
In de fase van kennismaking vraagt het winnen van vertrouwen en 
het opbouwen van het contact veel aandacht. Daarbij speelt het 
afstemmen een grote rol. Belangrijk is dat de cliënt zich veilig voelt. 

Lucas, 6 jaar, komt voor het eerst en vindt 
het spannend. Hij heeft moeite met contact 
maken, praat niet en kijkt me niet aan. Wel 
gaat hij alles bekijken in de ruimte. Als hij 
na een tijdje aan tafel komt zitten heb ik klei 
neergezet. Bewegingsloos zit hij op zijn stoel. 
Ik begin stukjes klei op elkaar te stapelen. 
Er ontstaat een soort toren. Lucas kijkt toe 
en begint mij te imiteren. Als we allebei een 
toren hebben gemaakt lach ik naar hem en 
zeg: “Twee torens”. Hij knikt. Omdat zijn toren 
wat smaller is buigt het bovenstuk naar voren. 
Ik laat mijn toren ook buigen tot de punten 
elkaar bijna raken. Dat vindt hij het zichtbaar 
spannend. Dan laat hij zijn punt zachtjes tegen 
de mijne komen en nog eens. Ik stel voor om ze 

aan elkaar vast te maken. Dat mag. Samen 
verstevigen we de boog die nu ontstaat 

met een laag natte klei. Met mijn vingers 
loop ik over de boog. “Brug”, zegt 

Lucas. Ik stel voor om poppetjes te 
maken. Lucas kijkt hoe ik het doe 

en probeert het ook. Met wat 
hulp bij de constructie lukt het 

hem. Voorzichtig laat hij zijn 
poppetje over de brug lopen 
en dan springen, terwijl hij 
geluiden maakt. Wat volgt is 
een ontroerende ontmoeting, 
boven op de brug.



Veiligheid bevorderen

In de geleide fantasie oefening, “jouw veilige plek”, wordt getekend met softpastel aan de hand van een geleide fantasie, 
waarbij een reis wordt afgelegd om bij de plek te komen. Het kind tekent daarna zijn eigen gewenste plek. Deze plek kan ook 
gebruikt worden om bange kinderen in een angstig moment, in gedachten terug te laten keren naar deze plek om daaraan 
steun te ontlenen.

Steunfiguur

Een steunfiguur is een voorwerp, dier of mens. Deze biedt de maker steun op moeilijke momenten of geeft raad bij het 
oplossen van problemen. De maker ontleent er vertrouwen aan. Het is belangrijk dat de vorm, kleur, grootte, textuur door de 
maker worden gekozen.

Mirthe is een meisje van 10 jaar dat angstig is en erg 
perfectionistisch. Ze heeft tussen 2 ½  en 5 jaar in een gipscorset 
gezeten. Dit remde zoals begrijpelijk haar totale ontwikkeling. 
We starten de therapie met een steunfiguur van klei. Het wordt 
een poes, waar ze eindeloos aan doorwerkt en die ze blijft 
gladstrijken omdat ze niet tevreden is. Bij het beschilderen 
werkt ze opnieuw erg perfectionistisch. Eindelijk is ze tevreden. 
Wat volgt is een geleide fantasieoefening naar een mooie eigen 
ruimte. Mirthe blijkt vaardig met pastelkrijt. Ze kiest haar kleuren 
met zorg en veegt ze in elkaar, tekent een regenboog met daar 
overheen een doorzichtige zwaan. Dan  bedenkt ze dat ze de 
tekening tot een ruimte kan vouwen. De poes krijgt er zijn thuis. 
Van dan af speelt de poes een centrale rol. Als ze gepest wordt 
op school, boos is op haar zus, niet in slaap kan komen of veel 
piekert, vraagt ze de poes om raad. Hij wordt haar steun en 
toeverlaat, een brug naar de echte wereld.

Bovenstaande opdrachten zijn ook in groepsverband bruikbaar 
voor het versterken van de eigenheid en herkennen van 
gevoelens.



Groepsopdrachten

In de groepen, groepsgrootte zes, hebben de kinderen hun eigen individuele problematiek. De sociale problemen 
zijn daar vaak het gevolg van. Er wordt gewerkt met interactieoefeningen zoals hierboven genoemd en ook met 
samenwerkingsopdrachten met de  hele groep. In de adhd-groep wordt de opdracht “gipshanddruk” bij de 
kennismaking gebruikt. Er wordt in tweetallen gewerkt. Beide kinderen krijgen een klodder gips op hun hand en 
geven elkaar de hand. Zo voelen ze de werking van het gips op hun huid van nat en koud naar warm en hard. 
Ondertussen moeten ze hun handen tegen elkaar blijven houden. Dat vraagt opperste concentratie van de  
deelnemers. Het is een gezamenlijke belevenis waarin het nodig is dat de deelnemers op elkaar betrokken zijn
.                                                                                                                                                              

Ook in de adhd-groep wordt de opdracht “De verlengde kwast” gebruikt. Hierbij wordt een kwast verlengd met een 
stok van 60 cm. Er wordt geschilderd in tweetallen op één papier, ieder met zijn eigen kleur. Om de beurt is een kind 
de leider die bepaalt wat er geschilderd wordt. De ander is volger en schildert dit na. Dan wordt er gewisseld van rol. 
Om de kwast goed te kunnen sturen is een intensieve concentratie nodig. Ook het afstemmen van de leider op de 
volger is belangrijk.        

De groep gaat een eiland maken van piepschuim. 
Zo’n groepsopdracht is vaak een boeiend proces dat 
niet zonder slag of stoot verloopt. Het overleg begint 
bij de vorm van het eiland, dan volgen de indeling 
en de taakverdeling. Er wordt druk onderhandeld. 
Wie mag de vorm bepalen en wie mag hem met de 
brander uitsnijden? Iedereen mag aangeven hoe hij 
vindt dat het eiland er uit gaat zien en daarna wordt 
er gezamenlijk beslist. Voor sommige taken zijn 
meer liefhebbers dan voor anderen, dus dan moet 
je geven en nemen. Tijdens de uitvoering ontstaan 
er geregeld problemen als iemand zich niet aan de 
afspraken houdt. Als het samenwerken uiteindelijk 
toch lukt en het eiland wordt tentoongesteld in de hal 
van het gebouw, is iedereen apetrots.


