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groeien in zelfvertrouwen en assertiviteit 

Omgaan met Grenzen! - assertiviteitstraining 
 
Doelgroep:  
Kinderen (vanaf 8 jaar), jongeren en volwassenen die te maken hebben met pesten, niet 
sociaal weerbaar zijn en/of minder sociaal vaardig zijn.  
De training is geschikt voor iedereen die sub-assertief en/of agressief gedrag vertoont en dit 
wil veranderen.     
 
Inhoud 
In de training wordt geleerd hoe jij je zelfvertrouwen kan vergroten en op kan treden tegen 
grensoverschrijdend (pest)gedrag.  
 
We gaan naar aanleiding van een vragenlijst een LEERWENS bedenken: Waar zou jij graag 
in willen groeien en aan willen werken, zodat jij je fijner gaat voelen over jezelf en steviger in 
je schoenen komt te staan.  
Je gaat oefenen met assertief gedrag. Dat betekent dat je gaat oefenen om vanuit rust en 
stevigheid te reageren op anderen.  
 
Vanuit jouw eigen leerwens gaan we aan de slag. We kijken wat jij nodig hebt. We gaan 
samen veel oefenen met lastige situaties in de training en na elke les krijg jij een paar 
opdrachten voor thuis. Deze bespreken we weer in de volgende les. 
 
Oplossingsgerichte aanpak 
We gaan niet heel diep in op de oorzaak van problemen, maar we gaan vooral samen 
zoeken naar:  ‘hoe heb je daarop gereageerd’ en ‘hoe kun je anders reageren’, zodat jij je 
sterker gaat voelen. We gaan dus op zoek naar praktische oplossingen die je ZELF in kan 
zetten buiten de training.  
 
De lessen zullen bestaan uit 
 

- Verhalen en metaforen 
- Ontspanningsoefeningen 
- Visualisatie oefeningen 
- Ademhalingsoefeningen 
- Creatieve opdrachten 
- Rollenspelletjes     
- Werken met helpende gedachten 
- Leerpunten en vaardigheden trainen 
- Huiswerkopdrachten en een werkboek  

 
Je krijgt o.a. inzicht in: 
- verschil tussen plagen en pesten 
- de rollen in een groep: slachtoffer, meeloper, pester, helper, omstander 
- actie en reactie en keuzemogelijkheden in reageren 
- eigen kracht en talenten 
- de samenhang tussen gebeurtenis – gedachten – gevoelens en gedrag (RET) 
 
We gaan werken aan: 
- uitstraling, weerbare lichaamshouding 
- stemgebruik en woordgebruik 
- ademhaling en ontspanning 
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- positief denken, eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen 
- nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven 
- feedback geven en ontvangen 
- conflicten hanteren 
- omgaan met elkaar en samenwerken 
- omgaan met buitensluiten en weer meedoen 
- hulp bieden en vragen 
 
Evaluatie 
De les start met het bespreken van de gemaakte thuisopdrachten en tijdens de les 
bespreken we de oefeningen en opdrachten na. Zo oefen jij met het herkennen van je 
gedachten en gevoelens en leer je deze te verwoorden. Daarnaast krijg je de gelegenheid 
om je eigen mening te geven. Je mag altijd aangeven om oefeningen te herhalen als je daar 
behoefte aan hebt.  
Er is altijd een eindevaluatie met de deelnemer én ouder/verzorger.  
 
Lesopbouw 
 
De duur van een les is mede afhankelijk van de deelnemer en duurt rond 60-90 minuten. 
Bij een individuele training wordt altijd op maat gewerkt. De onderstaande 10 lessen van de 
groepstraining vormen de basis.  
 
Het programma 

1. Bespreken van het huiswerk en ervaringen 
2. Oefenen met weerbaarheidspunten door middel van spel- en andere werkvormen. 
3. Uitdelen van de werkbladen en toelichting op de huiswerkopdrachten. 
4. Evaluatie van de bijeenkomst. 

 
Bijeenkomst 1: 
- Kennismaken met elkaar 
- Groepsregels maken – hoe willen we met elkaar omgaan 
- Verschil plagen en pesten 
- Sterke lichaamstaal 
 
Bijeenkomst 2 
- Herhalen sterke lichaamstaal 
- Rollen bij pesten 
- Gevoelens 
- Complimenten 
 
Bijeenkomst 3 
- Drie manieren van reageren: sub-assertief, assertief, agressief 
- Complimenten 
- Ontspannen  
 
Bijeenkomst 4 
- Eigen mening geven en nee zeggen 
- Helpende gedachten 
 
Bijeenkomst 5 
- Herhalen bijeenkomst 1 t/m 4 
- Per ongeluk & expres 
- Ontspannen  
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Bijeenkomst 6 
- Inleven in de pester 
- Zeggen waar je last van hebt  
- Reageren als een ander last heeft van jou  
 
Bijeenkomst 7 
- Praatje maken  
- Ontspannen 
 
Bijeenkomst 8 
- Meedoen 
- Omgaan met buitensluiten 
- Problemen oplossen 
 
Bijeenkomst 9 
- Herhalen les 1 t/m 8 
- Hulp bieden 
- Hulp vragen  
- Digitaal pesten (wanneer dit nog niet aan bod is geweest) 
 
Bijeenkomst 10 
- Herhalen training en laatste gelegenheid tot vragen 
- Afscheid en waardering voor elkaar 
-              Uitreiken diploma 
 

De training omvat: 

• Een intakegesprek en vragenlijst   
• 10 bijeenkomsten van 60-90 minuten 
• Werkmap 

 
Workshop – informatieavond voor ouders is mogelijk en op aanvraag. 
 
Trainer: 

Bonnie de Ligny 
Assertiviteitstrainer – omgaan met pesten & faalangst 
Gevangenpoortsteeg 14 
1135 AE Edam 
T: 06 - 23589776 
e: bonnie@hartenacademie.nl 
 
Mijn opleiding tot trainer omgaan met pesten heb ik in 2013 genoten bij Stichting Omgaan 
met Pesten. De training die ik aanbied is gebaseerd op de Sta Sterk training van deze 
stichting. De Sta Sterk training is eind januari 2013 opgenomen in de Databank Effectieve 
Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut. 
 

http://www.hartenacademie.nl/
mailto:bonnie@hartenacademie.nl

