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MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling 
 

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling. We 

bieden toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het 

terrein van welzijn, participatie, zorg en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema's 

centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. 

  

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. We doen dit door 

maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven 

te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het 

vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de 

samenleving zo goed mogelijk doen. 

 

Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl. 
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Over de Methodiek ‘opstellen omgangsregels’  
 

Deze methodiek is geschikt om met jongeren die in de residentiële jeugdzorg verblijven te praten over 

omgangsregels en deze in samenspraak met hen vast te stellen. Meestal wordt deze methodiek 

uitgevoerd binnen een bestaande overlegstructuur zoals een cliënten- of jongerenraad. Het is 

belangrijk om van te voren duidelijk te maken wat de status van de omgangsregels zal zijn.  

De methodiek is geschikt voor jongeren ouder dan twaalf jaar. Voor kinderen jonger dan twaalf wordt 

gewerkt aan een aangepaste methodiek, die minder verbaal gericht is.   

 

Luc Brants, Marijke Lammers 

 

MOVISIE, Utrecht, oktober 2010
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1.  Kader 

Het opstellen van omgangsregels kan nooit iets zijn wat ‘uit de lucht komt vallen’. Het is belangrijk om 

dit in een duidelijk kader uit te voeren, bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid van een instelling of in het 

kader van de vraag ‘hoe gaan we hier eigenlijk met elkaar om?’  

 

Voorbeeld kader: veiligheidsbeleid 

Bij Tender in Breda, waar deze methodiek is getest, gebeurde dat in het vervolg van het uitvoeren 

van de veiligheidsbarometer voor de residentiële jeugdzorg, zoals deze in het kader van het Landelijk 

Actieprogramma Aanpak Kindermishandeling (LAAK) is ontwikkeld (te downloaden via 

http://www.aanpakkindermishandeling.nu/veiligheidsbarometer.php. Bij deze instelling is een 

aanvullende vragenlijst toegevoegd die specifiek gericht was op aspecten van seksualiteit. Deze 

vragenlijst is ontwikkeld door Tender en opgenomen in ‘Veiligheid in de residentiële jeugdzorg, van 

incident tot fundament’
1
 als vragenlijst 1 (pagina 2-29).  

 

 

2.  Voorbereiding 

De uitvoering van deze methodiek staat of valt met een goede voorbereiding. Het is belangrijk dat er 

zo min mogelijk ‘ruis’ is die de bespreking van het programma kan verstoren.  

 

Voorbeeld van ruis: 

Bij Tender waar de methodiek werd getest trad de begeleider van de jongerenraad onverwacht terug. 

Hij deelde dat mee aan het begin van de bijeenkomst om de omgangsregels vast te stellen. Jongeren 

waren door deze mededeling geëmotioneerd, waardoor ze moeite hadden om over te schakelen naar 

de omgangsregels.  

 

Het is natuurlijk nooit helemaal te voorkomen dat er onverwachte zaken gebeuren, maar het is 

belangrijk dat jongeren die gaan deelnemen duidelijk weten wat er gaat gebeuren en wat er van hen 

verwacht wordt. Het gaat dan om zaken als: 

- wat de aanleiding is (bijvoorbeeld de veiligheidsbarometer); 

- waarover gesproken gaat worden; 

- wie de begeleiders zijn; 

- welke jongeren deelnemen; 

- hoe lang het duurt; 

- wat er met de resultaten gaat gebeuren.  

 

Verder is het belangrijk om naar het materiaal te kijken: zo zijn de stellingen en de themakaartjes 

(bijlage 1 en 2) gebaseerd op de uitkomsten van de veiligheidsbarometer bij Tender. Als er uit de 

afname van de veiligheidsbarometer op uw instellingen andere onderwerpen en thema’s actueel zijn, 

pas dan de stellingen en/of de themakaartjes daar dan op aan.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Lammers, M. & Brants, L. (2010) Veiligheid in de residentiële jeugdzorg, van incident tot fundament, Vormgeving en 

 implementatie van beleid rond bejegening, seksualiteit en seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg. Utrecht: MOVISIE.  
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3.  Uitvoering programma 

 

Deze methodiek werkt het beste bij een groepsgrootte van 5-10 personen.  

Het is belangrijk om bij de begeleiding flexibel te zijn en goed met storingen om te kunnen gaan. Het 

betekent, bijvoorbeeld, dat de uitvoerders ter plekke het programma moeten kunnen aanpassen aan 

de situatie. 

 

Voorbeeld uit de praktijk 

Bij Tender werden de omgangsregels besproken met de jongerenraden van twee locaties: één 

gesloten en één open locatie.  

Op één locatie is gekozen voor een progamma van twee bijeenkomsten, op de andere voor één 

bijeenkomst.  

Het opstellen van omgangsregels is nadrukkelijk gepresenteerd als een vervolg op de bespreking van 

de resultaten van de veiligheidsbarometer, die eerder met beide jongerenraden was gedaan.  

De opwarmronde (hot chair) heeft bij beide raden erg goed gewerkt: jongeren gingen graag met de 

gespreksleider en met elkaar in gesprek over de stellingen.  

De do’s en dont’s werden daarna in kleinere groepjes met elkaar opgesteld. Ook hier viel weer de 

gretigheid op waarmee jongeren met de gespreksleider en met elkaar hierover in discussie gingen.  

De omgangsregels die werden genoemd waren voor het merendeel direct gekoppeld aan de 

belevingswereld van de jongeren en vooral praktisch van aard. Wat verder opviel is, dat de meeste 

omgangsregels in positieve termen (‘do’s’) werden opgesteld.  

De volgende omgangsregels werden voorgesteld:  

 

Respect 
� Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden. 
� Iemand in zijn/haar waarde laten. 
� Discrimineer elkaar niet. 
� Laat iemand in zijn haar waarde. 

Taalgebruik 
� Breng normale taal naar elkaar over. 
� Schelden mag niet. 
� Spreek ons aan op het niveau naar hoe we ons gedragen. 

‘Gedraag ik mij als een kind, dan mag men mij zo aanspreken, maar anders niet’. 

Computer en Telefoon 
� Deze mag niet stiekem gecontroleerd worden. 

Kleding 
� Een jongere mag zelf kiezen wat hij/zij aantrekt. 
� Iedereen draagt waar hij/zij zich fijn in voelt. 
� Kleding mag een ander niet kwetsen. 
� Een jongere kan worden aangesproken als hij/zij in kledingkeuze te ver gaat. 

Pesten 
� Kom op voor de ander in situaties die je bij jezelf ook niet zou willen. 
� Geef duidelijk je grenzen aan, zodat die grens gerespecteerd kan worden. 
� Help als je ziet dat iemand gepest wordt. 
� Pesten mag niet. 

Lichamelijk contact.  
� Ongewenst seksueel en gewelddadig contact mag niet. 
� Respecteer bij lichamelijk contact de grenzen van de ander. 
� Stop als iemand stop zegt. 
� Lichamelijk contact kan, maar je geeft zelf je grenzen aan. 

(Liefdes)relaties 
� Verliefdheid kun je niet tegenhouden. 
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� Trek één lijn bij regels rondom liefdesrelaties. 
� Een jongere is vrij om sociale contacten binnen en buiten de groep aan te gaan, mits dit past 

binnen de behandeling. 

Hoe gaan groepsleiding en ouders met elkaar om? 
� De begeleiding betrekt de jongere actief bij de gesprekken die met ouders worden gevoerd.  
� De jongeren zijn op de hoogte van welke informatie over hen met hun ouders wordt gedeeld.  

Hoe gaan groepsleiding en jongeren met elkaar om? 
� Mijn leven is jouw werk! 
� Luister naar de argumenten van jongeren. 

 

Nadat deze omgangsregels waren opgesteld, moesten jongeren deze prioriteren. Dat leidde tot de 

volgende tien omgangsregels: 

 
� Behandel een ander zoals jezelf behandeld wilt worden. 
� Spreek ons aan op het niveau naar hoe we ons gedragen. 
� Iedereen draagt waar hij/zij zich fijn in voelt. 
� Kom op voor de ander in situaties die je bij jezelf ook niet zou willen. 
� Stop als iemand stop zegt. 
� Lichamelijk contact kan, maar je geeft zelf je grenzen aan.  
� Trek één lijn bij regels rondom liefdesrelaties. 
� Een jongere is vrij om sociale contacten binnen en buiten de groep aan te gaan, mits dit past 

binnen de behandeling. 
� Mijn leven is jouw werk! 
� Luister naar de argumenten van jongeren.  
 

Vervolgens werden de raden om advies gevraagd, wat zij vonden dat er met de regels moest 

gebeuren. Eén groep gaf aan, dat ze ook in gesprek willen gaan met het personeel over de 

omgangsregels.  

De andere groep vond, dat de omgangsregels aan elke nieuwe jongere zou moeten worden 

uitgereikt, dat de regels zichtbaar moesten worden opgehangen en besproken zouden worden.  

 

4.  Programma  

Hier is gekozen voor een opzet in twee bijeenkomsten, om de omgangsregels bij jongeren te laten 

bezinken en het hen mogelijk te maken, de keuze van omgangsregels met anderen te bespreken. 

Daarnaast heeft dit ook te maken met de spanningsboog van de jongeren, die zeker in de residentiële 

jeugdzorg kort is.  

Als twee bijeenkomsten niet haalbaar zijn kan het programma worden beperkt tot één bijeenkomst. 

Dat programma moet dan wel ingekort worden (zie prioriteiten programma) en vervallen in elk geval 

onderdeel 6 (huiswerk) in de eerste bijeenkomst en onderdeel 2 (bespreken huiswerkopdracht) in de 

tweede bijeenkomst.  

 

 
Eerste bijeenkomst  
1. Voorstellen    5 minuten 

2. Eén minuut    5 minuten 

3. Groepsregels afspreken    5 minuten 

4. Hot chair  30 minuten 

Pauze    5 minuten 

5. Do’s en dont’s  45 minuten 

6. Huiswerk  10 minuten 

7. afsluiting    5 minuten 
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Benodigdheden 

• 2 ruimtes (in verband met uit elkaar gaan in twee groepen). 

• 2 begeleiders. 

• Twee flapovers, twee viltstiften. 

• Stellingen (bijlage 1). 

• 2 Themakaarten (bijlage 2). 

• Blaadjes in rood en groen om de do’s en dont’s op te noteren.  
 

Prioriteiten programma 

Als er in het programma gesnoeid moet worden, dan is het in elk geval belangrijk om de 

agendapunten 1, 3, 4 en 5 te handhaven. Absolute prioriteit heeft agendapunt 5 (do’s en dont’s). 

Agendapunten 1 en 3 zijn ook belangrijk. Agendapunt 4 is een opwarmer voor 5, en kan als het nodig 

is drastisch bekort worden. Het is wel belangrijk om in elk geval een paar onderwerpen uit 4 aan de 

orde te laten komen, om de deelnemers enigszins te focussen op het gespreksonderwerp. 

 

 

Tweede bijeenkomst 
1. Terugblik / regels     5 minuten 

2. Bespreken huiswerkopdracht  10 minuten 

3. Bespreken en aanvullen  

 voorgestelde regels  10 minuten 

4. Kiezen omgangsregels  20 minuten  

Pauze     5 minuten 

5. Vaststellen omgangsregels  10 minuten 

6. Hoe gaat het verder?   20 minuten 

 
Benodigdheden 

• 1 ruimte  

• Flapover, vilstift 

• Post-its 

 
Prioriteiten programma 
Absolute prioriteit hebben hier het kiezen en het vaststellen van de omgangsregels, onderdelen  
4 en 5.  

 

Bij het opstellen van de stellingen en de thema’s voor de omgangsregels (bijlagen 1 en 2) is gebruik 

gemaakt van de risicofactoren met betrekking tot bejegening en seksualiteit zoals die zijn opgenomen 

in ‘Veiligheid in de residentiële jeugdzorg - van incident tot fundament’, pagina 2-50 – 2-60).  
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5. Bijeenkomst 1 

 

1.  Voorstellen  

Tijdsduur 5 minuten. 

Leerdoel Introductie op de voorlichting. 

Werkvorm Verhaaltje gespreksleider. 

Toelichting werkvorm  

Middelen  

Werkwijze 1. De gespreksleider stelt zichzelf voor.  

2. De gespreksleider vertelt iets over het doel van de bijeenkomst. 

3. De gespreksleider vertelt kort iets over het programma. 

Nabespreking De introductie kan al veel vragen oproepen. Je kunt kort een paar concrete 

vragen beantwoorden, maar ga er niet te diep en te lang op in. De andere 

vragen zullen deels tijdens de voorlichtingsbijeenkomst aan bod kunnen 

komen. 

Aandachtspunten - Houd het kort en krachtig.  

- Spreek van te voren af wie kort iets vertelt over het project. 

- Bedenk goed wat je wilt vertellen over het project.  

- Spreek van te voren af wie het programma uitlegt.  

 

2.  Eén minuut  

Tijdsduur 5 minuten. 

Leerdoel Opwarmertje rondom verschillen. 

Moeilijkheidsgraad Eenvoudig. 

Werkvorm Gezamenlijke oefening. 

Toelichting werkvorm Erg geschikt om een wat drukkere groep rustig te krijgen. 

Middelen  

Werkwijze 1. De gespreksleider vraagt alle aanwezigen te gaan staan en de ogen te 

gaan sluiten.  

2. De gespreksleider vraagt aan de aanwezigen om, terwijl ze hun ogen 

gesloten houden, een minuut te wachten en dan weer te gaan zitten en 

de ogen dan pas open te doen.  

Nabespreking Als iedereen weer zit, vertelt de gespreksleider, dat iedereen een ander 

idee had van hoe lang een minuut duurt. Dat iedereen over zoiets 

eenvoudigs dus al anders denkt en dat dat goed is.  

Aandachtspunten Erg geschikt bij een wat onrustige groep, om de aandacht op je gericht te 

krijgen. Het is, zeker aan het begin van een bijeenkomst, iets onverwachts. 

Bovendien is het een illustratie van hoe verschillend mensen tegen iets 

kunnen aankijken.  
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3.  Regels afspreken 

Tijdsduur 5 minuten. 

Leerdoel Deelnemers moeten de afspraken die gelden tijdens de voorlichting 

onderschrijven, anders kunnen ze niet deelnemen.  

Moeilijkheidsgraad Eenvoudig. 

Werkvorm Uitleg door de gespreksleider over de regels, daarna een kort groeps-

gesprek. De gespreksleiders zetten de afspraken op het bord en wijzen 

erop als deze niet worden nagekomen.  

Toelichting werkvorm  

Middelen Bord en krijt, flapover o.i.d.  

Werkwijze Het is belangrijk om afspraken met de deelnemers te maken over de regels 

in deze bijeenkomst.  

1. Geef aan dat jongeren alleen dingen vertellen die ze zelf willen vertellen. 

Jij bepaalt wat je hier wel en niet wilt zeggen.  

2. Geef aan dat je graag wilt dat jongeren zeggen wat ze werkelijk vinden. 

Geen antwoord is gek, het is jouw antwoord. En misschien heel anders 

dan wat een ander er over denkt. 

3. Spreek af dat wat in de bijeenkomst wordt gezegd niet buiten deze groep 

verder te vertellen, dus er niet met anderen over te praten. Ik vertel geen 

verhalen rond over anderen. Dan kan iedereen zich veilig voelen om te 

vertellen wat hij of zij echt denkt.  

4. Spreek af dat de deelnemers goed naar elkaar luisteren en elkaar laten 

uitpraten, ook al ben je het niet met elkaar eens.  

Nabespreking Check bij de deelnemers of zij zich kunnen vinden in deze regels en of zij 

dit kunnen afspreken. Wie heeft eventueel nog een toevoeging?  

Aandachtspunten - Houd het kort en krachtig. 

- Ga niet de discussie aan over wat respectvol met elkaar omgaan is.  

 

 

4.  ‘Hot chair’  

Leerdoel Nadenken en praten over omgangsregels. 

Tijdsduur 20 minuten. 

Moeilijkheidsgraad Redelijk eenvoudig. 

Werkvorm Introductie op het onderwerp, om de discussie op gang te brengen. 

Toelichting werkvorm De gespreksleider zorgt voor de begeleiding en stelt vragen. 

Middelen - Ruimte met een kring van stoelen, voor iedere deelnemer één, plus 1 lege 

stoel.  

- Stellingen (bijlage 1 of zelfbedacht).  

Werkwijze 1. Vraag deelnemers om op een van de stoelen te gaan zitten. Eén stoel 

 blijft leeg. 

2. De gespreksleider leest een stelling voor, herhaalt deze. 

3. Degene die het ermee eens zijn moeten een nieuwe stoel kiezen 

4. Vraag aan degene die gingen verzitten waarom ze het eens zijn met de 

 stelling.  

5. Vraag aan de zittenblijvers waarom zij het oneens zijn met de stelling. 

6. Laat de voor en tegenstanders met elkaar in discussie gaan, een paar 

 minuten hooguit. 
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7. Lees dan de volgende stelling voor. 

Zie voor stellingen bijlage 1. Hierin komen verschillende onderwerpen aan 

de orde als taalgebruik, kleding, nieuwe media en omgang met 

groepsleiding.  

U kunt ook zelf nieuwe stellingen toevoegen en het is niet nodig om ze 

allemaal de revue te laten passeren. Het is een opwarmer om de 

meningsvorming van jongeren te stimuleren.  

Variant: 

Als de groep erg onrustig is, kunt u het ‘verzitten’ weglaten: u legt dan 

alleen de stellingen voor en vraagt aan de deelnemers wat ze er van 

vinden. Zorg er wel voor, dat zoveel mogelijk deelnemers aan het woord 

komen.  

Nabespreking Na elke stelling kort nabespreken door te vragen naar de mening: “Hoe 

bedoel je dat?” “Waarom denk je dat?” Et cetera. 

Aandachtspunten  

 

 

5.  Do’s en Don’ts 

Tijdsduur 40 minuten oefening, 5 minuten voor theorie. 

Leerdoel De jongeren formuleren omgangsregels. 

Moeilijkheidsgraad Gemiddeld. 

Werkvorm Deelnemers stimuleren om do’s and dont’s te formuleren.  

Middelen Rode en groene briefjes of kaartjes, stiften, pennen, een bord, plakband. 

Werkwijze • Maak twee groepen.  

• Elke groep krijgt de opdracht, omgangsregels te maken over de 

volgende thema’s:  

 

1. Respect 

 

2. Taalgebruik 

 

3. Computer en telefoon  

 

4. Kleding 

 

5. Pesten 

 

6. Lichamelijk contact 

 

7. Liefdesrelaties 

 

8. Hoe gaan groepsleiding en ouders met elkaar om? 

 

9. Hoe gaan jongeren en groepsleiding met elkaar om? 

 

10.  Hoe spreek je elkaar aan? 

 

Benoem iemand in de groep die de omgangsregels zal opschrijven.  

Maak per onderwerp één gedragsregel, samen. Bedenk iets wat 

(bijvoorbeeld) nu speelt op de groep.  
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Maak van elke stelling een ‘do’ (op een groen briefje) en een ‘don’t’ (op 

een rood briefje).  

Hier staat 30 minuten voor.  

 

• Laat de groepen weer samenkomen in een groep en plak de rode en 

groene kaartjes in twee kolommen op het bord.  

• Vraag aan de deelnemers of zij het gemakkelijk met elkaar eens konden 

worden. Waarom wel of waarom niet?  

• Bespreek de omgangsregels gezamenlijk met de jongeren. Wat valt er 

op? Zijn er grote verschillen? Hoe komt dit? 

• Geef aan in de volgende bijeenkomst een keuze gemaakt zal worden.   

• Vraag wat de jongeren van de avond vonden. Wat hebben ze geleerd?  

Aandachtspunten Per groepje één begeleider.  

Geef vooral ruimte aan de jongeren, maar zorg ervoor dat niet steeds  

dezelfde deelnemers het woord voeren.  

Probeer de discussie steeds weer te richten op de onderwerpen.  

Hou in de gaten dat iedereen aan het woord komt.  

Geef de kaders aan die de organisatie stelt. 

 

6.  Huiswerk 

Tijdsduur 5 minuten. 

Setting Groep. 

Leerdoel Opdracht meegeven voor de volgende bijeenkomst. 

Werkvorm Praatje door gespreksleider. 

Middelen n.v.t. 

Werkwijze De gespreksleider vertelt, dat er nu 20 omgangsregels zijn. 

In de volgende bijeenkomst gaan we een keuze maken uit die regels: het 

moeten er uiteindelijk tien worden: opnieuw 5 positieve en 5 negatieve. 

 

Er zijn twee huiswerkopdrachten:  

De eerste is, dat de jongeren alvast gaan bedenken welke omgangsregels 

het belangrijkste zijn. Dat kunnen ze doen, door met hun groepsgenoten te 

bespreken welke regels zij het belangrijkste vinden.  

De uitkomst hiervan kunnen ze in de volgende bijeenkomst gebruiken om 

de tien belangrijkste omgangsregels te kiezen.  

 

De tweede huiswerkopdracht is te bedenken, wat de instelling zou kunnen 

doen met de gedragregels.  

Aandachtspunten Hou het kort!  

 

7.  Afsluiting 

Tijdsduur 5 minuten. 

Setting Groep. 

Werkvorm Praatje door gespreksleider. 

Werkwijze Leg nogmaals uit wat er de volgende keer gaat gebeuren.  

Vertel de datum en de tijd van de volgende bijeenkomst.  

Bedank iedereen voor de deelname. 

Aandachtspunten Hou het kort! 
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6. Bijeenkomst 2 

 

1.  Terugblik / regels 

Tijdsduur 5 minuten. 

Setting Groep. 

Werkvorm Praatje door gespreksleider. 

Werkwijze 1. De gespreksleider stelt zichzelf kort voor (aan eventuele deelnemers die 

er de vorige keer niet bij waren).  

2. De gespreksleider blikt kort terug op vorige bijeenkomst en vertelt wat 

we gaan doen in deze bijeenkomst.  

3. De gespreksleider herhaalt de regels van de groep kort: 

a. Geef aan dat jongeren alleen dingen vertellen die ze zelf willen 

vertellen. Jij bepaalt wat je hier wel en niet wilt zeggen.  

b. Geef aan dat je graag wilt dat jongeren zeggen wat ze werkelijk 

vinden. Geen antwoord is gek, het is jouw antwoord. En misschien 

heel anders dan wat een ander er over denkt. 

c. Spreek af dat wat in de bijeenkomst wordt gezegd niet buiten deze 

groep verder te vertellen, dus er niet met anderen over te praten. Ik 

vertel geen verhalen rond over anderen. Dan kan iedereen zich veilig 

voelen om te vertellen wat hij of zij echt denkt.  

d. Spreek af dat de deelnemers goed naar elkaar luisteren en elkaar 

laten uitpraten, ook al ben je het niet met elkaar eens. 

Aandachtspunten Hou het kort. 

 

2.  Bespreken huiswerkopdracht 

Tijdsduur 10 minuten. 

Werkvorm Bespreken met de jongeren wat hun achterban van omgangsregels vindt. 

Werkwijze Vraag de jongeren op welke manier zij met andere jongeren de 

omgangsregels hebben besproken. Wat waren de reacties, hoe vonden ze 

dat, zijn er nieuwe  omgangsregels bijgekomen die belangrijk zijn? 

Aandachtspunten Probeer ervoor te zorgen dat iedereen aan het woord komt. 
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3.  Bespreken en aanvullen voorgestelde regels 

Tijdsduur 10 minuten. 

Leerdoel De regels uit de vorige bijeenkomst herhalen en vragen of er iets vergeten 

is, zo nodig aanvullen.  

Werkvorm Uitleg door gespreksleider. 

Middelen Flapover met daarop de 20 do’s en de 20 dont’s die de jongeren in de 

vorige bijeenkomst hebben voorgesteld. 

Werkwijze De gespreksleider leest de do’s en dont’s voor, vraagt naar eventuele 

nieuwe omgangsregels vanuit de achterban van de jongeren.   

De gespreksleider vult zonodig de omgangsregels aan.  

Aandachtspunten Houd het kort en krachtig.  

 

4.  Kiezen omgangsregels 

Tijdsduur 20 minuten. 

Werkvorm Jongeren omgangsregels laten prioriteren. 

Middelen Flapover met do’s en dont’s. 

Post-its. 

Werkwijze Alle jongeren krijgen 3 post-its. Deze plakken ze bij de do’s en dont’s die ze 

het belangrijkste vinden.   

Aandachtspunten Probeer deze opdracht enigszins te structureren, omdat het anders 

chaotisch te worden. Bijvoorbeeld niet iedereen tegelijk naar voren te laten 

komen.  

 

5.  Vaststellen omgangsregels 

Tijdsduur 10 minuten. 

Werkvorm Vaststellen van de omgangsregels. 

Middelen Flapover met de do’s en dont’s. 

Flapover met de 10 belangrijkste omgangsregels. 

Werkwijze Gebruik de pauze om de 10 omgangsregels te tellen en op een nieuwe 

flapoverpagina te plaatsen. 

Geef op de pagina met de 20 do’s en dont’s aan hoeveel stemmen elk 

ervan heeft behaald.  

Laat de pagina met de 10 omgangsregels (5 do’s, 5 dont’s) zien. 

Nabespreking Bespreek met de jongeren wat ze van de keuze vinden. Zijn er 

verrassingen?  

Aandachtspunten Houd het kort en krachtig.  
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6.  Hoe gaat het verder? 

Tijdsduur 30 minuten. 

Leerdoel Bespreken wat de organisatie met de omgangsregels kan doen en wat de 

rol van de jongeren daarbij kan zijn. 

Werkvorm Groepsgesprek. 

Middelen Flapover, viltstift. 

Werkwijze Bespreek met de jongeren wat de organisatie met de omgangsregels zou 

kunnen doen. En welke rol zij daarin voor zichzelf zien.  

Formuleer de punten die de jongeren noemen en noteer ze op de flapover. 

Nabespreking Vraag of alles genoemd is wat de jongeren zouden willen.  

Maak afspraken over het vervolg. 

Aandachtspunten Maak de punten die de jongeren noemen zo concreet mogelijk.   

 

7.  Afsluiting 

Tijdsduur 5 minuten. 

Setting Groep. 

Werkvorm Praatje door gespreksleider. 

Werkwijze Leg nogmaals uit wat het vervolgtraject van de omgangsregels zal zijn.   

Bedank iedereen voor de deelname. 

Aandachtspunten Hou het kort. 
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Bijlage 1 
Bij eerste bijeenkomst, onderdeel 4 
 
 
Stellingen ‘hot chair’ 

 

1.  Twee jongeren gebruiken het password van een groepsgenoot om naar een pornosite te surfen  
� Als jongeren het password van een groepsgenoot gebruiken om naar een pornosite te surfen 

moet dit direct bestraft worden.  
Verdiepingsvraag: Wat als jongeren met het password van een groepsgenoot naar een 
‘gewone’ website gaan? 
 

2.  Jongeren spreken elkaar niet aan bij de voornaam, maar op hun afkomst: “Hé Turk, Marokkaan, 

 Indo, Koelie! “ 
� Dat is normaal. Iedereen heeft toch een andere achtergrond, dat mogen we best noemen! 

Verdiepingsvraag: waarom is afkomst belangrijker dan andere kenmerken?  

 

3.  Bij een verjaardag heeft een groepsleider de gewoonte om de jarige nogal uitgebreid te zoenen. 
� Bij een verjaardag is dat normaal. 

Verdiepingsvraag: Wat als groepsgenoten dat met elkaar doen? 

 

4.  Een meisje draagt een shirt met de tekst: Hot like Hell!  
� Ze vraagt om problemen! 

Verdiepingsvraag: wat als een jongen zo’n shirt draagt? 

 

5.  Een groepsleidster heeft een hyvespagina. Hierop blogt en krabbelt ze wat ze meemaakt op haar  

 werk en wat ze in haar vrije tijd doet. Ze heeft 100 vrienden, waarvan 30 jongeren die in een van 

de groepen wonen of gewoond hebben waar ze werkt. 
� Leuk dat je vrienden kan worden met een groepsleidster op het internet.  

Verdiepingsvraag: wat als ze jongeren van haar groep bij zich thuis uitnodigt? 

 

6.  Op een groep hebben jongeren de gewoonte om met elkaar te stoeien. 
� De vechtpartijtjes zijn onschuldig. Ingrijpen is niet nodig. 

Verdiepingsvraag: wanneer gaan stoeipartijen té ver volgens jou? 

 

7.  Een groepsleider zit op kantoor en zegt als hij de telefoon neerlegt. “Tjonge wat een zeikwijf zeg!”  

Het gaat over de moeder van een groepsgenoot. 
� Dat kan niet! Je hebt het wel over een van onze ouders.  

Verdiepingsvraag: wat als alleen andere groepsleiders het kunnen horen? 
 

8.  Vanuit een groep verspreiden 2 jongens via MSN een gerucht over en groepsgenoot: “Wist je dat  

Sam een homo is?” 
� De groepsleiding hoeft hierbij niet in te grijpen. Sam is toch homo? 

Verdiepingsvraag: maakt het uit of Sam wel of geen homo is? 

 

9.  Als een jongere tijdens een groepsgesprek iets zegt, beginnen haar groepsgenoten hard te gapen.  
� Tja dan moet ze maar iets interessants vertellen!  

Verdiepingsvraag: is dit een vorm van pesten?  
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10. Er is een heel leuke knappe, jonge, nieuwe groepsleider. Alle meiden willen precies weten hoe het  

 zit met zijn liefdesleven. 
� Natuurlijk! Ze moeten toch weten of ze nog kans maken? 

Verdiepingsvraag: wat zou de groepsleider kunnen doen om hier een eind aan te maken? 

 

11. Een stagiaire draagt zo’n lage heupbroek dat iedereen voortdurend tegen haar string aan zit te  

 kijken. 
� Ik ben blij dat een stagiaire een beetje met de mode meegaat. 

Verdiepingsvraag: vind je dat leiding het ‘goede voorbeeld’  moet geven als het om kleding 
gaat? 

 

12. Een verliefd stelletje is nogal klef op de groep.  
� Laat ze lekker afspreken op hun kamer, dan hoef ik het niet te zien!  

Verdiepingsvraag: Of moeten ze buiten de groep afspreken?  
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Bijlage 2 
Bij bijeenkomst 1, onderdeel 5: do’s 

 

 
Thema’s do’s en dont’s 
 
1. Respect 
 
2. Taalgebruik 

 
3. Computer en telefoon 
 
4. Kleding 
 
5. Pesten 
 
6. Lichamelijk contact 
 
7. Liefdesrelaties 
 
8. Hoe gaan groepsleiding en ouders met elkaar om? 
 
9. Hoe gaan jongeren en groepsleiding met elkaar om? 
 
10. Hoe spreek je elkaar aan? 

 


