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"Nee, 
dat wil ik niet"



Intro
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"Stop, hou op!"
"Stop nouhou!"
"Niet doehoen!"

Hoe vaak hoor je dit kinderen, ook in de midden- en bovenbouw, niet zeggen? Met als
gevolg boosheid, verdriet of een knallende ruzie. 

Kinderen denken vaak dat als ze maar heel vaak zeggen dat de ander moet stoppen, ze
ook daadwerkelijk duidelijk zijn. En hoe vaak vraag je als leerkracht niet vooral 'heb je er
wat van gezegd?' 

Wat we vaak vergeten te vragen is op wat voor manier ze er iets van gezegd hebben. En
hoe vaak. En of ze je kunnen laten zien hoe ze erbij stonden, keken of spraken. 
Want oh wat is die non-verbale uitstraling ook belangrijk! 

In deze oefening help ik je op weg om met de kinderen te oefenen HOE ze zeggen dat ze
iets niet willen. Zodat zij steviger in hun schoenen komen te staan en het jullie als groep
een uniforme manier geeft om je grens aan te geven én naar een grens te luisteren! 
 



Spelvorm 1: 
Carrousel ‘Nee, dat wil ik niet’ .

Zorg dat je vooraf een gesprek met de kinderen hebt over 'nee' durven zeggen en luisteren
naar een 'nee'.  

Wie vindt het spannend om 'nee' tegen iemand te zeggen? Waarom? Wat is het ergste dat
er kan gebeuren? Wie vindt het niet spannend? 
Wie vindt het lastig om een 'nee' te horen? Hoe reageer je dan vaak? 

Na dit gesprek ga je met elkaar in een kring staan.

Ronde 1: 
Ga als leerkracht met gebogen hoofd staan, laat je schouders hangen, je benen wiebelen
wat en je frunnikt aan je trui. 
Geef zelf dit voorbeeld en zeg met een zachte stem tegen degene naast je ‘nee, dat wil ik
niet’. Degene naast jou, draait zich om naar de ander en zegt hetzelfde, met ongeveer een
zelfde houding. Zo gaat het de kring rond totdat de beurt weer bij jou als leerkracht terug
is.

Bespreek kort na.
Hoe was dit? Hoe voelde het van binnen om op deze manier te zeggen dat je iets niet leuk
vindt? En hoe kwam dit over bij de ander? Was het geloofwaardig? Zou je luisteren als
iemand zo zijn grens aangeeft?

Ronde 2: 
Ga nu naar het andere uiterste. Je maakt jezelf groot, blaast jezelf op, kijkt de ander recht
in de ogen, schouders naar achteren, benen wijd en knieën op slot. Met een zeer luide
stem zeg je tegen degene naast je ‘nee, dat wil ik niet’.  

Bespreek ook dit na met de kinderen na.
Hoe was dit? Hoe voelde het van binnen om op deze manier te zeggen dat je iets niet leuk
vindt? Hoe kwam dit over bij de ander? Wat zag je gebeuren? Zou je luisteren als iemand zo
zijn grens aangeeft? Hoe zou je reageren? 



Ronde 3: 
Tot slot oefen je met de kinderen de ‘handige’ manier.
Laat hen de voeten recht onder de heupen zetten, rug recht, schouders ontspannen,
armen ontspannen langs je lijf en hoofd recht op je romp. Adem een paar keer rustig in
door de neus, uit door de mond. 
Terwijl je oogcontact maakt en een rustige, doch duidelijke stem hebt zeg je tegen je
buurman: (naam), nee ik wil niet … want…. 

Bedenk zelf vooraf een kort en herkenbaar voorbeeld en laat alle kinderen hetzelfde
zeggen. Dat houdt het tempo erin.  
Bijv.; Sofie, ik wil nu niet kletsen, want zo krijg ik mijn werk niet af.  

Bespreek ook dit na. 
Hoe was dit? 
Hoe voelde het van binnen om op deze manier te zeggen dat je iets niet leuk vindt? Hoe
kwam dit over bij de ander? Zou je luisteren als iemand zo zijn grens aangeeft? Wanneer
zou je dit in kunnen zetten? Wie hoorde je tijdens de lockdown online vaker zijn mening
geven? Wie wil dat vasthouden nu we weer samen in de groep zijn?

Belangrijk:
Betekent ‘nee zeggen’ dat je een ander afwijst? Of dat je nooit meer met de ander wilt
omgaan? Zeker niet! Het betekent wel goed luisteren naar wat voor jou oké voelt en wat
niet. 
En als je dat op een rustige manier uitlegt zal de ander er ook vaker begrip voor hebben. 

Als jij 'nee' tegen een ander mag zeggen. Mag een ander dat dan ook tegen jou zeggen? 
Hoe zou je dan handig kunnen reageren?  



Hoi. Ik ben Céline. 

Ik hoop dat ik je kan inspireren met deze werkvorm en dat deze bijdraagt aan (verdere)
verbetering van de sfeer in de groep(en). Als dat lukt, heb ik ook een klein beetje mijn doel
bereikt: namelijk meer rust en ontspanning en daarmee meer plezier, in het onderwijs
brengen! 

Mijn achtergrond ligt in het speciaal- en regulier basisonderwijs. Daar heb ik ruim 10 jaar les
gegeven en met de paplepel ingegoten gekregen hoe belangrijk het is om op een verbindende
manier structuur aan te brengen door kinderen ook op het sociale vlak te onderwijzen!

De afgelopen 12 jaar heb ik volop trainingen binnen en buiten het onderwijs gegeven, o.a.
sociale vaardigheids-, weerbaarheids- en agressie-regulatietrainingen. Hierbij heb ik een schat
aan werkvormen verzameld en die wil ik graag met jou delen. Gewoon gratis en niet omdat het
moet, maar omdat het kan! :-)

Naast het geven van trainingen, coach ik leerkrachten. Binnen de coaching komen mijn
onderwijs - en trainerservaring samen, waardoor leraren vaak aan een half woord genoeg
hebben. Ik weet waar iemand het over heeft als hij of zij zegt moeite met een leerling, of met
een groep te hebben. Ik kan van daaruit constructief meedenken. 

Ik wens je nogmaals enorm veel succes én plezier.
 

Céline
 

Over mij 
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KAN IK JOU MISSCHIEN HELPEN? 

MELD JE DAN AAN VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK

Heb je vragen? 

Wil je support bij het versterken van jouw eigen handelen als leerkracht, 
of wil je sparren over de verstoorde groepsdynamiek in de groep? 

Ik bied je een half uur van mijn tijd aan, die we zo efficiënt en waardevol mogelijk
invullen. 

Misschien kan ik je al wat tips geven waar je direct mee aan de slag kan. 
Een afspraak maken kan via onderstaande contactgegevens. 

Vind je het leuk om wat vaker inspirerende mails te ontvangen? Klik dan op deze link.

Céline de Lange
Céline Traint 

 
www.celinetraint.nl 

info@celinetraint.nl
of 06-14885589

https://www.celinetraint.nl/inspiratie
https://www.celinetraint.nl/contact-met-mij/
https://www.celinetraint.nl/
https://www.celinetraint.nl/
mailto:%20info@celinetraint.nl

