips voor acteurs:
● Hier ligt een belangrijke rol bij de docent, meer nog dan bij de acteurs. Belangrijk om
hier iemand voor te kiezen die echt wat overwicht kan hebben over de klas.
Belangrijk dat de kinderen voelen hoe het is om een strenge docent te hebben.
● Overleg even met de Hoofd Coach in hoeverre de kinderen wel of niet uit de les
gestuurd mogen worden tijdens de les. De kinderen worden dan naar de conciërge
gestuurd.
● Handig om tussen conciërge en Hoofd Coach overleg te hebben wat er dan gebeurt
met de kinderen die uit de les gestuurd worden.
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Workshop 2.2

40 minuten

De kinderen leren de Stermometer en bespreken na of hun Stermometer
op liep van de strenge docent net in de klas. Daarna wordt een
Sterstoplicht uitgewerkt.
Doel: Uitleggen van de Stermometer
1. Nabespreken Klas

10 minuten

Bespreek met de kinderen wat er net in de klas gebeurd is. Besteed daarbij aandacht aan de
volgende vragen:
● Wat is er net in de klas gebeurd, wat was de lastige situatie?
● Hoe voelde je je daarbij?
● Wie merkte een emotie bij zichzelf op? Boos? Bang? Geschrokken?
Klets even met de kinderen dat het helemaal niet gek is dat ze een emotie opmerkten,
waarschijnlijk hadden meer dit in de klas. Niet iedereen heeft dezelfde emotie en niet bij
iedereen was de emotie even sterk. Het zou kunnen dat zo’n situatie als je deze in het echt
mee maakt een ‘heftige’ emotie met zich mee brengt. Alle emoties mogen er zijn! Ze zijn ok!
Maar als ze te heftig aanwezig zijn en je daardoor niet zo goed meer kan nadenken zitten ze
soms in de weg. Gelukkig hebben we iets wat je daarmee kan helpen: De Stermometer.
2. Stermometer

20 minuten

Het doel van de Stermometer is de kinderen te helpen bij het
onder controle brengen of houden van hun emoties. Wanneer
emoties te sterk aanwezig zijn en ze ervoor zorgen dat je niet
meer rustig kan nadenken kan je ook geen handige oplossingen
bedenken.
Hieronder volgt een uitleg hoe de Stermometer aan de kinderen
kan worden uitgelegd. Teken vooraf al een Stermometer op de
flipover (tip van de dag: maak van het bolletje onderop een ster en de bovenkant plat, dan
lijkt het niet alsof je een piemel tekent, of teken een poppetje i.p.v. een Stermometer). Ook
dit is een theorie die de kinderen mogelijk al van Sterkamp kennen. Betrek ze dan bij de
uitleg.
Hoe heftig een gevoel is kunnen we meten met de Stermometer. Die heb je altijd bij je, vet
handig! Je kan namelijk aan de hand van je lichaam meten hoe hoog je emotie zit.
Beweeg zelf mee en beeld uit:
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Stel je voor ik ben helemaal ontspannen en rustig, dan zit mijn Stermometer ter hoogte van
mijn voeten, maar wanneer ik wat geïrriteerd word begint hij op te lopen en zit hij ter hoogte
van mijn kuiten of knieën. Als ik echt boos begin te worden dan loopt hij op tot de hoogte van
mijn buik. Als hij ter hoogte van mijn hoofd zit kan ik niet meer nadenken en ben ik echt
woedend totdat hij boven mijn hoofd schiet en ik uit mijn Stermometer knal!
Hoe ziet boosheid er bij jullie uit als je uit je Stermometer geknald bent?
Ik heb nu het voorbeeld gegeven voor boosheid met de Stermometer, maar je kan hem
gebruiken voor elke emotie want:
Hoe ziet verdriet eruit als iemand uit zijn Stermometer knalt? (Huilen)
en hoe ziet bang eruit als je uit je Stermometer knalt? (Wegrennen, huilen)
En hoe ziet blijdschap eruit als je uit je Stermometer knalt? (Slappe lach)
Bij iedereen loopt de Stermometer anders op, de een wordt heel snel boos of verdrietig terwijl
dit bij de ander wat langer duurt. Ook kan dit per emotie verschillen. Zo word je misschien
heel snel bang, maar niet zo snel boos.
Ok! Iedereen mag gaan staan!
Laat ze allemaal opstaan en beginnen met de handen bij de voeten, met de ogen dicht. Je
leest het volgende verhaal op. De kinderen luisteren naar het verhaal en geven op hun lijf
aan hoe hoog hun Stermometer zou zitten als hun dit zou overkomen. Tussendoor pauzeer je
af en toe het verhaal en laat je ze de ogen openen. Laat ze even rondkijken bij de andere
Stermometers zonder hier iets over te noemen, waarna je weer verder gaat met je verhaal.
Als ze uit hun Stermometer knallen mogen ze de armen uitgestrekt boven het hoofd houden.
Je loopt op het schoolplein en je vriend rent naar je toe en stoot je per ongeluk
aan. Hij rent door naar een vriend van jou, zonder sorry te zeggen. Samen
beginnen je vriendjes te spelen. Ze zijn hard aan het lachen samen. Jij wil wel
mee spelen, want nu sta je maar alleen op het schoolplein. Je loopt naar hun
toe en vraagt of je mee mag doen. Zij zeggen dat dit niet mag. Ze moeten namelijk iets doen
waar jij toch geen verstand van hebt, zeggen ze. Jij baalt daarvan en blijft kijken naar hoe je
vriendjes met zijn tweeën aan het spelen zijn.
Jij staat nog steeds toe te kijken en ziet je vriendjes samen lachen. Ze worden drukker en
drukker en hebben de grootste lol samen. Je vriendje stoot je aan en daarna nog een keer en
dan nog een keer! Dan vallen zij uit het niets boven op jou. Jij vindt dat vervelend, je mag niet
met ze samen spelen maar ze vallen je wel lastig. Dat pik jij niet, het wordt een heel gevecht
en dan steekt er één zijn vinger in jouw oog.
Iedereen mag weer zitten. Hierna vraag je ze te vertellen hoe hun Stermometer opliep. Laat
ze even vertellen, dat helpt om daarna weer geconcentreerd mee te doen. Hebben ze gezien
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dat dit bij anderen sneller ging of juist langzamer? Een deel is uit zijn Stermometer geknald,
misschien een deel niet, maar de Stermometers zitten allemaal hoog.
Stel je voor dat je Stermometer echt zo hoog is opgelopen, dan wil je deze ook weer laten
zakken. Uiteindelijk wil je zelfs leren om hem niet zo ver op te laten lopen. Want boosheid (of
een andere emotie) mag er zijn, het is alleen niet handig als je niet meer kan nadenken en zelf
oplossingen kan bedenken. Gelukkig kan je je Stermometer helemaal zelf weer laten zakken.
Hoe meer je hiermee oefent hoe beter je erin wordt!
Stap 1: Checken: Hoe hoog zit mijn Stermometer?
Stap 2: Ontspannen door een van de volgende opties:
-

Rustig blauwe lucht inademen en rode lucht uitademen

-

Van 20 naar 10 tellen (daar moet je iets meer bij nadenken dan van 10-0)

-

Op zoek te gaan naar zes blauwe (of rode of gele) dingen in de ruimte

-

Aan iets leuks denken

-

Iets anders wat voor jou werkt namelijk….

Stap 3: Zeg tegen jezelf: Dit gevoel is ok en ik ben mijn gevoel de baas!
Dan gaan we nu even de Stermometers allemaal laten zakken. Stap 1: Check nog even bij
jezelf en wijs dan naast je lijf aan, hoe hoog zit mijn Stermometer? Ok, dan gaan we alle
opties even proberen bij stap 2: we ademen eerst even blauwe lucht in…. En rode lucht uit….
Dan tellen we samen van 20 naar 10, 19… 18…. Etc. en gaan we even op zoek naar 6
blauwe dingen in deze ruimte, kijk maar eens zonder van je plaats te gaan rond of je 6
blauwe dingen kan vinden en dan denken we allemaal even aan iets leuks, heb jij pas iets
meegemaakt waar jij heel blij van werd? En dan stap 3: zeg maar tegen jezelf: Dit gevoel is
ok en ik ben mijn gevoel de baas!
In je werkboek op bladzijde 21 mag je voor jezelf de voor jou beste optie kiezen bij stap 2.
Welke zou voor jou werken wanneer jij je Stermometer wil laten zakken? Wat is jouw
Stermometer?
Dan kunnen we deze Stermometer deze week uittesten wanneer je emotie oploopt!
3. Sterstoplicht altijd na de Stermometer

10 minuten

Dan is je Stermometer gezakt. Er is echter altijd een reden waarom je Stermometer opliep!
Dat betekent dat er een lastige situatie was! En wat doen we ook alweer met lastige
situaties?
Alle kinderen: “Het Sterstoplicht!!” (Haha dat zou vet zijn) Mochten ze dit zelf niet vol
enthousiasme roepen dan noem je zelf dat dan altijd het Sterstoplicht ingevuld wordt!
Vul in je Sterk ID boek op bladzijde 22 het Sterstoplicht in over de lastige situatie: Ik krijg een
onverwachte toets.
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Sta Sterk 2

60 minuten

Tijdens deze tweede Sta Sterk wordt er gekeken naar uit laten zien en
herkennen van verschillende emoties. En het effect van het maken van
oogcontact.

1. Raad eens wat ik voel
10 minuten
Verdeel de jongeren in twee groepen en laat de groepen tegenover elkaar staan. Om de
beurt gaat één groep een emotie uitbeelden voor de andere groep, die deze emotie moet
proberen te raden.
Introductie
Leg uit dat er ontzettend veel verschillende emoties zijn die je kunt hebben. Licht enkele
emoties uit en verzin er een situatie bij. Bijvoorbeeld:
●
●
●
●

Je kan jaloers zijn omdat je vriendinnetje wel die hippe schoenen heeft gekregen.
Je kan teleurgesteld zijn omdat je niet hebt gekregen wat je wilde voor je verjaardag.
Je kan boos zijn omdat je beste vriend opeens altijd met iemand anders fietst;
Je kan heel erg verliefd zijn op die mooie acteur

Vraag of jongeren nog andere emoties kunnen noemen.
1, 2, 3. Laat maar zien!
Eén groep overlegt in alle stilte wel gevoel er uitgebeeld gaat worden. Als de groep er klaar
voor is roept de andere groep: 1, 2, 3. Laat maar zien! Bespreek steeds nadat een gevoel
geraden is kort waaraan je de emotie hebt kunnen herkennen. Vervolgens wisselen de rollen
en gaat de andere groep uitbeelden. Zorg dat wat lastigere gevoelens aan bod komen zoals
geërgerd, schaamte, verliefd, verontwaardigd, door het dolle zijn, schuldig, jaloers, bang,
woest etc.
2. Ik zie wat jij denkt
10 minuten
Laat de jongeren kriskras door elkaar lopen. Vraag ze zich steeds sterk in te leven in een
gedachte. Hierdoor zullen ze ook hun lichaamshouding aanpassen. Door steeds voor
tegenovergestelde gedachten te kiezen ervaren de jongeren duidelijker dat hun houding
verandert. Je kunt onder andere de volgende gedachtes gebruiken:
●
●
●
●
●
●

Denk dat je erg slap bent en niks durft.
Denk dat je heel sterk bent, veel durft en voor niemand bang bent.
Denk nu eens dat je heel boos bent, echt woedend op alles en iedereen.
Denk dat je iedereen heel aardig vindt, je wilt iedereen graag beter leren kennen.
Denk dat je zo verdrietig bent dat je ieder moment in huilen kan uitbarsten.
Denk nu maar eens dat je heel vrolijk bent, zo blij als maar mogelijk is.
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Conclusie
Leg uit dat je gedachten van invloed zijn op je lichaamshouding en dat je denken dus van
invloed is op hoe jij je gedraagt. Zo ga je door te denken dat je sterk bent vanzelf steviger
staan.
3. Ren je rot
15 minuten
Leg uit dat deze oefening een combinatie is van inleven en rennen. Na iedere situatie die
wordt uitgelegd, bedenken de jongeren wel gevoel dit oproept bij hen. Vervolgens rennen ze
naar één van de vier emoticons in de ruimte (bang boos, bedroefd en blij).
Er tussenin
De vier emoticons geven de basisemoties weer. Sommige situaties zullen een gevoel
oproepen wat er tussenin zit of waarbij jongeren twee gevoelens ervaren. Leg uit dat ze
daarom ook tussen twee gevoelens in mogen gaan staan. Om dit concreter te maken kan je
uitleggen dat jaloezie bestaat uit een beetje boos en een beetje bang. Schaamte ligt tussen
bang en bedroefd in.
Ren je rot!
Leg steeds de situatie uit. Roep vervolgens ‘Ren je rot!’ en geef de jongeren de tijd om een
keuze te maken. Bespreek na iedere situatie kort waarom de jongeren hun keuze hebben
gemaakt. Je kan zelf situaties bedenken of de onderstaande voorbeelden gebruiken.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Je komt de klas binnen en je kent niemand.
Je komt naast iemand te zitten die erg stoer overkomt.
Iemand vraagt je om naast hem/haar te komen zitten.
Het is pauze en je ziet nog geen bekende.
Je zit in de auto op weg naar Sterk ID.
Je krijgt als eerste een beurt voor de klas.
Je komt te laat de klas binnen.
Een meisje dat je niet kent vraagt of ze naast je mag komen zitten in de pauze.
Je ziet dat de tas van een brugklasser wordt afgepakt
Je rugzak is verstopt door ouderejaars en daar zitten je geschiedenisboeken in,
daardoor heb je niet je boeken als je de geschiedenisles binnen komt.
Met je ‘nieuwe vrienden hebben je een plek uitgezocht om te lunchen
Ouderejaars komen terug van vakantie en zeggen dat jullie op hun plek zitten.
Je (beste) vriend(in) trekt plotseling wel heel veel op met iemand die je niet kent.
Jouw beste vriend(in) krijgt de skates die jij zo graag wil hebben.
Iemand op school vraagt jou geld te leen.
Iemand geeft jou je telefoon terug en die ziet er beschadigd uit.
Je ziet dat een klasgenoot gepest wordt.
Je vriendinnen gaan bij elkaar slapen en jij bent niet uitgenodigd.

Iedereen is anders
Concludeer dat iedereen anders is en dat iedereen daardoor ook anders tegen andere
situaties aankijkt! Leg uit dat een gevoel nooit vanzelf komt, maar dat er altijd een
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gebeurtenis aan vooraf gaat. Welk gevoel je van een bepaalde gebeurtenis krijgt, hangt af
van de manier waarop jij over een bepaalde gebeurtenis denkt.
Als je positief denkt → dan voel je fijn→ gedraag je je positief → dan reageren mensen ook
positief. En als je negatief denkt→ dan voel je je rot→ gedraag je je waarschijnlijk negatief→
en reageren mensen negatief. Daarom kan je het beste een helpende gedachte kiezen.
4. Niet slapen in de klas!
10 minuten
Dit spel heeft dezelfde regels als ‘moordenaartje’. Laat de jongeren in een grote kring zitten.
Eén kind wordt de leraar. Hij zal moeten raden wie de ‘in slaap brenger is’. Hij verlaat de
groep zodat de groep kan bepalen wie deze rol krijgt.
Het spel begint
Vertel: Je zit in de klas, het is heel warm en het is een les die je erg saai vindt, je wordt steeds
vermoeider en vermoeider totdat je per ongeluk in slaap valt tijdens de les. De leraar vindt dit
natuurlijk niet leuk en probeert te ontdekken wie degene is die iedereen in slaap laat vallen
tijdens zijn les.
De ‘in slaap brenger probeert subtiel te knipogen naar de klasgenoten om ze in slaap te
brengen. Als de jongeren een knipoog krijgen, moeten zij duidelijk in slaap vallen door rustig
achterover te vallen in het gras. De klas wint als iedereen slaapt. De leraar wint als hij de ‘in
slaap brenger’ op tijd herkent.
5. Wat iedereen met zijn ogen kan!
10 minuten
In deze oefeningen gaan de jongeren ontdekken waarom oogcontact belangrijk is in
verschillende oefeningen. Verdeel de jongeren in tweetallen. Probeer de jongeren in te delen
samen met iemand die ze niet zo goed kennen.
De eerste ronde
Laat de jongeren op tien meter afstand van elkaar staan. Eén van het tweetal loopt stap voor
stap op de ander af. Deze jongere gaat zijn grens aangeven, maar mag daarbij alleen zijn
ogen gebruiken (van uitnodigend kijken tot ‘tot hier en niet verder’). Als dit is gelukt dan
draaien de rollen om.
De tweede ronde
Laat de tweetallen op de grond zitten met de ruggen tegen elkaar. Laat de jongeren exact
één minuut een gesprek voeren over een onderwerp naar keuze. Na de minuut draaien zij
zich om en voeren ze nog een gesprek van exact één minuut terwijl zij elkaar in de ogen
kijken.
Tips!
Vraag de jongeren elkaar tips te geven over hoe je iemand aankijkt in een gesprek. Denk
onder andere aan:
● Waar kijk je precies naar?
● Kijk je iemand de hele tijd in de ogen?
● Wanneer kijk je wel en wanneer niet?
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Nabespreking
Bespreek met de jongeren wat het verschil was tussen de twee gesprekken en waarom het
fijn is elkaar aan te kijken. Vraag onder andere:
● Welke gesprekje duurde in hun beleving het langst?
● Welk gesprekje was het plezierigst?
● Waarom was het plezieriger?
De voordelen van elkaar aankijken
Zet samen met de jongeren de voordelen van elkaar aankijken op een rijtje. Denk hierbij aan:
●
●
●
●
●

Je kunt elkaar beter verstaan
Je kunt zien of de ander geïnteresseerd is
Je laat zien dat je zelf geïnteresseerd bent
Het praat makkelijker
Je kunt zien of de ander begrijpt wat je vertelt

6. Even die rust pakken en afsluiten
5 minuten
Laat alle kinderen op de grond zitten en vertel: Om even alles wat we vandaag geleerd
hebben te laten landen en weer helemaal tot rust te komen, gaan we nu liggen op onze rug.
Leg je armen langs je lichaam met je handpalmen naar boven. Je lichaam mag je helemaal
ontspannen, zo slap mogelijk. Je begint je met je tenen wiebelen en daarna te ontspannen,
zodra deze ontspannen zijn ga je naar je je enkels, daarna naar je kuiten, daarna naar je
bovenbenen, je heup, je buik, je borst, je armen, polsen, vingers, je nek en je hoofd.
Je hoeft even aan niets te denken, let alleen op je ademhaling, rustig 3 tellen door je neus in,
5 tellen door je mond weer uit.
Als iedereen helemaal zen is sluit je Sta Sterk voor vandaag af met een stermoment voor
iedereen.
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Dag 3: Dinsdag

Klas 3.1
Tijdens de les geeft één van de acteurs een fout antwoord. Daarna worden
proefwerken uitgedeeld met de behaalde cijfers. De andere acteur heeft een laag
cijfer. Deze situaties roepen niet helpende gedachten op bij de acteurs.

Workshop 3.1
De klas waarbij er niet-helpende gedachten werden uitgesproken wordt
nabesproken. Eigen niet helpende gedachten worden omgezet naar helpende
gedachten, ook wordt het thema ‘fouten maken mag’ besproken. De kinderen
krijgen daarnaast een opdracht mee voor straks in de klas.
Klas 3.2
In deze les loopt de docent na 5 minuten weg waarna de leerlingen met hun
opdracht aan de slag moeten.

Workshop 3.2
De opdracht om met iemand te kletsen in de klas wordt na besproken. Daarna
wordt het thema vriendschap en praatje maken besproken. De kinderen krijgen de
uitdaging om op kamp met iemand te kletsen die ze nog niet zo goed kennen.

Sta Sterk 3
Vandaag gaan we oefenen met goed luisteren naar de ander, handig invoegen en een
gesprek beëindigen.
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Klas 3.1

20 minuten

Tijdens de les geeft één van de acteurs een fout antwoord. Daarna worden
proefwerken uitgedeeld met de behaalde cijfers. De andere acteur heeft een
laag cijfer. Deze situaties roepen niet helpende gedachten op bij de acteurs.
Doel: De kinderen zien dat je verschillende niet helpende gedachten hebt.
Docent: Enigszins streng, kortaf en ongeïnteresseerd in de leerlingen. Vak is
eigen invulling.
Aan de slag
De docent gaat wil echt aan de slag met zijn vak, dit is zijn passie en hij of zij heeft verder
geen oog voor het gevoel de jongeren.
Ik weet het echt niet!
Tijdens de les krijgt de acteur de beurt. De acteur geeft een verkeerd antwoord en de docent
lacht hier wat ongemakkelijk om. De acteur schrikt en schaamt zich. Loopt de klas uit met de
niet helpende gedachte: Wat een domme fout/ ik maak altijd fouten.
Een slecht cijfer
De docent deelt de proefwerken uit en zegt hardop de cijfers. De derde acteur krijgt een
dikke onvoldoende. Hij/zij raakt gefrustreerd loopt de klas uit en zegt hardop: Ik ben dom/ik
kan dit niet/ ik ga nooit over met al die onvoldoendes.
Het einde van de les
De conciërge beëindigt de les nadat de laatste acteur wegloopt met een niet helpende
gedachte.
Benodigdheden
Blaadjes om uit te delen als proefwerken.
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Workshop 3.1

40 minuten

De klas waarbij er niet-helpende gedachten werden uitgesproken wordt
nabesproken. Eigen niet helpende gedachten worden omgezet naar
helpende gedachten, ook wordt het thema ‘fouten maken mag’ besproken.
De kinderen krijgen daarnaast een opdracht mee voor straks in de klas.
Doel: Fouten maken mag introduceren en de snelweg uitleggen
1. Klas nabespreken

10 minuten

Bespreek met de kinderen wat er net in de klas gebeurd is. Besteed daarbij aandacht aan de
volgende vragen:
●
●
●
●
●
●

Wat is er net in de klas gebeurd, wat was de lastige situatie?
Wat dachten de acteurs?
Hoe voelden de acteurs zich?
Hoe gedroegen de acteurs zich?
Wat hadden ze ook kunnen doen?
Hoe was de situatie dan gelopen?

Verwijs naar dat de jongeren eerder hebben geleerd wat helpende en niet-helpende
gedachten zijn. En dat jullie nu niet-helpende gedachten gaan ombuigen naar helpende.
2. Is dit een helpende of niet zo’n helpende gedachte?

10 minuten

Probeer allereerst met je groep de niet helpende gedachten die zij hoorden in de klas om te
buigen naar helpende gedachten.
-

Wat een domme fout/ ik maak altijd fouten
Ik ben dom/ ik kan dit niet/ ik ga nooit over met al die fouten

Daarna:
Leg uit dat je steeds een gedachte gaat opnoemen en dat de kinderen moeten aangeven of
dit een helpende (h) of niet helpende-gedachte (nh) is. Als ze denken dat het een niethelpende gedachte is, mogen ze blijven zitten. Als ze denken dat het een helpende gedachte
is, staan ze op. Bij een niet helpende gedachte kan je samen de gedachte ombuigen naar
een helpende.
●
●
●
●
●
●
●
●

Ik doe ook altijd alles fout (nh)
Ik ben een brugger dus ze vinden mij dom (nh)
Niemand vindt mij aardig (nh)
Ik maak weleens fouten, maar ik doe ook dingen goed (h)
Fouten maken mag, daar kan ik van leren (h)
Ik heb mijn best gedaan (h)
Alles wat ik doe moet perfect lukken (nh)
Ik probeer alles zo goed mogelijk te doen (h)
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Vraag de jongeren niet-helpende gedachten die ze zelf wel eens hebben op te schrijven in
hun Sterk ID op bladzijde 23. Vraag ze vervolgens deze niet-helpende gedachten om te
buigen naar helpende gedachten.
3. Fouten maken mag

5 minuten

Wie heeft er vandaag al een fout gemaakt? Bespreek het onderwerp fouten maken mag.
Waarom is het goed om fouten te maken?
Concludeer samen dat je van fouten maken leert, maar dat het niet altijd fijn voelt om fouten
te maken. Dus is het handig om te oefenen met fouten te maken. Toen je ging oefenen met
lopen ben je eerst een paar keer gevallen. Zo werkt het met alles: als je iets goed wilt kunnen
maak je waarschijnlijk eerst een paar fouten. Dat betekent eigenlijk dat je iets nieuws aan het
proberen bent. Mega goed!
En als fouten maken dan iets goeds is, dan mag je vanaf nu fouten maken ook gewoon
vieren!
Spelletje: Met de hele groep probeer je tot 10 te tellen. Om de beurt zeg je een getal, dit
gaat random zonder een rondje te maken of een volgorde af te spreken. Als je tegelijk een
cijfer zegt of er te lang pauze is moet je opnieuw beginnen.
Elke keer dat het fout gaat juich je met zijn allen!
4. Invoegen op de snelweg

10 minuten

Vertel de kinderen dat we de laatste 10 minuten van de workshop gaan gebruiken ter
voorbereiding op de klas zo meteen. Ze krijgen een opdracht mee van jou voor in de klas.
Maar eerst wil ik hier graag iets over uitleggen:
Ik ga je iets vertellen over een snelweg en invoegen op de snelweg. Als je namelijk een
snelweg op rijdt dan heb je een hele hoop vaardigheden nodig. Zo moet je goed kijken en zien
hoe hard ze gaan op de snelweg, mag je 100 of 120? Staat er file? Of is het heel rustig?
Daarna moet je zelf gas geven en het juiste tempo gaan rijden. Dan moet je kijken of er een
plekje is en aangeven dat je ertussen wilt. Dan moet je goed sturen en mee rijden. En het
grappige is, dat als je gaat invoegen om een gesprekje met iemand of met een groep te
maken, je eigenlijk dezelfde vaardigheden nodig hebt.
Je moet dan namelijk ook eerst even kijken of het een handig moment is. Waar hebben ze het
over? Is dit een handig moment of niet? Daarna moet je ernaartoe lopen en hoi zeggen en
een praatje beginnen.
Daar kan ook een hoop misgaan. Zo gaan sommige kinderen wat te hard, en botsen dan op
hun voorganger, zij springen een gesprek in en komen er daarna achter dat er net iets heel
serieus besproken werd. Sommige kinderen gaan wat te langzaam, zij gaan er wel bij staan
maar zeggen geen hoi. Sommige kinderen voegen niet in en blijven eigenlijk op de
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invoegstrook hangen. Wie herkent zich in een van deze drie opties? (Of als je een groep hebt
die het spannend vindt om met voorbeelden te komen wijs je iemand aan en vraag je welke
van de drie hij/zij soms doet).
Het enige wat je nodig hebt om in te voegen op de snelweg is durven! En durven kunnen we
met een helpende gedachte.
Laat de jongeren hun helpende gedachten opschrijven bij de snelweg op bladzijde 24 in het
werkboek.
5. Opdracht in de klas

5 minuten

Vertel de kinderen dat ze zo een opdracht hebben in de klas. Het is de bedoeling dat ze naast
iemand in de klas gaat zitten die ze nog niet zo goed kennen. Er zal in het begin namelijk een
docent zijn, maar deze gaat na een tijdje weg. En dan gaan ze met de buurman/buurvrouw
kletsen en de jongeren om je tafeltje heen.
● Je bent in een nieuwe klas en je kent nog niemand. Je vindt het spannend, maar wil
graag kennismaken met degene bij jou in de buurt. Hoe ga je dat doen?
Als je tijd over hebt kan je kijken of kinderen het spannend vinden en checken wat precies
spannend is. Laat ze elkaar tips geven, bijvoorbeeld waarover je kan kletsen, of een helpende
gedachte opschrijven.
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Klas 3.2

20 minuten

De kinderen hebben in de workshop de opdracht gekregen om een praatje te
maken met iemand die ze nog niet kennen. De docent gaat al snel de les uit
waarna de kinderen de opdracht kunnen uitvoeren.
Doel: De kinderen voeren de verkregen opdracht uit.
Docent: Vrije invulling
Rol van Conciërge
De kinderen hebben de opdracht gekregen om naast iemand te gaan zitten die ze nog niet zo
goed kennen. Omdat veel kinderen dit wat spannend vinden, is het fijn als de conciërge de
kinderen hierop wijst bij binnenkomst. Hij/zij kan roepen dat hij deze opdracht van de docent
heeft gekregen: ‘ga allemaal naast iemand zitten die je nog niet zo goed kent’. De conciërge
kan ook even checken of dit daadwerkelijk gebeurt en eventueel een wissel maken bij
kinderen.
Aan de slag
De docent gaat echt aan de slag met zijn vak en probeert de kinderen daadwerkelijk wat te
leren. Na vijf minuten beseft de docent dat hij/zij de kopietjes is vergeten en verlaat de klas.
Zelf oefenen
De kinderen hebben zojuist de opdracht mee te geven te gaan kletsen met de
buurman/buurvrouw.
Rol van Acteurs
De acteurs doen kletsen met elkaar vanaf hun eigen tafeltje of zitten niet in deze les, wat
voor jullie het handigst is.
Het einde van de les
De les eindigt na ongeveer 10 minuten bezig te zijn met de opdracht. De conciërge kan wel
wat mee spieken om te zien of de kinderen voldoende tijd hebben gehad. De conciërge
stuurt de kinderen daarna naar de workshop.
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Workshop 3.2

40 minuten

De opdracht om met iemand te kletsen in de klas wordt nabesproken. Daarna
wordt het thema vriendschap en praatje maken besproken. De jongeren
krijgen de uitdaging om op kamp met iemand te kletsen die ze nog
niet zo goed kennen.
Doel: De jongeren oefenen met op iemand afstappen.
1. Nabespreken klas
10 minuten
Bespreek met de kinderen hoe het kletsen net ging in de klas. Was het spannend. Hadden ze
veel onderwerpen om over te kletsen? Waar heb je over gekletst? Hoe begon je je gesprek?
Is dit iets wat jij zo meteen op de middelbare school spannend gaat vinden? Besteed hier
even aandacht aan. Wie kent al andere kinderen op de middelbare school en wie nog
niemand?

2. Wat is vriendschap?

10 minuten

Om het thema vriendschap te bespreken hebben we het over ‘de trap van
vriendschap’. Stel je voor dat je bij de eerste trede iemand pas net ontmoet
hebt en de laatste trede ben je echt BFF’s (Best Friends Forever); wat zit
daar dan allemaal tussen?
Vul met de kinderen samen deze trap in, hoe noem je de volgende trede
en hoe merk je dan dat je betere vrienden bent? Leuke thema’s om te bespreken zijn: Hoe
kom je naar de volgende trede. Waar heb je nu de meeste van? Van BFF’s of van de
kennissen? En is dat erg als je maar met 1 iemand op de laatste trede staat? Stel je voor dat
de een op de BFF’s trede staat en de ander nog op we hebben elkaar net ontmoet, wat is
daar het effect van in je vriendschap? (bijv: dan kun je claimend overkomen.)
3. Praatje maken

10 minuten

We spraken net over vriendschap en kwamen tot de conclusie dat je betere vrienden wordt
door dingen met elkaar te doen of te kletsen. Als je dan met iemand wil afspreken om te
spelen of iets met iemand wil doen, moet je eerst op diegene afstappen.
Weet je nog? Dat invoegen op de snelweg? Wat is er allemaal nodig om in te voegen in het
sociale contact?
1.
2.
3.
4.
5.

Kijken
Durven
Eropaf lopen
Hoi zeggen
Praatje maken/je vraag stellen (zullen we vanmiddag samen huiswerk maken?)
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Kijk of je met de kinderen samen dit rijtje kan maken, maar je mag ze uiteraard ook helpen.
Bespreek daarna welke van deze 5 (of misschien komen jullie er op meer) stappen nu
spannend zijn? Waarschijnlijk is durven soms best spannend, maar vaak zeggen kinderen dat
vooral het praatje maken heel spannend is. Want waar moet je het over hebben?
Waarschijnlijk kom jij met jouw SterkID-ers tot dezelfde conclusie dat het praatje maken wel
heel spannend is. Dus daar gaan we nu mee oefenen! We gaan speed-kletsen.
Één kind gaat voor de groep zitten, daarna mogen ze allemaal 30 seconde kletsen met die
persoon. Na 30 seconde zeg je: ‘ok stop: volgende en ander onderwerp.’ Zo moeten ze
allemaal een onderwerp verzinnen en even kletsen.
Na de eerste ronde zet je iemand anders voor de groep en leg je het verschil
tussen mol en vlinder vragen uit.
Een vlinder hopt van bloem naar bloem terwijl een mol de bodem in graaft.
Een vlinder vraag hopt dan ook van onderwerp naar onderwerp terwijl een
molvraag echt even dieper op een onderwerp ingaat. ‘Wat is jouw
lievelingskleur’ is dus een molvraag en ‘hoe lang zit je al op voetbal en hoe
vaak doe je dat per week’ is een molvraag. Je begint een gesprekje vaak met
een vlindervraag en daarna moet je door met molvragen. Door hieraan te denken gaat je
gesprekje vanzelf makkelijker.
Zet nu een ander kind voor de groep en speed-klets weer 30 seconden, begin deze keer aan
de andere kant. Na 30 seconde zeg je weer: stop, volgende en ander onderwerp. Tijdens het
vragen stellen kan je benoemen: ‘ooh goede vlindervraag en goed doorgevraagd met een
molvraag!’ Als kinderen er even niet uitkomen kan je ze ook aanmoedigen met: ‘heb je nog
een vlindervraag om een nieuw onderwerp te starten?’ Of je kan ze stimuleren meer
molvragen te stellen wanneer ze steeds naar een nieuw onderwerp hoppen.
4. Een uitdaging!!
10 minuten
We sluiten deze workshop af met een uitdaging. We gaan namelijk ook op kamp een praatje
maken met iemand die we nog niet zo goed kennen om zo te kijken of we een nieuwe vriend
kunnen maken op kamp.
In je werkboek op blz 25 staat onder de trap van vriendschap een lijn aangegeven. Leg ze uit
dat ze helemaal links de minst spannende persoon om op af te stappen mogen opschrijven
en helemaal rechts de meest spannende, dit mag begeleider en kind zijn. Dan ga je daarna
andere namen hiertussen zetten. Als kinderen het lastig vinden, loop je langs en noem je zelf
namen op die moeten plaatsen tussen niet zo en heel spannend. Als ze klaar zijn leg je uit:
Waarschijnlijk heb je met de namen het meest links al wel gekletst op kamp, vaak zijn dit de
kinderen uit je mentorgroepje of je eigen mentor. Omcirkel nu de eerstvolgende naam op de
lijn met wie je nog niet een praatje hebt gemaakt, of waar je nog niet zelf op bent afgestapt.
De uitdaging is om dit vandaag tijdens de chilltijd of een ander moment te doen! Dus stap op
diegene af en maak een praatje! Dit mag uiteraard met een helpende gedachte.
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Sta Sterk 3

60 minuten

Vandaag gaan we oefenen met een praatje maken, goed luisteren naar de
ander, handig invoegen en een gesprek beëindigen.

Schakel als het mogelijk is vandaag de hulp van de acteurs in. Zij kunnen helpen het
maximale te halen uit de rollenspellen.
1. Hoe je een praatje maakt
10 minuten
Leg aan de hand van de brug-metafoor uit hoe een goed gesprek verloopt. Twee begeleiders
spelen de pijlers en steken hun armen uit om het wegdek te vormen.
Vertel: Een gesprekje kun je vergelijken met een brug. Die brug heeft twee pijlers, jij en de
ander. Beide pijlers zijn belangrijk voor het gesprek. Als de ene pijler praat, luistert de
andere pijler. Deze pijlers wisselen elkaar in een goed gesprek voortdurend af. Soms ben je de
pijler die praat en soms de pijler die luistert.
Het praatje blijft goed lopen als beide pijlers het gesprek op gang houden. Als een van de
pijlers wegzinkt, stort de brug of het gesprekje in. Dus als de ene pijler praat, maar de andere
pijler luistert niet, dan komt weinig terecht van een gesprek. Een goed gesprekje hangt dus
nooit alleen van jou af, maar ook van een ander. Want als jij aandachtig luistert of als een
andere geïnteresseerd is in wat je zegt, dan vorm je een sterke brug. En soms is iemand even
niet geïnteresseerd, dan heeft het ook geen zin, hoe jammer je dat soms ook mag vinden.
Mol- en vlindervragen
De kinderen hebben vanmorgen in de workshop mol- en vlindervragen gehad (Een
vlindervraag is een wat oppervlakkige rondfladderende vraag, vaak over veel verschillende
onderwerpen. Iemand kan hier vaak een kort antwoord op geven. Een molvraag gaat op een
onderwerp de diepte in wordt vaak gevolgd door een wat langer antwoord.) Vraag de
kinderen of ze dit nog weten.
Zelf oefenen
Vraag de jongeren in tweetallen een gesprekje te voeren. Laat ze hierbij de brug metafoor in
hun achterhoofd houden en de mol- en vlindervragen afwisselen.

2. Goed luisteren
20 minuten
Leg uit: Stel je voor dat je brein een verwerkingscapaciteit heeft van 1 gigabyte (dat is een
totaal verzonnen aantal, maar het gaat om het idee). Als je een gesprek hebt, wil je eigenlijk
zoveel mogelijk van die capaciteit aan het werk zetten om het gesprek te voeren.
Mensen die zich snel druk maken over wat anderen van ze vinden besteden echter ook een
hoop verwerkingscapaciteit aan het denken over het gesprek. Ze maken zich zorgen over wat
de ander denkt, geven zichzelf op de kop als het niet meteen lukt en maken zich zorgen over
de reactie van de ander. Allemaal gedachten die afleiden van het daadwerkelijke gesprek.
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Bijkomend nadeel is dat het nadenken over je angst vaak alleen maar angstiger maakt. Als je
niet angstig wil worden, zorgt dit er bijna per definitie voor dat je wel angstig wordt. Hoe
minder aandacht je er dus aan besteedt, hoe beter het gaat.
Nu is het moeilijk om ergens niet aan te denken, maar het is wel mogelijk om ergens wel aan
te denken. En aangezien je toch al met een gesprek bezig bent, ligt het voor de hand om hier
aandacht aan te besteden. Op die manier wordt je gesprek beter en is je angst ook beter te
hanteren.
Een aantal dingen waar je op kunt letten in het gesprek:
Wat zegt de persoon precies?
Welke woorden gebruikt hij?
- Wat is zijn gezichtsuitdrukking. Wat doet hij met zijn ogen? En met zijn handen?
Leg uit dat de jongeren straks naar twee verhalen gaan luisteren en dat ze dit zo goed
mogelijk moeten gaan navertellen aan de jongeren die het verhaal nog niet gehoord hebben
Het idee
Vraag vijf jongeren even op een afstand te gaan zitten zodat zij de groep niet kunnen horen.
Lees het verhaal voor en vraag één van de jongeren uit de groep het verhaal straks in eigen
woorden na te vertellen voor de eerste jongere die terugkeert in de groep. Laat de overige
jongeren die verderop zitten één voor één terugkeren, waarbij degene die net teruggekeerd
is en het verhaal heeft gehoord, het verhaal opnieuw vertelt voor de volgende. Vraag voor
verhaal nummer 2 vijf andere jongeren om tijdelijk de groep te verlaten.
Verhaal 1
Sabine is op vakantie met haar ouders in Turkije. Het is superleuk. Ze zijn gaan zwemmen,
hebben gevaren en zijn naar een waterpark gegaan. 's Avonds zijn ze naar het circus
geweest en het was geweldig. In het hotel werkt een hele leuke jongen en vanaf het eerste
moment had Sabine oogcontact met hem. Ze durfde hem bijna niet aan te kijken, want iedere
keer als ze keek, keek hij terug. Straks zou haar broertje het nog zien. Toen ze bij het
zwembad lag, kwam hij naast haar zitten en hebben ze gezellig gekletst. Hij pakte haar hand
vast….
Die avond droomde Sabine over hem, totdat ze ineens wakker schrok. Ze zag de kast op en
neer gaan. Haar moeder zei dat het een klein aardbevinkje was en dat ze gewoon verder
moest slapen.
De volgende dag kwam ze die leuke jongen weer tegen en pakte hij weer haar hand en vroeg:
vond jij het ook zo spannend? Dat gebeurt hier wel vaker, lachte hij.
Verhaal 2
Joris, Bram en Sam zitten sinds een maand bij elkaar in de brugklas. Ze komen alle drie van
een andere basisschool, maar zijn nu echt goede vriendjes geworden. De zoemer gaat.
Gelukkig denkt Bram, dat Duits vond ik maar saai. Gelukkig hebben we zo wiskunde. Ze lopen
met ze drieën naar de kantine. Het is vrijdag en op vrijdag kopen ze altijd van hun zakgeld iets
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lekkers. Sam en Joris kopen allebei een Mars. Bram is allergisch voor chocola en koopt een
zakje paprika chips. Daarna lopen ze naar hun vaste plek, waar ze elke pauze zitten: Bij de
kluisjes, daar zitten nog meer mensen van hun klas en is het altijd erg gezellig.
Discussie
Bespreek met de jongeren de volgende vragen.
●
●
●
●

Wat gebeurde er met het verhaal?
Zijn er dingen weggelaten of toegevoegd?
Hoe komt dat?
Lukte het om goed te luisteren naar de ander?

Conclusie
Vat samen dat goed luisteren niet zo gemakkelijk is. Goed kunnen luisteren naar iemand is
een kunst apart. Een kunst die je wel kan leren!
Tips om goed te kunnen luisteren
Laat de jongeren elkaar tips geven over hoe je beter kunt luisteren. Denk hieraan:
●
●
●
●

Kijk de ander aan
Val de ander niet in de rede (uit laten praten)
Ga in op wat de ander zegt (stel er open vragen over)
Laat merken dat je de ander volgt door te knikken of ja, ja te zeggen

Wat als je niet goed luistert?
Zo komen verkeerde verhalen of roddels de wereld in.
3. Waar hebben jullie het over?
15 minuten
Introduceer de acteurs. Leg uit dat ze komen helpen bij de rollenspellen om zo nog beter te
kunnen oefenen met invoegen bij een gesprek.
Laat de acteurs drie rollenspellen uitspelen, hiervoor kunnen ze één of meerdere jongeren
als vrijwilliger gebruiken. Eén van de acteurs probeert zich in te voegen bij een gesprek. Dat
kan je op drie verschillende manieren onhandig aanpakken. Bespreek na ieder rollenspel wat
er niet goed ging en waarom.
Drie keer onhandig invoegen
● Iemand komt er op het verkeerde moment bij staan.
● Iemand komt erbij staan, maar kijkt niemand aan en zegt niets.
● Iemand komt erbij staan, maar praat er de hele tijd doorheen en stelt te veel vragen.
Tips om beter in te voegen
Vraag de jongeren elkaar tips te geven over hoe je goed in kan voegen bij een gesprek. Denk
aan het volgende:
● Kies een goed moment, waarop ze ook merken dat je erbij komt staan.
● Vraag aandacht door bijvoorbeeld ‘hoi’ of ‘hallo’ te zeggen.
● Luister naar het gesprek en vraag eventueel waar ze het over hebben.
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Het goede voorbeeld
Laat de jongeren rollenspellen uitspelen waarbij ze laten zien hoe je goed invoegt.
3. Ok, doei!
10 minuten
Een gesprek beginnen vinden sommige jongeren lastig, maar een gesprek beëindigen kan
voor sommige jongeren ook lastig zijn. Soms blijven ze te lang hangen in een gesprek of
breken ze het gesprek abrupt of onhandig af. De acteurs gaan samen met de jongeren
rollenspellen doen om te oefenen met het beëindigen van een gesprek.
Zo moet het in ieder geval niet
De acteurs doen samen met vrijwilligers voor hoe het niet moet. Bespreek na ieder
rollenspel wat onhandig was en waarom
● Ineens weglopen zonder iets te zeggen
● Uit het niets oke, doei zeggen en weglopen
● Terwijl iemand een zielig gesprek voert, zeggen: ‘Leuk maar eh, ik moet gaan!’
Tips om beter een gesprek te beëindigen
Vraag de jongeren elkaar tips te geven over hoe je een gesprek goed kan beëindigen. Denk
aan het volgende:
●
●
●
●

Kies een goed moment om aan te geven dat je het gesprek moet beëindigen.
Vertel dat je het vervelend vindt dat je het gesprek moet beëindigen.
Leg uit waarom je een gesprek moet beëindigen.
Zeg dat je het leuk vond en dat je graag op een ander moment verder wil praten.

Het goede voorbeeld
Laat de jongeren rollenspellen uitspelen waarbij ze laten zien hoe je een gesprek goed
beëindigt.
4. Hoe maak je Sta Sterk cool contact!
5 minuten
Laat de jongeren eerst kriskras door elkaar lopen en laat ze vervolgens contact maken met
iemand die ze nog niet zo goed kennen. Degene die niet direct iemand gevonden hebben,
kunnen oefenen met invoegen. Je kunt steeds van tevoren aangeven waar het gesprek over
moet gaan, bijvoorbeeld over de rugzak of over het voedselgevecht.
Extra sterk
Laat de jongeren letten op:
●
●
●
●

Weten wat je gaat zeggen
Stevig staan
Een stevige stem
Oogcontact maken

Geef een extra dik stermoment aan degenen die goed invoegen!
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Dag 4: Woensdag
Klas 4.1
Tijdens de dramales wordt er voorbereid op de musical. Tijdens de les worden 3
scenes uitgespeeld waarbij er of gepest wordt of geplaagd.

Workshop 4.1
De kinderen bespreken het verschil tussen pesten en plagen. Het onderwerp
grenzen wordt besproken, de hoepel en je JA-gevoel en NEE- gevoel.

Klas 4.2
Tijdens deze les vertelt de conciërge dat de docent ziek is. Twee kinderen zijn van
tevoren geïnstrueerd om de klas op stelten te zetten en andere kinderen over te
halen mee te doen. Dat wordt chaos!!!

Workshop 4.2
De chaosklas wordt nabesproken. Er wordt gesproken over groepsdruk en hoe zou
jij willen reageren. Er wordt gesproken over leiders, volgers, meelopers en
individualisten. De weegschaal van rechtvaardigheid wordt uitgelegd en de
onrechtvaardige situatie uit de klas wordt uitgespeeld aan de hand van de
liggende 8.

Sta Sterk 4
Vandaag gaan we oefenen met stemvolume in combinatie met houding en het hebben
over lichamelijke en emotionele grenzen..
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Klas 4.1

20 minuten

Tijdens de dramales wordt er voorbereid op de musical. Tijdens de les worden
3 scenes uitgespeeld waarbij er of gepest wordt of geplaagd.
Doel: De kinderen zien het verschil tussen pesten en plagen
Docent: enthousiast, chaotisch enz. vrije invulling. Vak: Drama.
Audities voor de musical
De docent vertelt dat de schoolmusical eraan zit te komen en dat de leerlingen hiervoor nu
auditie kunnen doen. In drie rollenspellen gaat steeds één kind samen met een acteur een
situatie uitspelen. De klas moet vervolgens aangeven of het pesten of plagen was. Hier hoeft
niet over nagepraat te worden, dat gebeurt in de workshops. De acteurs spelen steeds de rol
van pester/plager. Het verschil tussen pesten en plagen mag heel duidelijk zijn, dit betekent
dat het pesten, ook echt pesten mag zijn, met tassen gooien e.d.
Scène 1
Pesten: De acteur gooit steeds propjes/pennen en maakt gemene grappen.
Scène 2
Plagen: De acteur maakt de hele tijd grapjes die leuk bedoeld zijn.
Scène 3
Pesten: De acteur heeft een gênante foto van de medeleerling en dreigt deze in de
WhatsApp groep te plaatsen.
Het einde van de les
De conciërge beëindigt de les na het afronden van de 3e scene.
Aandachtspunten en tips:
● Instrueer de docent goed dat hij/zij secuur moet kijken naar wie je uitkiest voor de
scènes. Kies, zeker voor de pest- scènes, iemand die hier goed mee om kan gaan.
Overleg met de HC bij twijfel.
● De kinderen leren in de workshop dat het bij plagen voor beide nog leuk is, maar bij
pesten niet meer voor beide leuk is. Bijvoorbeeld wanneer de één zijn/haar grens aan
geeft, maar de pester nog door gaat. Stop dus bij de plaag-scènes wanneer een kind
een grens aangeeft en ga bij de pest-scènes dan nog even door, wanneer dit ter
verduidelijking nodig is.
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Workshop 4.1

40 minuten

De kinderen bespreken het verschil tussen pesten en plagen. Het onderwerp
grenzen wordt besproken, de hoepel en je JA-gevoel en NEE- gevoel.
Doel: Het verschil tussen pesten en plagen wordt uitgelegd.

1. Nabespreken Klas

15 minuten

Het onderwerp pesten en plagen kan voor kinderen die gepest zijn in het verleden of nog
steeds gepest worden een gevoelig onderwerp zijn. Fijn dat hier even aandacht aan besteed
wordt. Tijdens deze workshop is er ruimte om even stil te staan bij de verhalen. Het gaat
eerst even om het luisterend oor bieden en daarna pas (alleen als daar tijd voor is) over
oplossingen bedenken.
Wat gebeurde er net in de klas? Konden jullie zien of het om pesten of om plagen ging in de
verschillende scènes? En hoe weet je eigenlijk wat het verschil is tussen pesten en plagen?
Leg de kinderen uit, of laat ze het zelf vertellen dat het verschil tussen pesten en plagen is
dat plagen voor beide leuk is. Er wordt dus gestopt wanneer iemand zijn grens aan geeft.
Terwijl pesten voor één van de twee niet meer leuk is. Vaak wordt er nog doorgegaan
wanneer iemand zijn grens aangeeft.
Zou het kunnen gebeuren dat jij iets als pesten opvat terwijl de ander het als plagen bedoeld?
Of andersom?
Deze vraag wordt gesteld aan de kinderen omdat kinderen met een pestverleden vaak te
snel het gevoel hebben gepest te worden. Als ze dan geplaagd worden roepen zij al snel
gepest te worden. Dit is lastig wanneer je probeert vrienden te maken in je nieuwe klas.

2. Lichamelijke grenzen

10 minuten

Wanneer je gepest wordt of iemand doet iets wat jij niet ok vindt, is het belangrijk om voor
jezelf op te komen. Te laten merken dat je het niet leuk vindt, dus je grens aan te geven. Maar
bij iedereen liggen die grenzen weer net wat anders. Daar gaan we het nu over hebben.
Iedereen is anders, dus ook iedereen heeft eigen andere grenzen. Eigenlijk heeft iedereen een
soort hoepel om zich heen. Deze kan je niet zien, een soort onzichtbare hoepel. Wanneer
iemand te dichtbij komt en in je hoepel komt is dat niet fijn. De grootte van de hoepel is
echter bij iedereen weer anders. De een heeft een hele grote hoepel en vindt het niet fijn als
iemand dichtbij komt, terwijl de ander een wat kleiner hoepel heeft en het niet zo snel
ongemakkelijk vindt als iemand in de buurt komt.
De opdracht:
Laat de kinderen de opdracht op bladzijde 27 in het Sterk ID boek maken.
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Hier kunnen zij aangeven wat hun lichamelijke grenzen zijn. Met groen kunnen ze aangeven
waar ze het ok vinden om aangeraakt te worden. Met rood kunnen ze aangeven waar ze niet
aangeraakt willen worden. Het gaat hierbij om de armen, benen, schouders en het hoofd.
Bespreek daarna:
● Maakt het uit wie je aanraakt? Is voor de ene persoon de hoepel groter dan voor de
ander?
● Wat moet je doen als iemand over je grens gaat?
3. Emotionele grenzen

10 minuten

Pak in het werkboek bladzijde 27 er weer bij. Leg uit dat je zo meteen verschillende situaties
gaat oplezen. De kinderen mogen dan bedenken of ze deze situatie bij een ‘JA-gevoel’ horen
of bij een ‘NEE-gevoel’. Wanneer het bij een ‘JA-gevoel’ hoort en het dus ok is wat er gebeurt
wordt deze situatie in het groene hart geschreven. Bij een NEE-gevoel, wanneer iets niet ok
is, wordt het in het gele hart geschreven. Per situatie noem je een woord (denk aan dictees
van vroeger) die ze dan in 1 van de 2 kunnen schrijven.
Dan zijn er altijd vooruitdenkende kids die vragen wat ze moeten doen bij twijfel-gevoelens.
Mega goed, die mag je dan ertussen schrijven!
Kies situaties van tevoren waarvan jij denkt dat ze relevant zijn voor je groep kinderen. Je
mag er altijd zelf situaties bij bedenken. Bespreek de situaties kort elke keer even na om te
horen wie ze in en wie ze uit het hart heeft opgeschreven. De conclusie is ook hier weer dat
iedereen andere grenzen heeft van wat een JA-gevoel en wat een NEE-gevoel oproept.
De situaties:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ik fietste naar huis en ze gaven mij een duw.
Ze hebben mijn gum geleend zonder dat ik het wist.
Ze hebben een foto van mij gedeeld waarop ik gek kijk in de WhatsApp groep.
De leraar gaf mij heel veel huiswerk voor de volgende dag en dat krijg ik nooit af.
Ze hebben mijn huiswerk overgeschreven.
Ik zie op Instagram dat ze zonder mij iets leuks zijn gaan doen. Ze hebben mij niet
uitgenodigd.
Ze hebben een WhatsApp groep zonder mij
Ik ben verliefd, dat heb ik verteld aan mijn beste vriend en die heeft het doorverteld
aan mijn andere beste vriend.
Ze hebben tijdens de les een filmpje van mij gemaakt zonder dat ik het wist
Ik heb gister bij mijn beste vriendin geslapen en vandaag slaapt er al een andere
beste vriendin bij haar.
Ze hadden mijn gymtas verstopt
Ze hadden mijn gymtas in de prullenbak gegooid.
Mijn klasgenoot belde me op dat we het eerste uur vrij hadden, maar dat klopte niet
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4. Nabespreken opdracht gisteren

5 minuten

We komen nog heel even terug op de opdracht ‘een praatje maken’ van gister. Hoe is dit
gegaan? Wie is dit gelukt? Wat was er lastig?
Vul in je werkboek bladzijde 26 met de hele groep in.
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Klas 4.2

20 minuten

Tijdens deze les vertelt de conciërge dat de docent ziek is. Twee kinderen
zijn van tevoren geïnstrueerd om de klas op stelten te zetten en andere
kinderen over te halen mee te doen. Dat wordt chaos!!!
Doel: Een bijna echte chaos situatie creëren waarbij de kinderen dus een
(onbewuste) keuze moeten maken om wel of niet mee te doen.
Docent: geen
De docent is ziek
De conciërge loopt de klas in en vertelt dat de docent ziek is en vraagt de leerlingen zichzelf
te vermaken in alle rust.
Chaos!
Twee kinderen krijgen van tevoren van de hoofd coach de opdracht de klas op stelten te
zetten en andere kinderen over te halen om mee te doen. Per kamp is het verschillend wat er
gebeurt. Soms wordt het echt chaos en staan ze op de tafels en schrijven ze vieze woorden
op het bord. Soms zitten ze gewoon kneuterig met elkaar te kletsen ;)
Rol acteurs
De kinderen moeten de ruimte voelen om chaos te mogen veroorzaken.
De workshopcoaches zitten deze keer niet achterin de klas maar achter de schotten en
hebben geen interactie met de kinderen. De acteurs zijn wel aanwezig in de klas, maar vallen
niet op. Ze doen mee met wat de anderen kinderen doen, doen niet meer en doen ook niet
minder. Ze gaan mee met wat er al gebeurt. Wanneer de conciërge aan het einde
binnenkomt doet één van de acteurs nog net iets wat over een grens gaat. Gooit nog net een
propje of roept nog net iets tegen een andere leerling. Deze acteur krijgt dan ‘onterecht’ als
enige straf. De acteur wordt (alleen verbaal) boos en laat merken dat het oneerlijk is.
Het einde van de les
De conciërge spiekt ongezien wat mee in de klas om zo in te schatten wanneer de les
beëindigt kan worden. De kinderen mogen je echt niet zien, ze moeten niet het idee hebben
dat het een test is. De les eindigt wanneer er echt wat chaos is geweest. De conciërge vraagt
dan heel verbaasd wat er aan de hand is. Eén van de acteurs gaat dan nog net over een grens
heen. Deze acteur wordt (onterecht) heel hard aangepakt. De conciërge roept dat het ook
altijd dezelfde is en dat hij straf gaat krijgen, loop jij maar even met mij mee. De rest wordt
dan door de coaches zo snel mogelijk meegenomen naar de workshop.
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Workshop 4.2

40 minuten

De chaos klas wordt nabesproken. Er wordt gesproken over groepsdruk en
hoe zou jij willen reageren. Er wordt gesproken over leiders, volgers,
meelopers en individualisten. De weegschaal van rechtvaardigheid wordt
uitgelegd en de onrechtvaardige situatie uit de klas wordt uitgespeeld aan
de hand van de liggende 8.
Doel: Groepsdruk en rechtvaardigheid bespreken.
Hier is even een kleine waarschuwing nodig. Je workshop zal waarschijnlijk iets onrustiger
beginnen dan normaal. Vaak werkt het heel goed om ze gewoon even te laten vertellen over
wat er net gebeurd is. Dit moet er eerst even uit. Geef daarna duidelijk aan dat je gaat
beginnen met de workshop. Is dat te lastig, dan kan je bijvoorbeeld met zijn allen even de
Stermometer laten zakken, of even één of twee van de kids met je allround begeleider een
rondje laten lopen.
1. Klas nabespreken

10 minuten

Bespreek met de kinderen de klas na. Vraag wat hun rol was in de klas. Deed je mee of bleef
je zitten? Hoe voelde jij je daarbij?
Hebben jullie wel eens een situatie meegemaakt dat je je door een ander laat overtuigen om
iets te doen? Hoe ging dat? Wat had je daar anders kunnen doen? Hoe was het dan gelopen?
Verwachten jullie in zo’n situatie terecht te kunnen komen op de middelbare school? Wat
zou er dan kunnen gebeuren? Hoe zou je dan willen reageren?
2. Leiders, volgers, meelopers en individualisten

15 minuten

Leider

Individualist

Meeloper

Volger

Schrijf de vier woorden op flip-over bladen en leg deze op de grond, zodat hierop gestaan
kan worden door de kinderen.
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Vraag of de kinderen een idee hebben wat de rollen betekenen? Wat is het verschil tussen
een meeloper en een volger? (De volger heeft een interne check of hij/zij mee wil doen) Leg
uit wat het verschil is tussen de 4 omschrijvingen. Hierbij kan je denken aan:
●
●
●
●

Een leider bepaalt graag voor de groep en toont veel initiatief.
Een volger kiest bewust of hij wel of niet meedoet met een activiteit.
Een meeloper doet mee zonder erbij stil te staan of hij/zij dit wel echt wil.
Een individualist houdt zich een beetje afzijdig en vaart zijn eigen koers.

Ik ben een … en ik zou graag meer een … willen zijn.
Vraag de kinderen één voor één naar voren te komen en te gaan staan op de omschrijving
die het beste bij ze past. Laat ze ook vertellen waarom deze omschrijving het beste bij ze
past. Vraag ze daarna of ze in de toekomst liever een andere rol meer zouden willen
aannemen en welke rol dat dan zou zijn. Laat ze naar het volgende blaadje stappen en vraag
ze even zich in te beelden dat ze dat al meer zijn. Hoe zou dat er dan uitzien? Hoe zou dat
voelen? Hoe zou je je dan gedragen en wat zou er dan anders gaan? Iedereen komt even aan
de beurt.
Laat ze op bladzijde 28 opschrijven welke rol ze nu vaak hebben, welke ze zouden willen
hebben en wat er dan anders zou zijn.
4. De liggende 8

15 minuten

Net in de klas kreeg een van de acteurs (to be sure: je noemt hier natuurlijk de naam van de
verzonnen leerling) straf. Wat vonden jullie daarvan? Was dit terecht?
Hebben jullie dit zelf wel eens meegemaakt?
Onrechtvaardigheid zorgt vaak voor veel frustratie, laat de kinderen wanneer ze dit wel eens
overkomen is dan ook even vertellen over de oneerlijke situatie.

Van tevoren kan je de liggende 8 al op twee flipover vellen tekenen. Je legt uit dat deze gaat
over sociale situaties tussen personen, tussen de ‘IK’ en de ‘ANDER’. Beide hebben ze gedrag
en beide hebben ze gevoel. Als ‘IK’ mij op een bepaalde manier gedraag, heeft dat invloed op
hoe de ‘ANDER’ zich voelt (teken de pijltjes) dat maakt weer hoe de ‘ANDER’ zich gaat
gedragen (teken pijltje). Dat maakt weer hoe ‘IK’ me voel en me ga gedragen (teken de
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pijltjes). Dit gebeurt zowel positief, als ik de ander namelijk een compliment geef, voelt hij
zich waarschijnlijk blij waarna hij zich ook zo gaat gedragen. Als ik een gemene opmerking
maak voelt de ander zich misschien boos of verdrietig.
De situatie uit de klas kan je met de kinderen uitspelen. Wijs iemand aan die de acteur speelt
(IK) en iemand die de conciërge speelt. Ze mogen op de flipover bladen gaan staan. De
situatie begint als de conciërge binnenkomt en de acteur … ziet doen. Wat zou het gevoel
van de conciërge zijn? En wat deed hij toen? (werd boos) Wat voor gevoel gaf dat de acteur?
enz. Laat de kinderen op de woorden gevoel en gedrag staan wanneer je het erover hebt.
Het gaat in dit geval om een ‘onrechtvaardige situatie’. Leg, als je groep het nog aankan en er
tijd voor is, de weegschaal van rechtvaardigheid en sociaal gedrag uit (anders laat je hem
lekker achterwege, meld dit dan wel even aan je Hoofdcoach zodat hij/zij weet wie welke
info heeft gehad en of het nog nodig is deze later alsnog uit te leggen):
Rechtvaardigheid en sociaal gedrag liggen beide op een weegschaal. Wanneer je
vindt dat alles eerlijk moet gaan dan is er minder ruimte voor sociaal gedrag
(wijs aan met je handen die een weegschaal nabootsen). Zoals bij een potje
voetbal. Als jij de bal over de lijn ziet gaat en anderen niet, kan je twee dingen doen. Je kan
eisen dat het spel rechtvaardig gespeeld wordt en door discussiëren totdat iedereen het met
je eens is (hand van rechtvaardigheid gaat omhoog). Het wordt er dan niet gezelliger op
(hand sociaal gaat omlaag). Je kan ook kiezen voor meer sociaal gedrag en denken: ach, dan
krijg ik maar een keer geen gelijk. Dan lever je wat rechtvaardigheid in (je snapt hem al) en
krijg je sociaal gedrag/gezelligheid voor terug ( de andere hand naar boven).
Hoe werkt de weegschaal nu in het geval van de conciërge en de acteur? Hoe stond de
weegschaal bij de acteur? Meer op rechtvaardigheid of op het gezellig houden? Had de
acteur ook nog anders kunnen reageren? Wat was er dan gebeurd?
Tip: je hebt alleen de afstandsbediening van jezelf. Je hebt geen afstandsbediening van
iemand anders… Je kan de ander niet veranderen. Dus ook al is het echt heel oneerlijk, als je
blijft roepen hoe oneerlijk het is, gaat de situatie niet veranderen. Soms werkt het beter om
dan maar te kiezen voor de ‘sociale’ optie en het even te accepteren.
Dit is echt een lastig onderwerp voor de kinderen, snappen doen ze het wel maar dit
toepassen is mega lastig. Maar als we ze al een klein beetje hiervan mee kunnen geven
kunnen ze hier mega veel aan hebben. Gedragsverandering na dit verhaal is dus niet het
belangrijkste, slechts een zaadje planten.
Laat de jongeren op bladzijde 29 de liggende 8 verder invullen voor de situatie in de klas of
een eigen lastige situatie.
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Sta Sterk 4

60 minuten

Vandaag is de laatste Sta Sterk en gaan we oefenen met stemvolume in
combinatie met houding en het hebben over lichamelijke en emotionele
grenzen.

1. De manier waarop je iets zegt
10 minuten
Leg de jongeren uit dat de manier waarop je iets zegt heel belangrijk is. Dit kan je laten zien
door een zin op twee verschillende manieren uit te spreken. ‘Sterk ID is echt heel tof
(enthousiast en somber). Vraag na iedere keer dat je de zin hebt uitgesproken, wat de
jongeren denken wat je daadwerkelijk vindt. Hetzelfde kan je doen door ‘Nee’ verschillend
uit te spreken (niet assertief, agressief en assertief). Vraag de jongeren opnieuw om hun
reacties.
Discussie
Bespreek met de jongeren hoe het kan dat dezelfde woorden of zinnen zulke andere
gedachten kan oproepen. Concludeer dat de manier waarop je iets zegt vaak minstens zo
belangrijk is als dat wat je zegt.
Zelf oefenen
Laat steeds een jongere een zin uitspreken. De eerste zegt de zin neutraal. De volgende
bedenkt een passende variatie, bijvoorbeeld boos. Kijk steeds hoe ver je komt. Als je
vastloopt kan je een nieuwe zin inzetten. Zinnen die je kan gebruiken:
●
●
●
●
●
●

Wil je wat drinken?
Heb je nieuwe schoenen?
Ik heb zin in de brugklas.
Ik ben verliefd
Wat een leuke trui heb je aan
Nou, daar maak je me erg blij mee

● Dat, had ik nou niet van je
verwacht
● Ik hou van poepen

Mogelijke passende variaties zijn:
●
●
●
●
●
●
●

Blij
Boos
Bang
Verdrietig
Onzeker
Verliefd
Enthousiast

●
●
●
●
●

Gespannen
Door het dolle
Jaloers
Vertwijfeld
Geërgerd
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Samenvatting
Benadruk dat het belangrijk is dat je hard genoeg en duidelijk praat als je met anderen praat.
Als je te zacht praat kunnen anderen denken dat je bang bent, of dat het niet belangrijk is
wat je zegt. Of de ander hoort niet wat je zegt. Bovendien moet de ander zoveel moeite doen
om je te verstaan, dat hij/zij niet meer met je wil praten. Door stevig te praten is de kans
groter dat je serieus genomen wordt en dat anderen naar je zullen luisteren. Maar door te
hard te praten kun je anderen ook afschrikken.
De toon waarop je iets zegt is belangrijk. Met de toon kun je je woorden benadrukken. Maar
vaak ook zegt de toon waarop je iets zegt méér dan wat je zegt. Je kunt bijvoorbeeld een
complimentje op zo’n onaardige manier zeggen dat de ander het niet gelooft.

2. De eerste indruk is belangrijk
5 minuten
Leg in een korte presentatie uit dat de eerste indruk belangrijk is.
Leg uit dat hoe je staat, kijkt en praat belangrijk is voor de eerste indruk en dat anderen vaak
in een paar seconden denken te zien wat voor type je bent. De eerste indruk die je op
anderen maakt, is dan ook erg belangrijk. Maar de eerste indruk die je van iemand krijgt,
hoeft niet altijd juist te zijn. Je kunt de eerste keer denken dat iemand heel aardig is, maar
dat hoeft later niet altijd zo te blijken en andersom. En dat geldt natuurlijk ook voor jezelf.
Ook jij kan in je tweede indruk wel laten zien wat voor type je bent.
De eerste schooldag
Vertel dat iedereen op de eerste schooldag een beetje nieuwsgierig om zich heen zal kijken
en zich af zal vragen wat voor soort types er in de klas zitten. ‘Wie zijn de stoere, voor wie
moet ik uitkijken, wie lijkt me aardig, wie wil ik wel beter leren kennen.’ Dat zijn allemaal
vragen waar iedereen op de eerste schooldagen mee bezig is. Als je vrienden wil maken in de
klas of wil voorkomen dat pestkoppen in jou een gemakkelijke prooi zien, is het goed om
extra aandacht aan de Sta Sterk houding te besteden: hard praten maar niet te hard, stevig
staan, maar niet arrogant en oogcontact maken.
Even oefenen
Oefen even samen met de jongeren de Sta Sterk houding en leg uit dat je met deze houding
een goed eerste indruk maakt. Let op een stevige houding, een stevige stem en oogcontact.
Wees kritisch maar complimenteer de jongeren met wat ze goed doen.

3. Hoe praat ik Sta Sterk cool met mijn rugzak om?
10 minuten
Deel de jongeren in viertallen in. Laat steeds een jongere op het groepje aflopen en een
gesprek beginnen (invoegen, denk aan de snelweg, die hebben ze gehad bij de workshop).
Laat ze vertellen over wat ze tot nu toe het vetste vonden op Sterk ID. Laat de jongeren
letten op een stevige houding, een stevige stem en op het oogcontact.
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4. Nu is het niet meer leuk!
10 minuten
Soms ben je met iemand in gesprek en doet of zegt iemand iets wat jij echt niet leuk vindt.
Lees de volgende verhalen voor. De jongeren zitten aanvankelijk op de grond, maar mogen
bij ieder verhaal gaan staan al hun persoonlijke grens bereikt is. Dit kan met je met ogen
open en dicht doen. Bespreek na ieder verhaal na wanneer jongeren zijn gaan staan. Zo
wordt inzichtelijk dat iedereen andere grenzen heeft.
Het eerste verhaal
Je bent aan het winkelen met een vriendin en het is heel gezellig. Jullie slenteren door de
winkelstraten en zien alleen maar leuke dingen. Maar jullie hebben geen geld meer. Je
vriendinnetje heeft heel veel zin in snoep en als jullie bij de Jamin staan pakt ze een snoepje.
Ze geeft er ook een aan jou. Jullie eten het op in de winkel, daarna pakt ze er nog één! Dan
graait ze een hele hand vol met snoep en die stopt ze in haar zak. Buiten de winkel laat ze
zien dat ze ook nog een zakje M&M’s heeft gestolen! Wil jij ook een chocolaatje? Vraagt ze.
Dan stelt ze voor om samen teruggaan en zo’n hele grote doos vol snoep mee te nemen, Jij
zegt: “Maar wat als we gepakt worden?” Nee joh, dat gebeurt niet, vertelt ze, ik heb al die
doos M&M’s gepakt! Eigenlijk moet jij het alleen doen nu. Je loopt de winkel in... The end!’
Het tweede verhaal
Jij bent verliefd op de knapste van de klas. Je hebt het verteld aan je beste vriend. Hij maakt
er altijd grapjes over, maar niemand hoort het. Als je bij de gym staat is je degene op wie je
verliefd bent er ook... Je vraagt aan je vriend hoe je het nou het beste aan kan pakken zodat
je naast diegene kan zitten. Je bedenkt om samen naast haar te gaan staan in de rij.... En als
je er eenmaal staat, bedenk je wat je het beste kan zeggen…Dan begint je vriend ineens te
fluiten: fietfieuw. Iedereen hoort het maar gelukkig degene op wie je verliefd bent niet.
Dan beginnen de anderen te lachen en te fluisteren. Ook zij beginnen fietfieuw te fluiten en
zelfs te roepen dat je verliefd bent, steeds harder en harder. Degene op wie je verliefd bent
draait zich om en heeft het duidelijk gehoord. Je ziet dat diegene rood wordt en wegloopt.’

5. Daar liggen mijn grenzen!
10 minuten
Iedereen heeft lichamelijke grenzen, maar soms kan je die vergeten. Vaak kom je er pas
achter als je al boos of verdrietig bent. Daarom is het goed om altijd op tijd je grenzen aan te
geven.
Een korte oefening
Maak tweetallen. De één gaat op de ander aflopen totdat diegene stop zegt. Zo krijgen de
jongeren een duidelijk inzicht in wat hun persoonlijke ruimte is. Draai de rollen om en leg
vervolgens uit dat je persoonlijke ruimte niet altijd hetzelfde is. Bij de ene persoon vind je het
fijner als hij/zij dichter bij jou in de buurt komt, dan bij een ander!
Eindelijk even stoeien
Afhankelijk van de groep en de sfeer kan je deze oefening ook door de jongeren uit laten
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voeren. Zoek elkaars grenzen op door een klein duwtje te geven, iets harder te trekken en
nog iets harder te duwen enzovoorts. Totdat één van de twee duidelijk zijn grens aangeeft.
Hoe geef je duidelijk je grens aan?
Als je duidelijk je grens aan wil geven, moet je letten onder andere letten op:
● Stevig staan
● Serieuze stem
● Duidelijke boodschap (beginnen met ‘Ik wil’ het liefste met een omdat erin).

6. Hoe geef ik op een Sta Sterk manier mijn grens aan?

5 minuten

Creëer met pionnen een net iets te krappe hal. Vraag de jongeren te gaan zitten. Als de
zoemer gaat mogen ze opstaan en tegelijkertijd via de hal naar de fietsenstalling buiten
lopen. Geef ze als opdracht mee dat ze als eerste bij de fietsenstalling willen zijn maar dat ze
wel rekening moeten houden met hun eigen grenzen en die van anderen.

7. Mooie afsluiting van Sta Sterk
10 minuten
Zorg voor een geweldige afsluiting met aandacht voor iedereen, bijvoorbeeld door een
complimentenronde te doen waarbij iedereen op de grond gaat zitten en je een Stermoment
geeft aan de persoon links of rechts van je.
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Dag 5: Donderdag

Klas 5.1
Tijdens de tekenles komt de mentor inbreken om te kletsen over de whatsappgroep
waar gemene opmerkingen en foto’s in zijn rondgestuurd.

Workshop 5.1
Tijdens deze workshop is er aandacht voor social media wijsheid en online
weerbaarheid. Je kan alles wat je offline kan, ook online! Alle theorieën en
metaforen komen hier terug hoe deze toe te passen voor wat er online gebeurt.
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Klas 5.1

20 minuten

Tijdens de tekenles komt de mentor inbreken om te kletsen over de
WhatsApp groep waar gemene opmerkingen en foto’s in zijn
rondgestuurd.
Doel: kinderen zien dat er ook online gepest kan worden
Docent: tekenles en mentor
Tekenles
De tekendocent begint met het uitleggen van een tekenles. Bijvoorbeeld hoe teken je een
gezicht. Al snel komt de mentor binnen ‘ik moet even inbreken hoor’/ ‘Wat er nu gebeurd
is..’ De mentor vertelt dat hij/zij heeft gehoord dat er vervelende opmerkingen zijn gemaakt
in de WhatsApp groep. Superleuk dat deze appgroep er is, maar niet oke dat er gemene
opmerkingen worden gemaakt. Er is een foto rondgestuurd zonder toestemming van degene
op de foto. Wie wil hier iets over vertellen?
De acteur vertelt over de foto die van hem/haar is rondgestuurd. Andere acteur vertelt dat
hij/zij het echt niet zo bedoeld was en het gewoon een grappige foto vond.

Einde van de les
Na dit gesprek wordt de klas afgerond en gaat de bel.
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Workshop 5.1

40 minuten

Tijdens deze workshop is er aandacht voor social media wijsheid en online
weerbaarheid. Alles wat je offline kan, kun je ook online!
Doel: Kinderen krijgen tools om online zowel vrienden te maken als voor zichzelf op te
komen.

Wat er net in de klas gebeurde
15 minuten
Voor deze workshop heb je alle metaforen/theorieën die je eerder op de flipover hebt
getekend aan de muren hangen in de workshopruimte. Laat de kinderen weten dat dit de
allerlaatste workshop is.
Bespreek met de kinderen wat er net in de klas gebeurde en breng het gesprek op gang over
online gepest worden en online vervelend contact. Eigenlijk heeft iedereen dit wel eens
meegemaakt! Vraag ook welke social media ze gebruiken en wat ze hier doen.
Je kan ze daarna stimuleren om een voorbeeld te noemen of hun verhaal te vertellen
(hieronder staan enkele voorbeelden, mocht het lastig zijn om op iets te komen/iets te
vertellen):
-

Lelijke foto op de WhatsApp wordt doorgestuurd
Vervelende opmerkingen in de WhatsApp groep of individueel
Ze starten een appgroep zonder mij
Ik zie op Instagram/Facebook dat ze ergens naartoe zijn geweest en ik ben hier niet
voor uitgenodigd
Ik wordt uitgedaagd voor een challenge waar ik niet aan mee wil doen
Iemand post een gemene opmerking onder mijn foto op Facebook/Instagram
Uit de WhatsApp groep verwijderd worden

Je kan met de kinderen bespreken dat er volgend jaar ook een appgroep zal worden gestart
met de hele klas. Misschien ook wel met het kamp:
Volgend jaar zal er een appgroep zijn, wat vind je daarvan? (hou het nog even open, want er
zijn namelijk ook een hele hoop voordelen aan). Zijn er dingen waar je tegenop ziet of wat je
spannend gaat vinden in de WhatsApp groep?
Benoem alvast de conclusie van deze workshop: Wat je offline kan, kun je online ook!! Dus
alles wat we de afgelopen dagen hebben geleerd, kun je ook online toepassen. Hoe je
vrienden moet maken, kunt invoegen op de online snelweg en een praatje kunt maken, maar
ook je online grenzen aangeven of een online lastige situatie oplossen.
Daarna vullen de kinderen in hun Sterk ID boek op bladzijde 30 een stoplicht in over deze
situatie. Deze bespreek je met het hele groepje waarna zij hem in hun boek kunnen invullen.
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Aan de hand van stoplicht oplossingen bedenken:
- Denk aan mentor inzetten.
- Ouders om hulp vragen.
- Actie: Wat zeg je wel en niet online (hoe zou dat geïnterpreteerd worden? Denk aan
de liggende 8)
Lastige online situatie uitwerken
10 minuten
Is er nog een lastige online situatie die de kinderen graag willen bespreken, dan kan dit nu.
Bespreek met elkaar waar je tegenop ziet of wat je al wel eens hebt meegemaakt en welke
oplossingen je kan bedenken. Laat ze actief meedenken welke theorie/metafoor hierop van
toepassing is. Hierdoor herhaal je tegelijk de stof die ze de hele week hebben besproken.
Workshop afsluiten met complimenten
15 minuten
Het laatste kwartier van de workshop is nu gestart. Geef iedereen een A4 en een pen/stift.
De kinderen gaan elkaar nu complimenten geven!! Onderaan het A4 schrijven ze hun eigen
naam op. Dit papier geven ze door aan de buurman/buurvrouw rechts. Deze begint
bovenaan met het schrijven van een compliment en vouwt dan het bovenste stukje met de
tekst om naar achter. Dit papier wordt weer aan de volgende buurman/buurvrouw rechts
doorgegeven die dan opnieuw bovenaan het vel een compliment schrijft en weer naar achter
omklapt. Hierdoor zie je niet de complimenten van elkaar en krijg je originele complimenten.
Uiteindelijk bij de eigenaar aangekomen mogen ze de complimenten lezen. Laat ze het
blaadje bewaren in de envelop achterin hun werkboek (anders grote kans op kwijtraken).
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