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Wat voor gevoel krijg jij als………?
Leerdoelen
• Je leert onderscheid te maken tussen prettige, niet-prettige en twijfelgevoelens
• Je leert dat het belangrijk is om je eigen wensen en grenzen duidelijk te maken
• Je leert dat het belangrijk is om hulp te vragen in niet-prettige situaties of bij slechte geheimen
• Je leert onderscheid te maken tussen goede en slechte geheimen
• Je leert dat je een ander niet mag dwingen iets te doen wat diegene niet wilt
Maak deze opdracht samen met een volwassene die jij vertrouwt. Bijvoorbeeld een van je ouders
of iemand anders waar jij je veilig bij voelt!

Inleiding
Vandaag kijken we naar situaties waarin we aangeraakt worden en wat we daarbij wel en niet fijn
vinden. We gaan kijken naar ja-gevoelens, nee-gevoelens en twijfelgevoelens. Vervolgens bespreken
we hoe je naar dat gevoel kunt luisteren en de ander duidelijk kunt laten merken wat je voelt.

Opdracht 1: Wat voor gevoel krijg je als…..?
Benodigdheden
• Werkblad ‘Prettige en onprettige situaties’
Knip de smileys uit. De groene smiley staat voor een ja-gevoel (als je van binnen voelt dat je iets wilt
of fijn vindt). De oranje smiley staat voor een twijfelgevoel (als je twijfelt of je het fijn vindt of niet)
en een rode smiley staat voor een nee-gevoel (als je van binnen voelt, dat je iets niet wilt of niet leuk
vindt). Laat een van je ouders of andere volwassene de situaties op de kaartjes van het werkblad
voorlezen. Welke kaart steek jij op bij welke situatie?
De volgende vragen kunnen je hierbij helpen:
• Voelt dat in elke situatie prettig of niet prettig of alleen in bepaalde situaties?
• Mag iedereen dit bij jou doen, of niemand? Wie wel en wie niet?
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Wat zou jij kunnen doen als je iets niet fijn vindt?
Stappenplan om NEE te zeggen:
Stap 1: Zeg duidelijk dat je iets niet wilt en waarom.
Stap 2: Herhaal nog een keer rustig, dat je dit echt niet wilt en waarom.
Als iemand hierna nog niet naar jou luistert en doorgaat met het gedrag, dan ga je naar stap 3.
Stap 3: Loop weg van de situatie.
Stap 4: Vraag om hulp.
Weet, dat het belangrijk is om hulp te vragen als iemand iets van jou wilt of jou op een manier
aanraakt die jij niet prettig vindt. Als niemand ervan weet, kan ook niemand zorgen dat het niet nog
een keer gebeurt. Sommige kinderen kunnen zich schamen of zich schuldig voelen als er iets tegen
hun zin is gebeurd en het daarom aan niemand vertellen. Maar weet dat niemand over jouw grenzen
heen mag gaan of jou pijn mag doen en dat de ander (als hij of zij dit wel doet) altijd fout zit.

Opdracht 2: Goede en slechte geheimen
Benodigdheden
• Werkblad ‘Goede en slechte geheimen’
Bespreek de situaties op het werkblad. Is het een goed of een slecht geheim? Waarom denk je dit? Is
het belangrijk om dit geheim te delen of juist niet? Waarom denk je dat het belangrijk is om een
‘slecht’ geheim met iemand te delen?
Het is belangrijk om ‘slechte’ geheimen met een ander te delen en om hulp te vragen, zodat de ander
je kan steunen en helpen.
Beantwoord de volgende vragen:
• Wie zou jij in vertrouwen nemen als er iets is gebeurd, wat jij niet prettig vindt?
• Hoe zou jij een slecht geheim vertellen (aan iemand die je vertrouwt)?
• Heb jij weleens een ander in vertrouwen genomen? Hoe was dat?
• Vond je dat makkelijk of juist moeilijk?
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Afronding
Situaties kunnen prettig of minder prettig zijn en soms twijfel je of het wel prettig of veilig voelt. Niet
iedereen vindt dezelfde aanrakingen prettig. Je hebt je eigen wensen en grenzen. Jij bepaalt wat voor
jou wel of niet prettig is. Niemand mag over jouw grens gaan. Het is belangrijk, dat je het duidelijk
maakt wanneer je iets niet wilt of niet fijn vindt, zodat een ander hier rekening mee kan houden. Als
een ander iets niet wilt, moet jij ook stoppen. Als een situatie onprettig of onveilig voelt, kun je
weglopen of hulp inroepen. Als er iets gebeurd is wat jij niet wil en bij een slecht geheimen is heel
belangrijk om iemand in vertrouwen te nemen. Je kunt altijd een leerkracht of een andere
volwassene die je vertrouwd iemand in vertrouwen nemen.

Boeken die aansluiten bij deze les:
Nee! Sanderijn van der Doef & Marian Latour, Ploegsma, 2011
Dat nare gevoel, Martine Delfos, Nino, 2011
Blijf van me af. Martine Delfos, Nino, 2012
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