
                     

                   Durf te stralen, je dient de wereld niet door jezelf 
klein te houden. 
   (Nelson Mandela)  

          5.1      Signaleren en herkennen  

     Pubers laten aan de buitenkant meestal niet zien hoe ze zich van bin-
nen voelen of wat hen bezighoudt. En mocht je ze ernaar vragen dan 
krijg je vaak niet meer dan ‘weet niet’. Dit wil niet zeggen dat ze het 
werkelijk niet weten. Uit antwoorden op vragenlijsten die wij pubers 
hebben voorgelegd blijkt dat ze, als je hun vertrouwen hebt gewon-
nen, vaak vertellen dat ze het om verschillende redenen lastig vinden 
om erover te praten. Met dit in het achterhoofd is het goed dat je zelf 
en anderen in de context van de puber, zoals docenten, mentoren, me-
deleerlingen, personeel van de school, ouders, vrienden, kennissen, 
blijft observeren en mogelijke problemen signaleert, bijvoorbeeld om 
er vroegtijdig achter te komen of het misschien handig is dat je eens 
een (begeleidings)gesprek hebt met een bepaalde puber over wie je je 
zorgen maakt.  
   Voor het signaleren en observeren bestaan er ook signaleringsin-
strumenten die speciaal voor pubers zijn ontwikkeld. Alle informatie 
tezamen geeft dan een steeds beter beeld van de leerling en waar hij 
eventueel behoefte aan heeft.  
   Observatie vraagt om een zekere deskundigheid. De observator is al 
snel geneigd tot eigen interpretaties van een situatie, waarbij het ge-
drag van de leerling gekleurd wordt. Het is van het grootste belang dat 
de observator zich houdt aan de kale feiten en dat hij zichzelf hierop 
voortdurend checkt bij het interpreteren. Hierdoor loopt hij het minste 
risico dat het zíjn feiten worden en dat hij als redder en meestal later 
als aanklager in de dramadriehoek terechtkomt. (De dramadriehoek 
wordt later in dit hoofdstuk uitgelegd.)  

  5      Begeleiding in en door de jungle 
van de puberteit  

 

 5
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   Op basis van de feiten die het observeren en eventuele signaleringsin-
strumenten opleveren, kun je besluiten met een puber waarover je je 
zorgen maakt een (diagnostisch)gesprek te voeren.  
   Je kunt de gegevens uit de observaties en uit de signaleringsinstrumen-
ten ook gebruiken als de puber en/of zijn ouders graag willen dat je 
een (diagnostisch)gesprek met de puber hebt.  
   In zo’n gesprek wordt onderzocht wat voor de puber nodig is om de 
trein weer op de rails te krijgen. Ook dan is het van belang dat de bege-
leider zijn hypothese altijd bij de puber checkt.  

         5.2      Ik zie, ik zie wat jij ook ziet  

     Observeren is, zoals hierboven al even beschreven, systematisch en 
doelgericht waarnemen van concreet, meetbaar gedrag, om vervolgens 
op basis hiervan te komen tot een zo veel mogelijk waardevrije inter-
pretatie van dat gedrag en een eventuele waardering ervan. We kunnen 
dat in een schema zetten.  

          In het schema worden de valkuilen bij observeren aangegeven. Wat ik 
kan zien is dat de puber onderuithangt. En eigenlijk stopt mijn obser-
vatie hier. Ik kan niet weten waarom de puber deze houding aanneemt.  
   De observaties die ik daarna doe, worden vervolgens gekleurd door 
mijn interpretaties en ook mijn interventies zullen daardoor gekleurd 
zijn. Wil ik meer halen uit mijn observaties zoals in het schema ver-
meld, dan zal ik telkens mijn observaties moeten checken bij de puber.  
   Als het goed is richten mijn observaties zich dus uitsluitend op het ge-
drag van de puber.  

   waarnemen      meetbaar gedrag     
   interpreteren        dat kan voor de leerling …………betekenen   

       dat betekent voor mij ………..   

   waarderen        en dat vindt hij ……….   

       en dat vind ik ………..   

      
     De puber hangt onderuit      waarneming   

      
     Hij is ongeïnteresseerd      interpretatie   

     Dat vind ik vervelend      waardering   

     Daardoor erger ik mij      gevolg   
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   Als er correct en zo veel mogelijk waardevrij door meerdere personen 
wordt geobserveerd, vergroot dit de betrouwbaarheid.  
   Naast de techniek van observeren kunnen de volgende afspraken wor-
den gemaakt:  
        Welk gedrag wordt geobserveerd?  
       Welke personen leveren een bijdrage aan de observatie?  
       In welke context is het gedrag geobserveerd?  

      Het observatieverslag mag geen waardeoordelen over de puber bevat-
ten, alleen feiten.  

         5.3      Signaleringsinstrumenten  

     Door het gebruik van signaleringsinstrumenten in de vorm van vra-
genlijsten kan de puber het een en ander over zichzelf ‘vertellen.’  
   In het onderwijs wordt van verschillende van deze signaleringsinstru-
menten gebruikgemaakt. Sommige worden inmiddels ook in de hulp-
verlening gebruikt.  
   De SVL (SchoolVragenLijst) of inmiddels de digitale versie SAQI, de 
VSV (Vragenlijst StudieVoorwaarden), de GSV (Geldergroep School-
belevingsVragenlijst) en de Studeon zijn hier voorbeelden van. Met 
behulp van deze verschillende vragenlijsten stelt de puber een ‘profi el’ 
van zichzelf op.  
   Laat je eerst goed informeren over de plussen en minnen van de ver-
schillende vragenlijsten ten opzichte van elkaar. De verschillende uit-
gevers en bureaus zijn graag bereid een adviseur langs te laten komen 
met een demoversie. Zo kun je onderzoeken welke het prettigst werkt 
en welke het beste past in de organisatie van de school of instelling.  
   De vragenlijsten worden uitgegeven door:  
        SVL: Pearson;  
       SAQI: Libbe Mulder;  
       VSV: KPC Groep;  
       GSV: Geldergroep/Studeon; Cito.  

      De PMTK (Prestatie Motivatie Test Kinderen) is ook een signalerings-
instrument. Voor een school vinden wij deze minder geschikt omdat 
alleen professioneel geschoolden (psychologen) hem mogen afnemen 
en interpreteren. En het is volgens ons een wat verouderd instrument.  

       Welke vragenlijst je ook gebruikt, je moet weten dat de antwoorden 
op welke vragenlijst dan ook in principe de volgende dag al niet meer 
valide zijn. Het is namelijk erg belangrijk met welke gedachten een 
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puber de vragenlijst heeft ingevuld en wat er vooraf is gebeurd. Je 
kunt je voorstellen dat een puber als hij met veel plezier van huis is 
vertrokken en op school een paar goede cijfers of complimenten heeft 
gekregen zo’n lijst anders invult danwanneer hij ruzie met zijn vader 
heeft gehad, op school vervolgens een confl ict heeft met een docent 
en daarna een vette onvoldoende terugkrijgt. Het is en blijft dus altijd 
een momentopname. Verder kan het zijn dat hij hem sociaal wenselijk 
heeft ingevuld. Sommige vragenlijstuitgevers beweren dat hun lijst 
dit scoort. In de contacten die ik met pubers heb krijg ik vaak te horen 
dat zij heel goed weten wat de controlevragen zijn en hoe ze hierop 
moeten antwoorden als ze niet willen opvallen. Het is en blijft dus aan 
de begeleider om dit na te vragen in een gesprek met de puber, naar 
aanleiding van zijn ingevulde vragenlijst en hem misschien te confron-
teren met tegengestelde signalen die hij afgeeft en die jou en eventueel 
anderen zijn opgevallen.  
   Een vragenlijst is voor een puber een hulpmiddel bij het formuleren 
van zijn zelfbeeld.  

         5.4      De rol en de systematiek van de begeleider bij diagnostice-
ren en begeleiden  

     Tijdens een diagnostisch of begeleidingsgesprek is het goed als de 
begeleider de puber laat merken dat hij een passant is, een richting-
aanwijzer zoals ik mijzelf vaak noem. Hij kan de verschillende wegen 
aangeven die een puber zou kunnen bewandelen om weer beter in zijn 
vel te zitten. Het is telkens aan de puber die weg te gaan. Natuurlijk 
kan de begeleider een stukje mee oplopen, maar verder kiest de puber 
de weg die hij wil gaan. Soms merk je bij de puber weerstand, zoals; 
‘hallo, ik zit hier om van jou te horen wat goed voor mij is en wat ik 
moet doen’. Voor velen gaat er een wereld open als ze zien dat ze zelf 
samen met anderen aan de slag moeten. Verder merk ik in mijn prak-
tijk dat pubers het erg prettig vinden als ze ervaren dat er veel pubers 
zijn die met problemen kampen. Vaak lopen ze erg lang met het idee 
dat zij de enige zijn; als ze zien dat dat niet zo is geeft dit hun moed 
om de problemen onder ogen te zien. Pubers leren vooral veel van 
medepubers en mensen uit de directe context. De begeleider functio-
neert slechts als coach, wegwijzer – voor de ego’s van veel begeleiders 
is dit misschien wel even schrikken. Als begeleider ben je volgens ons 
niet Tita Tovernaar of Hans Kazan en kun je de puber niet beter in zijn 
vel toveren – dat is een illusie. Je kunt ze handvatten en gereedschap 
aanreiken en uitleggen hoe die werken, het werk zullen ze zelf moe-
ten doen. Net zoals een korfbalcoach tijdens een wedstrijd niet naast 

5   Begeleiding in en door de jungle van de puberteit
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de spelers in het veld kan staan om hun te zeggen hoe zij op de korf 
moeten schieten, dat hebben de spelers tijdens de training van hem en 
elkaar kunnen leren. In hoofdstuk drie is aan de orde geweest dat de 
begeleider het risico loopt om op de stoel van de ‘betere ouder’ te gaan 
zitten en welke gevolgen dit kan hebben.  
   ‘Leren en ervaren door te doen’ zou het motto van elke begeleiding 
moeten zijn.  
   Voor en/of tijdens de begeleiding is het belangrijk dat er samen doelen 
worden gesteld en dat deze telkens getoetst en bijgesteld worden. Elk 
(begeleidings)gesprek heeft een duidelijk welkom en afscheid; hier-
door krijgt de puber het gevoel dat hij gekend is en dat hij er toe doet. 
Verder is het goed dat je er de voorwaarden voor schept dat de puber 
het gevoel heeft gekend te zijn en dat hij weer invloed heeft of kan krij-
gen. Het is belangrijk dat er een veilige atmosfeer is; als de puber zich 
niet veilig voelt is de kans groot dat hij niet kan oppakken wat hem 
geboden wordt en dit kan zijn groei, ontwikkeling en al wat in hem zit 
blokkeren. De veiligheid kun je onder andere bereiken door tijdens het 
eerste gesprek direct duidelijke werkafspraken te maken en de manier 
van feedback geven af te spreken.  

       Voor de begeleiding van pubers kun je van vele verschillende thera-
pieën en begeleidingstechnieken gebruik maken. Uit antwoorden op 
vragenlijsten, interviews en gesprekken met pubers blijkt dat de puber 
het erg prettig vindt als zijn begeleider ‘eclectisch’ te werk gaat: kijkt 
wat de puber op dat moment nodig heeft en wat op dat moment het 
beste past en hem dit ook biedt. Hiermee doe je de puber recht. Er lei-
den immers meerdere wegen naar Rome.  
   Zo zijn er de cognitieve gedragstherapie, gestalttherapie, systeem-
therapie, contextuele therapie, familie-opstellingen van Hellinger, 
rationeel-emotieve therapie (RET), neurolinguïstisch programmeren 
(NLP), transactionele analyse (TA), om er een aantal te noemen.  
   Wie meer wil weten over deze therapieën verwijzen wij naar het inter-
net, boeken en andere publicaties.  

         5.5      Diagnosticeren  

     Op basis van de verzamelde informatie kan de begeleider in een diag-
nostisch gesprek onderzoeken wat een passende volgende stap kan/
moet zijn.  
   In hoofdstuk 3 schreven we dat voor een succesvolle begeleiding van 
de puber een zo snel mogelijk ‘verbinden’ met de ouders zeer wense-
lijk is. Vandaar dat het goed is om ouders via een brief of telefoontje 
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(dat wat gebruikelijk is op de school of instelling) op de hoogte te 
brengen van het voornemen een gesprek met hun puber te willen voe-
ren. Dan kunnen de ouders zo nodig contact met de begeleider opne-
men, mochten ze vragen hebben. Vooraf is bij de puber en zijn ouders 
bekend waar het gesprek ongeveer over zal gaan en wat ze kunnen 
verwachten. Ook wie het gesprek zal leiden en wat het eventuele doel 
van het gesprek is. Het gesprek moet een open karakter hebben en het 
beheersen van gespreksvaardigheden is een must. De vraagstelling 
moet in ieder geval een informatief en refl ectief karakter hebben. In 
paragraaf 6.1 staan voorbeelden van passende, verbindende en socrati-
sche vragen die wij veel gebruiken.  
   Over de uitkomsten en conclusies van het gesprek zullen de puber en 
de begeleider het eens moeten zijn. Centraal staat steeds de vraag hoe 
de puber denkt, voelt en handelt. Eveneens is van belang of de puber 
iets wil veranderen aan de situatie met betrekking tot zijn gedrag, voe-
len en denken.  

       Het is goed je te bedenken dat het hier gaat om willen en niet om kun-
nen. Er is een kans aanwezig dat de puber weerstand gaat vertonen om 
dit proces niet aan te gaan. In hoofdstuk 6 komen we daar op terug. 
Niet durven of denken niet te kunnen is zeer waarschijnlijk de bron 
van deze weerstand en moet als zodanig expliciet in het gesprek aan de 
orde komen. Dit zou namelijk te maken kunnen hebben met een loy-
aliteitsconfl ict waar de puber in denkt terecht te komen. Niet willen is 
namelijk vaak van een ander existentieel niveau.  

         5.6      Zelfvertrouwen en motivatie: waar kun je die halen?  

     Uit antwoorden op vragenlijsten die wij pubers hebben voorgelegd 
blijkt dat de puberteit een onzekere periode is in het leven van de 
mens. Een andere conclusie uit deze antwoorden is dat veel agres-
sie, grensoverschrijdend gedrag, motivatieproblemen en het niet zo 
gemakkelijk kunnen kiezen vaak te maken hebben met onzekerheid 
en weinig zelfvertrouwen. Als het zelfvertrouwen van de puber groter 
wordt, zal zijn onzekerheid afnemen en dan zullen zijn agressieve en 
grensoverschrijdende gedrag, zijn motivatieproblemen en het niet 
zo gemakkelijk kunnen kiezen ook afnemen. Net als veel dieren die 
angstig zijn omdat ze aangevallen of in het nauw gedreven worden of 
die onzeker zijn, blazen ze zich op, bluffen, bijten, spugen, slaan en 
dergelijke. De puber doet min of meer hetzelfde. Als je je van buiten 
maar zo groot mogelijk maakt valt je zachte en onzekere binnenkant 
minder op.  
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   We kunnen de puber helpen meer zelfvertrouwen te ontwikkelen 
door hem positieve feedback te geven. Voor ieder mens en in het bij-
zonder voor pubers is het van levensbelang het gevoel te hebben er 
toe te doen, de moeite waard te zijn. Dit kun je ervaren als je positieve 
feedback krijgt, bijvoorbeeld in de vorm van complimenten, schou-
derklopjes. Belonen werkt bij een puber vele malen beter dan straffen. 
Daarbij: als een puber alleen maar te horen krijgt wat hij allemaal fout 
doet, ervaart hij dat hij alleen maar aandacht krijgt als hij zich negatief 
gedraagt. Wat weer leidt tot nog meer negatief gedrag, want liever ne-
gatieve aandacht dan geen aandacht, en zo ervaar je in ieder geval dat 
je leeft en er voor je maatjes in ieder geval toe doet.  

       Ken Blanchard schrijft in zijn boek  The one-minute manager : ‘Feedback 
is the breakfast of champions’. Hiermee zegt hij dat feedback voeding 
van kampioenen is. Jammer dat veel mensen in Nederland feedback 
vertalen met ‘kritiek’, waardoor ‘feedback’ doorgaans neerkomt op 
vertellen van wat niet goed is of is gegaan. Zo wordt de ‘voeding’ wel 
erg eenzijdig en kan zelfs ziek maken.  
   Vaak worden leerlingen alleen beoordeeld en krijgen ze geen feedback. 
Leerlingen geven daarentegen aan dat ze meer leren van informeren 
dan van beoordelen.  
   Feedback is deels persoonsgebonden (wie je bent, je karakter), deels 
taakgebonden (wat je doet, je gedrag); beide kunnen negatief en po-
sitief zijn. Negatieve persoonsgebonden feedback is dodelijk, bijvoor-
beeld: ‘je bent een etterbak’. Hier kun je namelijk niks mee, want als 
je het bent dan zul je je ook zo gedragen. Met ‘je gedraagt je als een 
etterbak’ kun je wel wat: je kunt erover nadenken of je je gedrag wilt 
veranderen of niet.  
   Als je ermee doorgaat zijn er natuurlijk wel consequenties die je dan 
ook op de koop toe moet nemen. Immers, als je een regenboog wilt 
zul je regen voor lief moeten nemen.  
   Het is aan ons volwassenen om pubers veel positieve persoonsgebon-
den en taakgebonden feedback te geven: daarvan groeien pubers en 
ontwikkelen ze zich. Vooral: hun zelfvertrouwen stijgt erdoor. Natuur-
lijk moet een puber ook negatieve, taakgebonden feedback krijgen 
waarmee, hopelijk consequent, de kaders worden aangegeven. Want 
dat is wat een puber van ons volwassenen verwacht: samen de kaders 
aangeven waarbinnen ze zich mogen bewegen. Dit zorgt voor een 
veilige context waarin de puber kan werken en oefenen om een bete-
kenisvolle volwassene te worden. In de begeleiding van pubers die erg 
onzeker zijn kun je onderzoeken of een faalangsttraining soelaas kan 
bieden en verder kun je als begeleider gebruik maken van technieken 
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uit onder meer de RET, NLP en TA en proberen de puber een aantal an-
kers te laten ontdekken die hem houvast kunnen bieden in momenten 
van onzekerheid en (faal)angst. In het  Handboek Sociale vaardigheids-
training  (Prinsen & Terpstra, 2004) en op de site  www.pubervannu.nl  
staan vele oefeningen en tips om de te onzekere puber te helpen.  

       Als de motivatie verloren gaat, werkt dit door in de gehele schoolloop-
baan en vaak in de rest van het leven. Maar dooddoeners werken niet. 
‘Doe het nu maar, later zul je me dankbaar zijn!’ mag rationeel juist 
zijn, toch versnelt het bij geen enkele puber de hartslag. Gelukkig valt 
motiveren wel te leren. Uitgangspunt is de inspiratie van de begeleider.  
   Van ongemotiveerdheid wordt wel vaak gesproken, maar volgens ons 
bestaat dat eigenlijk niet. Wat wel bestaat is ‘anders gemotiveerd zijn’. 
Met andere woorden: als een puber zich voor biologie totaal niet inte-
resseert wil dat niet zeggen dat hij geen interesse heeft, zijn interesse 
is alleen anders gericht (dan op biologie). Voor het afronden van een 
opleiding is een basismotivatie nodig, maar uit onderzoek blijkt dat de 
hoogte van deze motivatie op geen enkele wijze samenhangt met de 
hoogte van de cijfers.  
   Een school die veel hoge cijfers geeft, heeft niet per defi nitie gemoti-
veerde leerlingen. Een betere graadmeter is hoeveel plezier de leerling 
beleeft aan wat hij doet. Dit betekent dat de school voor een groot deel 
bepaalt of de leerlingen er met plezier heengaan. Het welbevinden van 
de leerling binnen zijn context hangt immers samen met zijn gemoti-
veerdheid. Een school die leerlingen weet te motiveren erkent een aan-
tal behoeften die essentieel zijn voor emotionele veiligheid. Dit geldt 
ook voor de motivatie van de puber in een begeleidingsproces.  

       Twee van onze uitspraken die wij belangrijk vinden zijn: ‘waar je 
energie in stopt, dat wordt groter’ en ‘straf van dichtbij en beloon op 
afstand’. Dit geldt in de omgang met volwassenen en nog meer in de 
omgang met jongeren. Als je energie stopt in dat wat goed gaat, zal 
dat groter worden en dit zal een zuigende werking hebben. Streep 
niet alleen door met het rode potlood, geef leerlingen erkenning voor 
wat ze kunnen. Zo krijgen ze het gevoel dat ze er toe doen. Straffen is 
óók noodzakelijk, maar straf van dichtbij en als het een plaats heeft in 
je pedagogische strategie, niet alleen als repressief middel dient. Bij 
straffen van dichtbij blijft het negatieve zo klein mogelijk. Op het mo-
ment dat je beloont op afstand maak je het positieve groot en laat je de 
puber weten dat je alleen aandacht voor hem hebt als hij zich positief 
gedraagt. Zo heeft de puber geen negatief gedrag nodig om aandacht 
te krijgen. Hij krijgt namelijk alleen aandacht bij positief gedrag. Door 
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op deze manier jongeren te benaderen en consequent met ze om te 
gaan zal de motivatie toenemen en het grensoverschrijdende, agres-
sieve en negatieve gedrag afnemen of zelfs verdwijnen.  

         5.7      Autonomie, relatie en competentie  

     Menselijk gedrag vindt altijd zijn oorsprong in de vervulling van een 
aantal basisbehoeften waardoor het zelfvertrouwen en de motivatie 
zullen toenemen.  
   Er zijn vele, soms tegenstrijdige theorieën over de relatie tussen gedrag 
en behoeften. Hier gaan wij in dit boek niet verder op in. Wij stellen 
dat de behoefte aan competentie, relatie en autonomie een belangrijke 
rol spelen in het menselijk functioneren en dat zij bij de begeleiding 
van pubers goed inzetbaar zijn. Voordat wij hier nader op ingaan stel-
len wij een associatieoefening rond deze begrippen voor.  
   De oefening gaat als volgt.  
   Noteer op een blanco vel de drie begrippen uit fi guur 4.  

               Schrijf nu per begrip alle woorden op die bij je opkomen als je denkt 
aan dit ene begrip.  

       Beschrijf de begrippen met behulp van de woorden die je genoteerd 
hebt; gebruik de drie kaders als voorbeeld.  

  Figuur 4        Drie basisbehoeften van de mens.   

autonomie relatie

competentie
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       autonomie       
     Ik kan iets doen zonder hulp.  
   Ik ben zelfstandig. 

    

                relatie       
     Ik voel me veilig/geaccepteerd.  
   Ik voel me gewaardeerd.  

       

      competentie       
     Ik ben iemand die iets kan.  
   Ik geloof in eigen kunnen.  

       

      Als begeleider kun je nu met behulp van de uitkomst van deze oefe-
ning de volgende uitgangspunten formuleren voor je werk met pubers:  

         autonomie:    
   Ik zorg dat pubers ruimte hebben om zichzelf te zijn.  
   Ik stimuleer het bedenken van eigen oplossingen.  
   Ik straal uit dat pubers ook heel veel kunnen zonder mij.  
   Ik maak werkafspraken met de puber(s).  

         relatie:    
   Ik zorg dat pubers tot samenwerken komen.  
   Ik betrek alle pubers bij mijn instructie.  
   Ik laat merken dat ik heel benieuwd ben naar denkstappen van de 
puber.  
   Ik maak werkafspraken met de puber(s).  

         competentie:    
   Ik zorg dat pubers veel succeservaringen hebben.  
   Ik zorg voor denkpauzes.  
   Ik laat pubers weten dat ik hun antwoord serieus neem.  

       De motivatie van pubers op school, daarbuiten of bij begeleiding 
wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de leeromge-
ving. De kwaliteit van een leeromgeving wordt bepaald door zes facto-
ren. Deze zes factoren zijn:  
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      1      sfeer en relatie  
     2      omgaan met individuele mogelijkheden  
     3      zinvol en betekenisvol  
     4      activiteit  
     5      initiatief  
     6      organisatie.  

            Sfeer en relatie . De belangrijkste basis om zin in leren te krijgen en te 
behouden, wordt gelegd door de sfeer en door de kwaliteit van de ver-
binding tussen begeleider en puber. Daarbij gaat het in eerste instantie 
niet om elkaar sympathiek te vinden, maar om vertrouwen in elkaar. 
Of dat het geval is, zien we aan openheid, wederzijds begrip, geen 
façade hoeven op te houden, zichzelf mogen zijn. Als begeleider en 
puber dingen over elkaar vertellen die zij niet rechtstreeks tegenover 
elkaar durven uit te spreken, is er onvoldoende vertrouwen.  
   Kenmerken van een goede sfeer en relatie zijn onder andere:  
        positieve communicatie;  
       het zich wel bevinden van de betrokkenen;  
       mogen praten over gevoelens en belevingen;  
       aandacht/ruimte voor problemen die voortvloeien uit de thuiscon-

text;  
       afspraken gericht op het stimuleren van activiteit en zelfstandigheid;  
       evaluatiemomenten.  

            Omgaan met individuele mogelijkheden.  Wie regelmatig boven of onder 
zijn niveau moet werken zal moeilijk gemotiveerd kunnen blijven. 
Bovendien leidt het tot een aantasting van het zelfvertrouwen, ont-
snappingsgedrag en allerlei andere vervelende dingen. Maar onder 
‘omgaan met individuele mogelijkheden’ wordt ook verstaan dat er 
rekening gehouden wordt met verschillen in interesse, leerstijlen, be-
nodigde tijd.  
   Kenmerken van omgaan met individuele mogelijkheden zijn onder 
andere:  
        opdrachten/activiteiten die op een verschillend niveau verwerkt kun-

nen worden;  
       een evaluatiesysteem waarbij de leerling ook met zichzelf vergeleken 

wordt;  
       opdrachten voor verschillende leerstijlen;  
       eigen doelen en werkafspraken formuleren.  

            Zinvol en betekenisvol . Willen leerstof, oefeningen en begeleiding boei-
en en effectief zijn, dan moeten zij betekenis hebben voor de puber. 
Dat is niet hetzelfde als ‘aansluiten bij de eigen ervaringen’.  
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   Kenmerken van de mate waarin als iets zinvol en betekenisvol wordt 
ervaren, zijn onder andere:  
        de opdrachten/oefeningen hebben merkbaar de belangstelling van 

de puber;  
       er wordt een verband gelegd met de werkelijkheid;  
       er is veel aandacht voor het beeld dat de puber zich kan vormen van 

de gebruikte opdrachten, oefeningen en vragen;  
       ouders komen in de groep vertellen over hun eigen ervaringen;  
       sociaal zinvolle acties.  

            Activiteit.  De hoeveelheid tijd die pubers op school, daarbuiten en in 
begeleiding stilzitten, mogen we niet onderschatten. Dat dit de leer-
prestaties beïnvloedt is evident. Juist tijdens lessen en begeleiding 
draait het om de eigen activiteit van de pubers die daarmee hun eigen 
mentale modellen bouwen.  
   Kenmerken van activiteit zijn onder andere:  
        weinig momenten waarop de groep/klas niets te doen heeft;  
       veel variatie in activiteiten/werkvormen;  
       veel mogelijkheden om samen te werken;  
       afwisseling in opdrachten voor ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘handen’;  
       de rol van de begeleider is alleen die van begeleiden en niet van doce-

ren/adviseren;  
       veel materialen die uitnodigen tot handelend bezig zijn;  
       uitnodigende opdrachten in de vorm van een probleem dat opgelost 

dient te worden.  

            Initiatief . Motivatie ontstaat als pubers bezig kunnen zijn met din-
gen die aansluiten bij hun interesses en behoeftepatronen. Maar 
een begeleider kan die niet altijd van tevoren weten. Daarom is 
het van belang dat pubers zelf een inbreng hebben in hun eigen 
(onderwijsleer)proces. Met andere woorden, dat zij het leerproces ten 
minste voor een deel zelf kunnen sturen. Alleen zo kunnen de indivi-
duele mogelijkheden en behoeften aan het licht komen.  
   Kenmerken van initiatief zijn onder andere:  
        leerfuncties die door de puber en niet door de begeleider vervuld 

worden;  
       organisatorische en inhoudelijke punten waarover pubers (mee-)be-

slissen;  
       bijeenkomsten waarbij pubers bij bepaalde onderdelen hun eigen 

elementen kunnen inbrengen;  
       keuze om alleen of samen te werken;  
       als er moet worden samengewerkt: met wie?  
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            Organisatie.  Een onderwijs- of begeleidingsarrangement dat volledig 
voldoet aan de vorige vijf factoren, kan desondanks het leren ernstig 
belemmeren als er geen sprake is van een vlotte organisatie.  
   Kenmerken van organisatie zijn onder andere:  
        een ruimtelijke indeling die groepsinstructie én individueel werken 

mogelijk maakt;  
       oefeningen die voor de leerlingen vlot toegankelijk zijn;  
       werkafspraken die een vlot en veilig verloop bevorderen.  

          Motivatie werkt voor pubers niet anders dan voor begeleiders. Deelne-
mers geven tijdens onze trainingen, scholingen en opleidingen gere-
geld aan dat de volgende vragen leiden naar een begeleiding die start 
vanuit het hart.  
        Hoe sluit jij aan bij de beleveniswereld van jouw pubers?  
       Hoe maak jij het onderwijs voor pubers herkenbaar?  
       Hoe sluit jij aan bij de behoeften van jouw pubers?  
       Hoe maak jij het praktisch nut aan de puber duidelijk?  
       Hoe maak jij de relatie tussen het onderwijs en de maatschappij 

zichtbaar?  
       Hoe sluit jij aan bij het ontwikkelingsniveau van pubers en bij hun 

onderlinge verschillen?  
       Hoe benader jij pubers, rationeel en emotioneel?  
       Hoe en hoe vaak geef jij jouw pubers feedback? Ook positief ?  
       Waar stop jij energie in en hoe straf en beloon jij pubers?  
       Hoe onderhoud jij de contacten met de ouders van jouw pubers?  
       Hoe heb jij aandacht voor de sociaal-emotionele problemen van jouw 

pubers?  

            5.8      Verwijzen is doorgeven van vertrouwen  

     Er zijn verscheidene situaties denkbaar waarin het verstandig is een 
puber te verwijzen naar hulpverleners die specifi eke deskundigheid 
hebben in bepaalde problematiek. Je kunt een puber niet echt helpen 
als je de deskundigheid mist die in het geval van een specifi ek pro-
bleem vereist is.  
   Wanneer een puber jou in vertrouwen zijn verhaal doet, is het feit dat 
je werkelijk hebt geluisterd op dat moment al voldoende om helpend 
te zijn. Het getuigt dan van billijkheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid 
als je aangeeft waar je eigen deskundigheid niet meer toereikend is.  
   Voor veel pubers is de stap naar een andere onbekende deskundige 
heel groot. Daarom is het verstandig om die stap dan samen met de 
puber voor te bereiden en te helpen het eerste contact te leggen.  
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   Zoals in hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde is gekomen, is het uiter-
mate belangrijk om de ouders of eventuele andere verantwoordelijke 
opvoeder(s) daarbij te betrekken. Ook is het belangrijk afspraken te 
maken over het verloop van de contacten tussen de externe en interne 
begeleiders, om te voorkomen dat de verschillende begeleiders langs 
elkaar heen gaan werken. Als het goed is ontstaat zo een proces van 
gedeeld vertrouwen.  

       Natuurlijk kan een begeleider ook intern, binnen de school, verwijzen 
naar een collega-begeleider. Een mentor kan een sociaal onhandige 
leerling naar de sociale-vaardigheidstrainer verwijzen, of hij verwijst 
zijn mentorleerling door naar de decaan of vertrouwenspersoon. 
Verder doe je er goed aan intern naar een collega te verwijzen als de 
problematiek van een leerling raakt aan je eigen, vaak nog onverwerkte 
emotionele ervaringen. Verwijzen wordt vaak lastig als er tijdens de 
bijeenkomsten met de puber een sterke vertrouwensband is ontstaan. 
Maar het is juist de sterke vertrouwensband die nódig is om een verwij-
zing succesvol te laten worden. Als je te snel verwijst, zonder dat er een 
vertrouwensband is, is de kans op mislukken groot. Uit ervaring is ons 
bekend dat bij bijvoorbeeld seksueel misbruik, kindermishandeling en 
andere zware problemen de puber niet snel het achterste van zijn tong 
laat zien.  
   De school en haar begeleiders, maar ook elke andere hulpverlener, 
wordt telkens getest op betrouwbaarheid. Als je een puber na een eer-
ste gesprek wilt verwijzen is dit gedoemd te mislukken omdat er dan 
nog te weinig vertrouwen is opgebouwd. Verwijzen kan pas succesvol 
zijn als een vertrouwensband al bestaat. De begeleider die verwijst 
moet zijn uiterste best doen het opgebouwde vertrouwen aan de ande-
re begeleider over te dragen. Dit kun je bereiken door een puber ervan 
te overtuigen dat de ontstane vertrouwensband niet beschaamd wordt, 
dat het niet passend zou zijn als jij zou doorgaan met begeleiden en 
dat hij meer geholpen is met een verwijzing naar een begeleider die 
bekend is met zijn problematiek.  
   Heel belangrijk is dat de begeleider aan de puber laat weten dat hij 
de andere begeleider kent en weet dat deze te vertrouwen is. Vaak is 
de teleurstelling groot en die moet je zeker erkennen en niet van tafel 
schuiven. Daarnaast moet de nieuwe begeleider het verlies van de ver-
trouwensrelatie met de vorige begeleider erkennen.  
   Voor een zo groot mogelijk succes is het goed als de verwijzende bege-
leider of de zorgcoördinator regelmatig contact heeft over het hande-
lingsplan van de puber met de betrokken deskundigen. Onze ervaring is 
dat dit het beste door de zorgcoördinator van de school kan gebeuren. 
Deze heeft vaak iets meer aanzien en contact met externe begeleiders.  
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   Vervolgens kan de zorgcoördinator de consequenties van het han-
delingsplan bespreken met docenten die aan de betrokken leerling 
lesgeven. Hierdoor wordt de kans vele malen groter dat docenten 
de leerling bieden wat hij nodig heeft en dat wat zij doen niet haaks 
op het handelingsplan staat. Natuurlijk is het belangrijk dat de zorg-
coördinator regelmatig contact heeft met de externe begeleider om de 
vorderingen te bespreken.  
   Wanneer de begeleiding door de andere hulpverlener eenmaal op gang 
is gekomen, blijft het belangrijk om regelmatig met de puber de voort-
gang te bespreken en na te gaan hoe hij de geboden hulp ervaart. Op 
die manier blijft de vertrouwensrelatie in stand. Zelfs regelmatig alleen 
maar vragen ‘hoe gaat het nu?’ kan daar al bij helpen. Onze ervaring 
tot nu toe is dat er vaak te weinig contact is tussen hulpverlenende in-
stanties onderling en tussen school en externe begeleider.  

         5.9      Weerstand en hoe hiermee om te gaan  

     Piet Weisfelt defi nieert het begrip weerstand in zijn boek  Nestgeuren  
(1995) als volgt:  

       Weerstand is de kracht die aanzet tot tegenwerking om de 
(levens)doelen te bereiken. Weerstand is een gegeven. Ieder mens 
die op reis gaat, ervaart weerstand. Zonder weerstand zou het op 
weg gaan ook niet mogelijk zijn. Op het moment dat de mens op 
weg gaat naar zijn (levens)doelen is er weerstand.  

       Zonder weerstand zou geen boot varen en geen trein rijden. Weerstand 
is er dus altijd. Een zeiler maakt zijn boot zo glad mogelijk om zo min 
mogelijk weerstand te hebben van het water, om zijn boeg door het 
water te laten snijden zoals een warm mes door boter. En hij zet de zei-
len zó dat deze zo veel mogelijk weerstand hebben.  
   Dit maakt de paradox van weerstand duidelijk, namelijk: weerstand is 
de kracht die aanzet tot tegenwerking en weerstand is tegelijkertijd de 
bron van vooruitgang.  

         Tessa voelde weerstand ontstaan toen haar begeleider naar de 
relatie tussen haar en haar moeder vroeg. Haar hele lijf protes-
teerde. Tegelijkertijd besefte ze dat daar ook de bron van haar pro-
bleem lag. Zij en haar moeder waren ver van elkaar af en ook weer 
zo dicht bij elkaar. Langzaam drong het tot haar door dat ze nog 
veel van haar moeder kon leren.  
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               Achter weerstand zit altijd angst, een verlangen of kwetsbaarheid. Als 
je alleen met weerstand op weerstand reageert wordt de weerstand 
alleen maar groter. Door op zoek te gaan naar wat er achter de weer-
stand schuilt, ga je op zoek naar verbinding en daarmee krijgt degene 
die weerstand biedt erkenning voor zijn weerstand en zal zijn weer-
stand verdwijnen als sneeuw voor de zon. Zo openen zich mogelijkhe-
den en uitdagingen om het probleem aan te gaan.  

       Als een mens voor een verandering staat, wekt dat behalve uitdaging 
vaak interne weerstand en angst op. Er wordt wel eens gezegd: het 
verschil tussen angst en een uitdaging is een diepe ademhaling. Angst 
voor verandering heeft vaak te maken met het maskeren van eerder 
ervaren pijn of veronderstelde pijn. Om deze pijn te ontlopen vertonen 
mensen weerstand; zo voorkomen ze dat een ander de blauwe plek 
aanraakt. Maar als iemand uit alle macht met weerstand zijn blauwe 
plek beschermt, dan wordt de oude pijn juist geprikkeld.  

         Elza is de laatste vier jaar op haar basisschool erg gepest. Iedere 
dag voelde ze voordat ze naar school ging angst en woede omdat 
ze dacht aan ‘ze’ overgeleverd te zijn. Ze stortte zich volledig op 
haar schoolwerk en haalde heel hoge cijfers, waarmee ze naar het 
gymnasium kon. Hier werd ze minder gepest, maar de angst was 
er nog iedere dag. Ook nu werkte ze hard om haar pijn maar niet 
te hoeven voelen, ze ging met de hoogste cijfers van school en 
ging economie studeren aan de universiteit van Utrecht. Ze heeft 
nu een hoge functie bij een ministerie en maakt weinig contact 
met collega’s, waardoor ze haar afstandelijk en onbereikbaar 
vinden. Velen hebben zelfs een hekel aan haar, waardoor er vaak 
grapjes over haar gemaakt worden. De vorm van het pesten is 
veranderd, de boodschap is dezelfde. Zij durft nog steeds niet de 
werkelijkheid onder ogen te zien en zich af te vragen: ‘Wat in mijn 
gedrag draagt hieraan bij?’  

       

        Als iemands context verandert, ontstaat vaak even onbalans op weg 
naar een nieuwe balans. Wat vervolgens weerstand kan opleveren. Bij-
voorbeeld de directeur die wil dat zijn secretaresse zelf meer stappen 
zet en minder met hem overlegt, voelt zich niet gezien en eenzaam als 
zij dat inderdaad doet. Weerstand is er dus altijd. De context zal regel-
matig een uitdaging tot verandering aanreiken, terwijl de verandering 
tegelijkertijd weerstand oproept. Een bestaande context is bekend, en 
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je kunt er last van hebben, van de verandering heb je minder tot geen 
last, en is onbekend. Vandaar dat veel mensen eerder op zoek gaan 
naar de oude balans dan dat zij een nieuwe ontwikkelen. ‘We heb-
ben een hekel aan sleur, maar zijn bang voor veranderingen’. Door je 
weerstand als bron van vooruitgang te ervaren, kun je nieuwe dingen 
ontwikkelen. Dit brengt ons tot de volgende wetmatigheid: de kracht 
die aanzet tot weerstand is net zo groot als de kracht die nodig is om 
een doel te bereiken. Voor mensen die van baan moeten veranderen 
of de puber die van school moet veranderen is het van belang te on-
derzoeken hoe de weerstand opgewekt door het ‘moeten veranderen’, 
als bron van vooruitgang kan worden gebruikt. Hiervoor moet je wel 
je weerstand onderkennen en bereid zijn die te onderzoeken. Juist als 
je geneigd bent te stoppen omdat je van het gezeur af wilt zijn, is het 
interessant te onderzoeken wat je van het gezeur kunt leren. Vaak is 
weerstand onbewust en voor jezelf niet direct herkenbaar. Een verde-
digingsmechanisme dat ontstaat door het omgaan met weerstand is 
waarneembaar als weerstandsgedrag en tegelijkertijd ook in het mas-
keren van die weerstand.  
   Als je weerstand en kracht wilt laten samenwerken zul je je weerstand 
moeten erkennen. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We zijn 
vaak geneigd weg te lopen. Als we echter bereid zijn de intentie van 
onze weerstand te onderzoeken, of anders gezegd in staat zijn voorbij 
die weerstand te kijken en na te gaan waar die uit voortkomt, zijn we 
bereid de effecten ervan onder ogen te zien. Weerstand kan ons ook 
helpen moeilijkheden en belemmeringen zichtbaar te maken die we 
anders misschien onderschat zouden hebben. Het overwinnen van de 
weerstand maakt trots en geeft meer zelfvertrouwen, en zo is de cirkel 
weer rond.  

       Er zijn twee soorten weerstand: tegen de inhoud en tegen het proces.  
     Weerstand tegen de inhoud . Iemand is het niet eens met de inhoud van 
wat hem wordt aangeboden of hij begrijpt iets niet. Belangrijk ken-
merk: als er echt enkel sprake is van weerstand tegen de inhoud dan 
zijn er geen bijkomende emoties en is iemand bereid om in een ge-
sprek naar overeenstemming of een oplossing te zoeken.  
   Zodra er emotie bijkomt, is er sprake van weerstand tegen het proces.  
   Bij weerstand tegen inhoud is het belangrijk om door te vragen om 
zaken duidelijk te krijgen. Daarnaast is het van belang om argumenten 
uit te wisselen.  
     Weerstand tegen het proces  komt voort uit onduidelijkheid over persoon-
lijke gevolgen, uit onzekerheid of onveiligheid. Het gaat dus om angst, 
kwetsbaarheid en verlangen. Vaak heeft weerstand tegen het proces 
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te maken met gebrek aan erkenning, met zich niet gehoord en gezien 
voelen. Of met schaamte, onzekerheid, het niet onder ogen durven 
zien van de consequenties van de huidige situatie, het niet kunnen 
accepteren van onvermogen op een bepaald terrein, het niet kunnen 
aanvaarden van de eigen verantwoordelijkheid.  

       Weerstand is ook een positieve kracht, een overlevingsmechanisme:  
        het voorkomt dat je wordt gekwetst;  
       het weerhoudt je ervan te veel hooi op je vork te nemen;  
       het dwingt je duidelijke keuzes te maken;  
       het zorgt ervoor dat je je grenzen aangeeft;  
       het maakt je doelgericht.  

          Weerstand is vaak zichtbaar in gedrag. Dat kan verschillende vormen 
aannemen, zoals:  
         Agressie . Agressief gedrag, rivaliteit, spot, rebellie, verzet, opstan-

digheid. Binnen de dramadriehoek: aanklagerrol. In groepen: zich 
terugtrekken in subgroepen waarin de leden elkaar steunen en be-
schermen. De andere subgroep wordt ‘de vijand’. 
   Binnen de dramadriehoek: aanklagerrol.  

         Vluchten . De groep verlaten, zich terugtrekken, afdwalen van het the-
ma, geintjes maken, uitstellen. De ander een schuldgevoel aanpra-
ten, zielig doen, zich verschuilen achter veel ander werk. Wachten op 
ondersteuning of maatregelen van ‘de leider’, vragen om meer struc-
tuur, leunen op leidinggevende. 
   Binnen de dramadriehoek: slachtofferrol.  

         Vermijden . Situaties vermijden waarin het probleem zich manifes-
teert, bijvoorbeeld: wegblijven bij een toets, spijbelen, niet naar een 
feestje met veel mensen gaan, enzovoort. 
   Binnen de dramadriehoek: slachtofferrol.  

         Ontkennen . Het probleem wordt uit het bewustzijn verdrongen. Inge-
beelde of gekleurde werkelijkheid vervangt de realiteit. Waarnemin-
gen worden vermengd met interpretaties, bijvoorbeeld: de anderen 
moeten mij hebben, hebben het op mij gemunt, in plaats van ‘ik 
weet niet hoe ik contact moet maken’. 
   Binnen de dramadriehoek: afwisselend aanklagerrol en slachtoffer-
rol.  

         Zelfdestructie . Alle schuld aan de oorzaak van het probleem bij jezelf 
leggen. Agressie wordt op de persoon zelf gericht: zelfbeklag, ‘ik 
ben niets waard’, automutilatie tot aan suïcide. 
   Binnen de dramadriehoek: naar binnen gerichte (dus indirecte) aan-
klagerrol en slachtofferrol.  



88 Pubers van Nu!

                  Veel procesweerstand wordt geuit als weerstand tegen de inhoud. Dan 
ontstaan er emotionele discussies en polemieken die erg beschadi-
gend kunnen zijn. Rationeel overtuigen en het aandragen van goede 
argumenten vergroten de procesweerstand juist. In die gevallen is het 
van het allergrootste belang  de inhoud los te laten  en eerst aandacht te 
hebben voor de  procesweerstand .  
   Daarbij kun je de volgende stappen zetten:  
      1      Doorvragen op emoties. ‘Hoe ervaar je …?’ ‘Wat gebeurt er met  jou ?’  
     2      Spreek erkenning uit. De belangrijkste stap! Zorg dat de ander zich 

door jou gezien en gehoord voelt en check uitdrukkelijk of dat ook 
werkelijk het geval is.  

     3      Confronteer de ander met de negatieve consequenties van zijn 
huidige gedrag en manier van denken. Doel hiervan is de ander 
te helpen probleemeigenaar te worden en te zoeken naar gedrag dat 
helpt om de volgende stap te zetten. Centrale vraag: helpt je huidige 
gedrag jou om dat wat je wilt ook te bereiken? Welke andere moge-
lijkheden zijn er om wel te bereiken wat je wilt?  

  Figuur 5         Vormen van weerstand.   
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     4      Zoek naar de positieve intentie van de weerstand en geef aandacht 
aan de onderliggende motieven die ten grondslag liggen aan de 
weerstand. Vraag ‘Wat zou je willen?’, ‘Wat maakt dat voor jou be-
langrijk?’  

      Belangrijk: wees je bewust van je eigen weerstanden tijdens het coach-
proces. Wat vermijd je? Wat ontken je? Wat roept agressie bij je op? 
Waarvoor heb je de neiging weg te vluchten? Antwoorden op die vra-
gen helpen stagnaties in het coachproces in beweging te krijgen.  

         5.10      De dramadriehoek, het pamperen voorbij  

     In de Transactionele Analyse worden de interacties tussen mensen 
bekeken vanuit de verschillende rollen die mensen kunnen vervullen. 
Aldus ontstaan verschillende ‘rollenspelen’. Één daarvan staat bekend 
als de ‘dramadriehoek’, zo genoemd omdat het meestal een ‘drama’ 
wordt, zodra je één van de drie rollen op je neemt.  

       De rollen in de dramadriehoek zijn de volgende.  

        De redder . Dit is degene die helpt, die verantwoordelijkheden over-
neemt (‘ik doe dit voor jou’). Het is een helpen vanuit de (onbewuste) 
overtuiging te weten wat goed is voor de ander. De redder denkt vaak 
dat de ander (nog) niet in staat is zelf het probleem aan te pakken. Het 
kenmerk van de redder is dat hij of zij in de relatie degene is die het 
hardste werkt. De redder geeft ongevraagd advies of te snel antwoord 
op de vraag: ‘wat moet ik doen?’ Het gevolg is dat de ander automa-
tisch als slachtoffer wordt behandeld. De ander bevindt zich hoe dan 
ook in een onderliggende positie: er is geen gelijkwaardigheid. Een 
redder krijgt dankbaarheid zolang het goed gaat. Een redder wil graag 
helpen, zijn uiterste best doen, zich uitsloven, de ander het probleem 
uit handen nemen. Hij maakt de ander afhankelijk, en wil vertrou-
wensfi guur zijn. Hij kijkt niet of de hulp adequaat is. Voor een redder 
is het meestal moeilijk afscheid te nemen van het ‘applaus’. Als het 
redden mislukt, geeft dit vaak frustratie of zelfs kwaadheid.  

        Het slachtoffer . Dit is degene die ‘iets niet kan’, die geen verantwoorde-
lijkheid kan of wil dragen. ‘Ik kan er niets aan doen’ is de meest ken-
merkende zin. ‘Slachtoffers’ ventileren klachten over wat er allemaal 
niet deugt of over ‘wat hun is overkomen’. Ander slachtoffergedrag 
kan zich voordoen in de vorm van ‘anderen of bepaalde omstandighe-
den zijn er de oorzaak van dat ik me zo voel, dat ik iets niet kan doen’. 
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Een ‘slachtoffer’ kan een ander in de omgeving proberen zover te krij-
gen dat die hem of haar helpt of iets oplost. Hij heeft het gevoel dat hij 
altijd de klos is, dat ze hem altijd moeten hebben. Hij ziet zijn eigen 
kracht niet. Een slachtoffer toont dan ‘dankbaarheid’. Als de ‘redder’ 
het niet goed doet, zal het ‘slachtoffer’ (stille) verwijten maken. Het 
slachtoffer gaat dan de rol van ‘aanklager’ vervullen. Meestal zoekt het 
‘slachtoffer’ dan een nieuwe redder, wat kan leiden tot ‘shoppen’.  

        De aanklager . De aanklager beschuldigt, wijst de ander op zijn fouten 
en spreekt in verwijten: ‘Jij bent lui of ongemotiveerd, dus ik steek 
geen energie in jou’. De aanklager onderneemt acties om de ander te 
straffen of te elimineren, zoals een leerling defi nitief verwijderen, niet 
vanwege ernstige feiten maar vanwege het niet opvolgen van adviezen. 
De aanklager wil winnen en gelijk krijgen. Om dat te bereiken kan hij 
of zij het slachtoffer blijven achtervolgen met klachten. De aanklager 
is boos op de wereld, vol van verwijten, verbitterd, neemt wraak. Hij 
miskent zijn eigen gevoel van schuld en pijn. Net als de redder is ook 
hier geen sprake van gelijkwaardigheid: het slachtoffer moet boeten, 
excuses aanbieden, zich gaan gedragen zoals de aanklager dat wil: jíj 
moet veranderen!  

               Na verloop van tijd kan er rolverwisseling optreden. Als de begeleider 
bijvoorbeeld als redder begint en heel veel tijd en energie steekt in een 
leerling, maar gefrustreerd raakt doordat de puber niet de gewenste 
gedragsverandering laat zien, is de kans groot dat hij vervolgens de rol 
van aanklager gaat vervullen.  
   De persoon die zich verzet tegen zijn redder omdat hij zich ingeperkt 
voelt als slachtoffer (‘ik moet doen wat hij mij voorschrijft, terwijl 
ik zelf wil kiezen’) gaat ook vaak de rol van aanklager vervullen. Het 
slachtoffer dat van de aanklager moet veranderen, vlucht of vecht terug 
en wordt dan zelf vaak aanklager, waardoor de oorspronkelijke aankla-
ger meestal slachtoffer wordt.  
   Het ‘drama’ bestaat uit confl icten, teleurstelling en frustratie en het 
gevoel door de ander niet werkelijk gehoord en gezien, dus niet echt 
serieus genomen te worden.  

  Figuur 6        De dramadriehoek.   

aanklager

slachtoffer

redder
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   Uiteindelijk leidt het niet zelden tot verbreking van het contact: een 
wederzijdse uitsluiting. Mensen die buiten de dramdriehoek staan, 
herkennen de rollen vaak wel. Zij ervaren het vertoonde gedrag als on-
echt en manipulerend.  

       Behalve de dramadriehoek is er ook de  groeidriehoek . Je kunt van de 
drama- naar de groeidriehoek overstappen door:  
        De ander verantwoordelijk te laten blijven voor zijn keuzes en/of leer-

proces. Een goede begeleider/coach vraagt door op wat de leervraag 
precies is en welke keuzes de ander wil maken en welke concrete 
acties de ander van plan is te ondernemen. Van redden naar zorgen, 
zonder de ander het probleem uit handen te nemen.  

       Verwijten om te zetten in behoeften; ‘je luistert niet naar mij’ wordt 
dan ‘ik wil graag dat je naar me luistert’.  

       Aanklagen om te zetten in assertief zijn door je eigen grenzen te be-
waken en ook rekening te houden met de ander.  

       Advies te geven enkel als erom gevraagd wordt en te checken bij de 
ander wat deze van plan is daarmee te gaan  doen.  Dat betekent dat 
de ander concreet uitspreekt wat hij werkelijk gaat doen. Dat is iets 
anders dan een intentie zoals ‘ik ga proberen om …….’ of ‘ik ga beter 
mijn best doen’.  

       Je steeds af te vragen ‘waarom zit ik in die rol, en wat levert het me 
behalve boosheid en frustratie op aan positieve gevoelens?’ Wat doe 
je als je hulp aanbiedt, is dat gevraagd of ongevraagd?  

      Wanneer je op deze manier in de groeidriehoek opereert maakt dit de 
kansen op een dialoog die mensen in staat stelt zich te ontwikkelen 
optimaal.  

   In het schema (fi guur 7) zijn de rollen in de dramadriehoek weergege-
ven, evenals de manieren om vanuit de dramadriehoek in de groeidrie-
hoek terecht te komen.  

   Door binnen de rollen van redder, aanklager en slachtoffer naar de 
kwaliteiten te kijken in plaats van de valkuilen, kun je als mens de 
waarde ervan erkennen en de bijbehorende verantwoordelijkheden 
scheiden. Het is als lopen op een pad. Je kunt een pad in twee richtin-
gen afl eggen: achterwaarts in de richting van verstarring, stagnatie 
en verlies aan contact, voorwaarts in de richting van dialoog, groei en 
ontwikkeling door je met de ander te verbinden. Telkens is er de keus 
om van de rollen in de dramadriehoek over te stappen naar de rollen 
van de groeidriehoek.  



92 Pubers van Nu!

  Figuur 7        Groeidriehoek en dramadriehoek; pad met twee richtingen.   
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 zichzelf een goed gevoel te bezorgen
• kan alleen bestaan met slachtoffers
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• lost zaken op voor anderen
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slachtoffer
• niet zelf iets ondernemen; niet kiezen
• contact zoeken uit zelfmedelijden en/of zelfbeklag
• anderen/omstandigheden zijn de oorzaak van mijn
 problemen
• kan alleen bestaan met redders

coach
• verbinding door zorgzaam en
 betrokken zijn
• ander eigen keuzes laten maken
• ander in staat stellen te leren en
 vaardiger te worden
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                   zegeltjes plakken  
     Een ander thema binnen de Transactionele Analyse is  zegeltjes plakken .  
   Dit is een uitbarsting die zich voordoet als agressie en ander grens-
overschrijdend gedrag. Dit gedrag heeft te maken met grensover-
schrijdingen uit het verleden waar toen niet passend op is gereageerd. 
De omgeving snapt er meestal niets van. Het is een verschijnsel dat je 
overal tegenkomt: in het onderwijs, in gezinnen, vriendengroepen, in 
het bedrijfsleven enzovoort. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk 
wat het inhoudt.  

         Aan het begin van een les gebeurt van alles wat de docent niet 
prettig vindt en er komt een moment waarop hij zou moeten rea-
geren. Hij reageert echter niet en de grensoverschrijdingen gaan 
nog even door, tot vlak voor het einde van de les. Dán barst bij de 
docent de bom. Hij stuurt er met veel misbaar een leerling uit. 
Deze leerling en ook de rest van de klas snappen er niets van en 
gaan (terecht) in verweer. Er volgt nog meer grensoverschrijdend 
gedrag.  

       

        Wat is hier aan de hand? We hebben hier te maken met ‘zegeltjes plak-
ken’ gevolgd door het inleveren van de spaarkaart.  
   Het moment vlak voordat er een reactie op grensoverschrijdend gedrag 
zou moeten komen noemen we het tolerantiepunt en het moment 
waarop de reactie zou moeten komen noemen we het triggermoment. 
Bij ieder grensoverschrijdend gedrag heb je te bepalen of jouw toleran-
tiepunt is bereikt en als dat zo is heb je te reageren. Wanneer het tole-
rantiepunt bereikt wordt, is voor iedereen verschillend en kan zelfs per 
situatie verschillen. Wil je passend reageren op grensoverschrijdend 
gedrag dan liggen het tolerantiepunt en het triggermoment heel dicht 
bij elkaar, het liefst zelfs op elkaar. Dan staat het verband tussen het 
grensoverschrijdende gedrag en de reactie duidelijk op je netvlies en 
kun je de reactie aan degene die de grens heeft overschreden duidelijk 
maken. Hoe groter de afstand tussen tolerantiepunt en triggermo-
ment, des te groter de kans dat die relatie vervaagt. De reactie heeft tijd 
gehad om te broeden.  
   Het komt nogal eens voor dat ze ver uit elkaar liggen, zoals in het 
voorbeeld hierboven.  
   Nu even terug naar het zegeltjes plakken. Ieder grensoverschrijdend 
gedrag geeft recht op één zegeltje; op het triggermoment wordt de 
spaarkaart ingeleverd. Als iemand een volle spaarkaart krijgt uitgereikt 
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met zegeltjes die niet van hem zijn, zal hij de reactie op zijn gedrag 
niet begrijpen. Hoe meer zegeltjes niet van hem zijn, hoe minder hij 
zal begrijpen van deze reactie, hoe feller hij zelf weer zal reageren, hoe 
meer de situatie zal escaleren. De leerling die er aan het einde van de 
les met veel misbaar uit werd gestuurd kreeg geen passende reactie, 
hij had namelijk recht op de spaarkaart met zíjn zegeltjes en een daar-
aan gekoppelde, passende reactie. Dat gebeurde niet, hij kreeg een 
spaarkaart met daarop een heleboel zegeltjes van zijn medeleerlingen 
en, wie weet, nog wel zegeltjes van een vorig lesuur of vorige dag. Dit 
maakt dat hij niet snapte waarom hij er uit werd gestuurd , en dan 
ook nog wel met zoveel misbaar (‘ik zei alleen maar………’). En dat 
klopt, hij zei alleen maar ……, en dat maakt dat de leerling alleen op 
dát gedrag een passende reactie hoefde te krijgen. Had de docent die 
gegeven, dan waren het tolerantiepunt en het triggermoment zo dicht 
mogelijk bij elkaar gebleven en had hij de leerling rechtstreeks aange-
sproken. Nu gooide hij met modder, spuwde zijn gal, en dat is iets es-
sentieel anders dan iemand rechtstreeks aanspreken.  

      Onze ervaring is dat er vaak niet passend gereageerd wordt omdat we 
‘om de lieve vrede’ ons mond houden en/of omdat we graag aardig 
gevonden willen worden – ingegeven door boodschappen uit ons nest, 
ons gezin van herkomst. Je ziet dit her en der gebeuren, met alle gevol-
gen van dien.  

        Karel ervaart op zijn werk regelmatig grensoverschrijdend gedag 
van zijn collega’s. Hij reageert hier niet of nauwelijks op. Hij komt 
aan het einde van een dag hard werken thuis en tijdens het eten 
constateert hij dat zijn vrouw het zout in de aardappels is verge-
ten. Zij krijgt nu al zijn ergernis en frustratie van de hele dag over 
zich uitgestort.  

       

        Fysieke reacties zijn vaak voorboden van grensoverschrijdend gedrag, 
soms nog voor je je er bewust van bent. Het lichaam geeft signalen. 
Door daarnaar te luisteren weet je wanneer je hebt te reageren. Door 
boodschappen uit je nest die te maken hebben met niet adequaat re-
ageren op grensoverschrijdend gedrag, wordt je duidelijk waaraan je 
zou kunnen gaan werken.  
   Tot slot: het is goed als je je telkens bij grensoverschrijdend gedrag de 
vraag stelt wat maakt dat juist dit gedrag je zo raakt. Soms heeft het 
niets te maken met de persoon die het gedrag vertoont, maar doet het 
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je denken aan je broer, je ex, noem maar op. Verder zijn pubers conti-
nu bezig grenzen te verkennen, aan het uitproberen hoe ver zij kunnen 
gaan. Je hebt tegenover hen dus telkens je grenzen aan te geven.  
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