
Hé kijk 
mij nou!

Handleiding voor psycho-educatie 

aan LVG-kinderen die getuige zijn 

(geweest) van geweld in relaties 

en hun LVG-moeder



Werkt u met moeilijk lerende of licht verstandelijk 

gehandicapte (LVG) kinderen tussen de 8 en 12 jaar en 

hun moeilijk lerende of LVG-moeders, die te maken hebben 

gehad met geweld in huis? Zou u deze doelgroep graag iets 

bieden rond het meegemaakte geweld? Dan is Hé kijk mij 

nou1 iets voor u! 

Waar gaat het over?

U weet waarschijnlijk dat huiselijk geweld veel voorkomt en dat er jaarlijks naar schat-

ting ruim honderdduizend kinderen getuige zijn van geweld in huis. Een deel van deze 

kinderen zijn moeilijk lerend of licht verstandelijk beperkt en hebben vaker een moei-

lijk lerende of licht verstandelijk beperkte ouder/moeder. Hoewel vaak wordt gedacht 

dat kinderen spanningen in huis niet opmerken en heeft geweld in huis een grote 

impact op kinderen. Kinderen die huiselijk geweld zien, horen of anderszins meemaken 

worden geschaad in hun sociale, emotionele, lichamelijke en cognitieve ontwikkeling. 

Zowel op korte als op lange termijn. 

Daarnaast hebben zij een grotere kans om ook als volwassene te maken te krijgen met 

geweld, als slachtoffer of als dader.

Hé kijk mij nou! Een aangepaste methodiek

Het ontstaan van problemen bij deze kinderen kan mede worden voorkomen door in 

een vroeg stadium na het plaatsvinden van het geweld een cursus aan te bieden aan 

moeder en kind om de band tussen beiden te verstevigen en de vertrouwensrelatie te 

herstellen. De nu beschikbare programma’s zijn echter niet geschikt voor kinderen en 

moeders met een licht verstandelijke beperking. 

1 De gedachte achter deze psycho-educatie is dat het verschaffen van informatie, kennis en mogelijkhe-
den voor reflectie bijdraagt aan (zelf)inzicht en daardoor een eerste stap vormt naar het zich beter voe-
len en misschien zelfs herstel. Psycho-educatie verschaft deelnemers een kader dat ze kunnen gebruiken 
om hun ervaringen te verwoorden en verschaft de begeleiding een kader om de ervaringen te plaatsen 
en te duiden. Het gaat om een laagdrempelig, eerstelijns aanbod en dus niet om een vorm van therapie.

MOVISIE, MEE Gelderse Poort - regio Tiel, Abrona en Blijf van mijn lijf ZHZ ontwikkel-

den de methodiek Hé kijk mij nou! De methodiek is gebaseerd op het succesvolle ‘Let 

op de kleintjes’ (en latere varianten) en geschikt gemaakt voor kinderen en moeders 

die licht verstandelijk gehandicapt zijn. Zo is het aanbod afgestemd op het ontwikke-

lingsniveau en de belevingswereld van deze kinderen en moeders, concreet met veel 

visuele ondersteuning en herhaling.  

Het belang van de methodiek

Veel ouders/moeders beseffen niet dat hun kinderen ‘stille getuigen’ zijn. Zij hebben 

er geen oog voor, praten het geweld goed en worstelen met hun eigen problemen. Dit 

patroon wordt doorbroken door een cursus die ze sterker maakt en leert hun verantwoor-

delijkheid als ouder weer op te pakken. En ook dat de band tussen hen wordt verstevigd 

en daardoor de vertrouwensrelatie wordt hersteld. Het hoofddoel is te voorkomen dat 

kinderen die getuige zijn geweest van geweld in hun thuissituatie, zelf op enig moment als 

pleger of slachtoffer in een nieuwe geweldsspiraal terechtkomen. De algemene doelen zijn:

Kinderen met een verstandelijke beperking, die getuige zijn geweest van huiselijk •	

geweld, helpen hun ervaringen een plaats te geven waardoor blijvend trauma / psy-

chische problematiek (en hoge maatschappelijke kosten) worden voorkomen. 

Doorbreken van het isolement van de kinderen en van het gezin, en empowerment •	

van deze kwetsbare groep kinderen. 

Herstel van het vertrouwen tussen kind en opvoeder(s).•	

Opvoeders leren welke gevolgen huiselijk geweld heeft voor kinderen en hoe zij hen •	

kunnen steunen bij het verwerken van hun ervaringen. 



Na elke bijeenkomst gaan de moeders naar hun kinderen die hen laten zien wat zij 

hebben gedaan. Vanaf bijeenkomst 9 (voor de moeders) en 7 (voor de kinderen) wor-

den deze deels samen uitgevoerd. Moeders en kinderen krijgen de gelegenheid om 

samen een activiteit te doen (of daarmee te oefenen). Dit is belangrijk omdat LVG-moe-

ders er vaak niet toe komen om iets leuks samen met hun kind te doen. 

Wat levert de kindergroep op?

De kinderen beseffen dat zij niet de enige zijn met deze ervaringen en dat zij geen 

schuld hebben aan het geweld. De gevolgen van het geweld nemen af, zij leren hun 

gevoelens te uiten. De moeders krijgen handvatten aangereikt om hun kind met 

het verwerken van het geweld te helpen, waardoor het onderlinge contact wordt 

hersteld. 

Kinderen
“Het is nu veel fijner thuis, we zijn veel meer een gezin geworden.”

“Ik was niet blij dat ik elke keer zo ver moest fietsen voor de kindergroep: ‘Maar 

ik zou nog wel 10 keer willen komen!’”

Moeder 
“Mijn kind leert er veel van. Onze band wordt beter, hechter.”

“Mijn kind leert hier andere dingen dan op school: hier leert hij wat hij kan doen 

als er problemen zijn.”

Begeleider
“De kinderen waren bereid om de eerste keer al veel over het geweld te vertel-

len. Er ontstond een groepsgesprek en ze gingen elkaar bevragen.”

Waaruit bestaat de methodiek?

De methodiek bestaat uit de volgende onderdelen:

De methodiek: inhoudelijke achtergrondinformatie en verantwoording; beschrijving 1. 

van de aanpak van werving, intake tot en met uitvoering.

Draaiboek voor de kindergroep (inclusief werkbladen met veel visualisaties en 2. 

tekeningen).

Draaiboek voor de moedergroep kindergroep (inclusief werkbladen met veel visuali-3. 

saties en tekeningen).

Werkboek voor kinderen4. 

Werkboek voor moeders5. 

Wervingsfolders6. 

Fragment ‘Met je vingers in je oren’ van ETV7. 

Opbouw programma en inhoud bijeenkomsten

Moeders moeten over de nodige bagage beschikken, willen zij hun kinderen kun-

nen steunen tijdens de cursus. Het ontbreekt de meeste licht verstandelijk beperkte 

moeders echter aan basale vaardigheden. De beperking brengt met zich mee dat 

zij zich moeilijker kunnen verplaatsen in een ander. In ‘gewone’ omstandigheden is 

het al moeilijk om een goede ouder te zijn, laat staan in een situatie van huiselijk 

geweld. Als de moedergroep tegelijk met de kindergroep zou starten, zou in de 

moedergroep niet voldoende aangesloten kunnen worden bij de onderwerpen in de 

kindergroep en de behoeften van de kinderen. Daarom heeft de moedergroep twee 

bijeenkomsten vooraf, die zich richten op het (beter) ondersteunen van het kind na 

huiselijk geweld. Daarna lopen de thema’s die worden behandeld parallel. Getracht 

is om de opbouw van de tien bijeenkomsten zoveel mogelijk identiek te laten zijn 

omdat dit veiligheid biedt. De thema’s die worden behandeld zijn: 

Kennismaking  6. Verdrietig1. 

Gevoelens 7. Schuldgevoel2. 

Boos 8. Je vader3. 

Bang 9. Je veilig voelen4. 

Blij 10. Afscheid en de toekomst5. 



Wat betekent de groep voor moeders? 

Als professional vraagt u zich misschien af: is dit niet teveel gevraagd van een LVG-

moeder? Wat maakt het praten over geweld los? Belangrijk om te weten is dat de in-

steek positief is: geen verwijten, maar handvatten om beter naar hun kind te luisteren, 

het te ondersteunen en de band met hun kind te herstellen. Het delen van ervaringen 

in een lotgenotengroep zoals deze, helpt vaak om het isolement te doorbreken en ook 

zelf sterker te worden. Het zelfvertrouwen van de moeders in de pilotgroep neemt 

zienderogen toe! Tijdens de cursus kunnen de moeders bovendien terugvallen op een 

steunfiguur, die een oogje in het zeil houdt en waar zij hun twijfels en ervaringen mee 

kunnen delen.

 

Moeders
“Ik heb veel meer zelfvertrouwen gekregen en ben zelf meer gaan regelen. Mijn 

kind is veel opener geworden, kan beter over zijn gevoel praten en vertelt op 

school aan de juf wanneer er iets aan de hand is.” 

“Ik vind het fijn om te merken dat je niet de enige bent op de wereld die veel 

heeft meegemaakt. En ik word er rustig van.”  

Begeleiders 
“In de pilot was heel opvallend dat de sfeer in de moedergroep veel en veel posi-

tiever was dan in Let op de kleintjes. De focus op positieve aspecten, complimen-

ten geven e.d. in dit programma hebben hier zeker toe bijgedragen. Het leert ons 

zeker ook iets voor onze benadering in de reguliere moedergroepen.”

“De moeders onderhouden na de cursus contact via Hyves en wisselen ervaringen uit.” 

Wie kunnen het programma uitvoeren?

De methodiek kan worden uitgevoerd door professionals die veel ervaring hebben met 

het geven van trainingen (groepswerk). Minstens één trainer (per groep) heeft kennis 

van de doelgroep kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking. De 

trainers hebben kennis van en inzicht in de aard en gevolgen van huiselijk geweld en 

de mechanismen die een rol spelen bij huiselijk geweld. 

Uitvoerders van Hé kijk mij nou! kunnen bijvoorbeeld zijn:

Consulenten van MEE•	

Preventiewerkers•	

Gedragsdeskundigen zoals orthopedagogen •	

(School) maatschappelijk werkers •	

Werkers in de gespecialiseerde thuiszorg•	

Medewerkers van de vrouwenopvang•	

Medewerkers van medisch kinderdagverblijven of kinderdagcentra•	

Praktische informatie

Verkrijgbaarheid methodiek
In 2009 hebben Blijf van mijn Lijf ZHZ, De Stromen Opmaat Groep en MEE Drechtsteden 

een pilot met de methodiek uitgevoerd. Eén pilot waarin met de methodiek is gewerkt, 

is te mager om van een uitgeteste methodiek te kunnen spreken. Maar omdat het 

belangrijk is dat er voor de doelgroep een methodiek beschikbaar is, is ervoor gekozen 

om de methodiek in conceptvorm – digitaal - ter beschikking te stellen aan het veld. 

De gehele methodiek komt begin 2011 via een beschermde login op het gebruikersplat-

form (zie hieronder) als download beschikbaar. Hulpverleners en intermediairs (verwijzers) 

die werken met deze doelgroep kunnen met de methodiek aan de slag.

Gebruikersplatform
In het voorjaar van 2011 organiseert MOVISIE een viertal regionale bijeenkomsten voor 

het speciaal basisonderwijs, MEE’s, Zorginstellingen en diverse verwijzers om het belang 

van het toepassen van de methodiek te agenderen. Om ervaringen met het gebruik van 

de methodiek te bundelen en uit te wisselen, wordt op deze bijeenkomsten een gebrui-

kersplatform opgericht. Mensen kunnen dan via de MOVISIE-academie (een online leer- 

en netwerkomgeving) ervaringen uitwisselen. Meer informatie op www.movisie.nl 

Train de trainer
Om met de methodiek te leren werken, is een train-de-trainer ontwikkeld die vanaf 

april/mei 2011 door MOVISIE wordt aangeboden.
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Meer informatie
Interesse in de methodiek, deelname aan het gebruikersplatform en/of  

informatie over het train-de-trainersaanbod? 

Kijk op www.movisie.nl/huiselijkgeweld (aanbod MOVISIE) of neem contact op 

met Marijke Lammers: m.lammers@movisie.nl of 030 - 789 20 88.

Dit is een samenwerking tussen MOVISIE, Abrona, MEE Gelderse Poort - regio 

Tiel, Stichting Blijf van m’n Lijf ZHZ, MEE ZHZ en Aafje (voorheen De Stromen 

Opmaat Groep).

Deze methodiek is mede tot stand gekomen met subsidie van: Fonds Nuts Ohra, 

VSBfonds, Kinderpostzegels en SKANfonds.


