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CATCH OP AFSTAND 
 

Welkom! Jij gaat aan de slag met het bespreekbaar maken van buitensluiting. Het gevoel ‘om ergens bij te horen’ 

is een belangrijke basisbehoefte van de mens en een fundamentele eis voor veiligheid, succes en mentale 

gezondheid. Buitensluiten is kort gezegd een situatie waarbij één persoon (of een bepaalde groep, in het geval van 

discriminatie) de toegang wordt ontzegd tot het wij-gevoel. Jij hoort niet bij ons! Jij mag niet mee doen! 

 

 
Tijdens Catch ervaren jongeren hoe het voelt om buitengesloten te worden. Hoewel sommige vormen van 

buitensluiting in eerste instantie triviaal lijken, doet elke vorm van buitensluiting pijn. In Catch leren jongeren 

situaties van buitensluiting te herkennen en bespreken ze hoe zij hier mee omgaan.  

In Catch spelen leerlingen een balspel via hun eigen laptop, computer of 

tablet. Leerlingen spelen een automatisch gegenereerd spel met de 

computer, hoewel het lijkt alsof ze een balspel spelen met hun klasgenoten. 

Na een aantal keer overgooien, wordt elke leerling individueel 

buitengesloten door het spel.  

Na deze ervaring vullen leerlingen een reflectie werkblad in, overleggen ze 

in groepjes over handelingsstrategieën en onderzoek je in een nagesprek 

met de klas hoe zij omgaan met buitensluiting in verschillende contexten, 

welke verschillen je ziet en wat dat betekent voor hoe je met elkaar in de 

klas wilt omgaan. 

Het online materiaal kan zowel in de klas als op afstand gebruikt worden. 

Ook kun je ervoor kiezen om het spel in twee keer te spelen met de halve 

klas. Sluit in dit geval beide lessen af met duidelijke conclusies of 

voornemens, die je in een latere les als startpunt van gesprek kunt gebruiken 

om beide groepen weer samen te brengen. 

 

 

 

 

 

 

Hoofddoel Buitensluiting tegengaan 

Subdoel 1 Inzicht in gevolgen van buitensluiting (cognitief) 

Subdoel 2 Empathie vergroten (affectief) 

Subdoel 3 Kennen en kunnen toepassen van coping mechanismen (cognitief en gedrag) 
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VOORBEREIDING 
1. Test je inlog: 

De game wordt gespeeld vanuit één docenten-inlog, waarin je een GAME CODE genereert. Met de GAME CODE 

kunnen leerlingen zich koppelen aan het centrale spel (het Kahoot principe). In het spel ziet iedere leerling zichzelf 

+ de avatars van 5 willekeurige klasgenoten. 

 

NB (testen): Als er minder dan 6 deelnemers gekoppeld zijn aan het spel, dan wordt de groep automatisch 

aangevuld met fictieve namen. Zorg in de klas dat je altijd met meer dan 6 deelnemers bent, zodat er geen fictieve 

namen gebruikt hoeven worden. Bij aantallen niet deelbaar door 6 zullen leerlingen géén fictieve namen te zien 

krijgen. 

 

Ga naar https://catch.criticalmass.nl/login en vul jouw docenten inloggegevens in. 

 

✓ Kies altijd het scenario: Overgooien > 6 personen 

✓ Kijk de video om te beslissen of je deze in de les wilt  

gebruiken1 

✓ Klik op ‘AANMAKEN’ 

✓ Er komt een nu GAME CODE in beeld.  

NB: bij elk spel wordt een nieuwe GAME CODE 

gegenereerd. De code die nu verschijnt is dus niet 

bruikbaar wanneer je met de klas gaat spelen. 

 

 

 

 

TEST OM HET SPEL TE ERVAREN 

✓ Gebruik nu een ander tabblad voor https://catch.criticalmass.nl/. 

Vul de aangemaakte GAME CODE in . 

✓ Kies een avatar, voer naam, leeftijd en geslacht in en druk op 

‘VOLGENDE’. 

✓ Je kunt nu het spel spelen en ervaren hoe het spel werkt.  Klik op 

de avatars om de bal over te gooien wanneer je zelf de bal in 

handen hebt. 

 

2. Spelen van Catch! Met leerlingen op afstand 

Gebruik voor het spel een online vergaderprogramma waarbij je leerlingen kunt opdelen in breakout rooms. 

Waarschijnlijk heb je al ervaring met het werken in groepen. Voor suggesties in programma’s en instructievideo’s: 

Bekijk onze suggesties in het tekstvak op de volgende pagina. 

 

Deel leerlingen van te voren in groepjes, zorg dat je als docent kunt ‘langs lopen’. Zie voor tips in een goede 

groepsindeling onderstaand tekstblok. Zorg er daarnaast voor dat er een individuele chat-functie is voor leerlingen 

om vragen te stellen of om verhalen te delen waarvan ze niet willen dat andere leerlingen deze meekrijgen. 

 

Om de instructie voor leerlingen helder te hebben, kan het handig zijn om van tevoren een online powerpoint of 

Google Slide te maken met inlog instructies, eventuele lesopzet en de vragen uit de afsluiting. NB: de code kun je 

pas vlak van tevoren invoegen. 

 
1 https://vimeo.com/353532609/5d33bf6718  

Vergeet de toevoeging niet! 

Duur voorbereiding: 30 minuten 
Duur les: 50-60 min 

https://catch.criticalmass.nl/login
https://catch.criticalmass.nl/
https://vimeo.com/353532609/5d33bf6718
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3. Bereid je voor op het nagesprek 

Het nagesprek bestaat uit drie onderdelen: Het individueel invullen van een werkblad, het in groepjes bepalen van 

de beste handelingsstrategie aan de hand van het groepswerkblad en een plenaire nabespreking. 

 

Leerlingen hebben voor het spel het werkblad nodig. Dit is een invul PDF, wat betekent dat zij deze op hun laptop 

of tablet kunnen invullen. Zorg wel dat leerlingen hem na het invullen goed opslaan! Zorg dat leerlingen dit 

werkblad openen aan het begin van de les.  

 

Voor het laatste onderdeel is het handig om bij jezelf na te gaan wat vragen zijn die prikkelen en leerlingen 

uitnodigen tot gesprek. Bedenk ook mogelijke antwoorden die je kunt krijgen en jouw reactie. Schrijf eventueel 

een aantal ‘catch-phrases’ op als geheugensteuntje voor een goed gesprek. Bekijk de lesopzet voor voorbeelden 

van vragen. 

 

 

 

  

Tips in de groepsindeling 
Een aantal richtlijnen voor de het maken van groepjes. Zorg dat je van tevoren de groepjes hebt bedacht, zodat 
het gemakkelijk is om de leerlingen bij elkaar te zetten: 

1. Plaats leerlingen bij elkaar die elkaar (nog) niet zo goed kennen. Mix bestaande groepen.  
2. Plaats geen leerlingen bij elkaar met wederzijdse antipathie of die op elkaars irritatie werken.  
3. Plaats ‘outsiders’ bij leerlingen waar ze het makkelijkste aansluiting bij kunnen vinden. Voor sociaal 
zwakkere leerlingen of outsiders is het fijn om binnen het groepje medestanders te hebben, zodat zij 
zich veilig voelen en durven uitspreken.  
4. Plaats ‘dominante’ leerlingen bij leerlingen die zich niet snel laten beïnvloeden. Plaats geen 
‘meelopers’ bij ‘daders’.   
5. Plaats ‘daders’ niet bij ‘slachtoffers’, zodat ‘slachtoffers’ zich veilig kunnen uiten over hun situatie. 

 

Instructie video voor werken in groepjes in verschillende programma’s: 
1.Microsoft TEAMS: https://www.youtube.com/watch?v=W1JRLlebbM0  
2. ZOOM: https://www.youtube.com/watch?v=jbPpdyn16sY  
3. Google Meet: https://www.youtube.com/watch?v=GxgTRMn8fQE (Download hierbij ook de Google extentie om 
je tabblad op mute te kunnen zetten.  
(Voor Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/mute-tab/blljobffcekcbopmkgfhpcjmbfnelkfg)  
4. Blackboard: https://www.youtube.com/watch?v=D4dudLGevhw (LET OP: hiervoor heeft de school een 
abonnement op Blackboard nodig) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1JRLlebbM0
https://www.youtube.com/watch?v=jbPpdyn16sY
https://www.youtube.com/watch?v=GxgTRMn8fQE
https://chrome.google.com/webstore/detail/mute-tab/blljobffcekcbopmkgfhpcjmbfnelkfg
https://www.youtube.com/watch?v=D4dudLGevhw
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DE LES 

Je speelt eerst het spel met de leerlingen. Je begint de les dus door te verzamelen in de online omgeving 
(videocall) waarin je elkaar altijd ontmoet.  
 
Lesopbouw 
1. Uitleg van de les en het spel (5 minuten) 
2. Inloggen (4 minuten) 
3. Het balspel (8 minuten) 
4. Nabespreken (3 minuten) 
5. Invullen werkblad individueel (10 minuten) 
6. Invullen werkblad in groepjes (15 óf 25 minuten) 
7. Afsluiting (5 minuten) 
 

1. Uitleg van de les het spel (5 minuten) 

Vóór je begint met het spel is het belangrijk om uit te leggen dat leerlingen een balspel gaat spelen via hun 

computerscherm. Leerlingen worden random ingedeeld in groepen waarin ze een bal gaan overgooien. Door op 

de avatar van een klasgenoot te klikken, gooi je de bal naar haar/hem. Krijg je de bal niet? Klik dan op de eigen 

avatar. Die steekt de handen dan in de lucht. Zo laat je “anderen” weten dat jij graag de bal wilt hebben. Tijdens 

het spel mag je niet praten of overleggen2. Leg uit dat leerlingen na het spelen van het spel nog een aantal vragen 

zullen invullen in het spel zelf. Vervolgens kun je kiezen om even plenair het spel af te sluiten (via video of via de 

chat) of je laat de leerlingen direct doorgaan met het eerste leerlingenblad. Deel zo min mogelijk over doel van 

het spel, maar leg wel goed uit hoe het spel gespeeld moet worden. Dit verhoogt de impact van het spel. 

 

2. Inloggen (4 minuten) 

Gebruik de docenten-inlog op https://catch.criticalmass.nl/login en schrijf de aangemaakte GAME CODE op het 

bord. 

 

Laat ondertussen leerlingen naar 

https://catch.criticalmass.nl/ gaan, de GAME CODE 

invoeren en hun avatar kiezen. Wacht tot alle leerlingen 

zich hebben ingelogd in de lobby en klik op ‘Start’. Maak 

eventueel gebruik van je vooraf klaargezette 

powerpoint of  Google Slide met inlog instructies. 

 

3. Het balspel (8 minuten) 

Via de computer spelen de leerlingen nu een balspel, 

waarbij iedereen na ongeveer 30 seconden door de 

computer wordt buitengesloten. Leerlingen vullen 

vervolgens de vragen in. 

 

4. Nabespreken (3 minuten) 

Aangezien het spel gevoelens en ervaringen oproept, is het aan te raden dat leerlingen eerst even kunnen ontladen 

voordat ze verder gaan met het individuele werkblad. Bespreek hoe het voelde om buitengesloten te worden in 

het spel en maak nogmaals duidelijk dat het niet de klasgenoten waren die jou buitensloten, maar dat de computer 

dat bij iedereen heeft gedaan. 

 

 
2 Als leerlingen wel overleggen tijdens het spel gaat de boodschap of de lading vaak niet verloren. Meestal is het een manier om 
emoties te ontladen. Wanneer leerlingen niet met elkaar overleggen duurt het alleen langer totdat ze doorhebben wat er aan de 
hand is. Dit vergroot het effect van het spel. 

 

Vergeet de toevoeging niet! 

https://catch.criticalmass.nl/login
https://catch.criticalmass.nl/
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Suggesties voor 2 korte vragen 

- Wat heeft de computer met iedereen gedaan?  (begripsvorming: antwoord, buitensluiten) 

o Direct na het spelen van de game is het belangrijk om de klas te vragen wat er gebeurde in het 

spel. Ze denken dat hun medespelers hen buitensloten, dus check na afloop of iedere leerling 

heeft begrepen dat het niet echt hun medeleerlingen waren, maar de computer. Pas als je zeker 

weet dat iedereen dit heeft begrepen, kun je door met het gesprek! 

- Wat vond je daarvan? (Geef iedereen kort de ruimte om verhalen te delen als daar behoefte aan is) 

 

NB: Deze vragen kun je ook stellen via de algemene chat-functie van je programma. Dit zorgt ervoor dat je wel 

een korte plenaire nabespreking hebt, maar het verlaagt de drempel voor leerlingen om te reageren. 

5. Invullen werkblad individueel (10 minuten) 

Laat leerlingen voor zichzelf het eerste deel van het werkblad invullen. Laat leerlingen werken terwijl de online 

meeting aan staat, vraag ze geluid op mute te zetten en eventuele video uit. Op reflectie blad worden steeds 

duidelijke tijdsverwijzingen gemaakt. Geef leerlingen duidelijk aan op welk tijdstip zij terug moeten zijn in de les.  

Je geeft dan via systeem seintje dat ze weer verder gaan.   

 

Zorg dat je beschikbaar bent voor vragen. Het is prettig om tijdens dit onderdeel een individuele chat met iedere 

leerling beschikbaar te hebben waarop zij jou kunnen bereiken. In ZOOM en TEAMS is deze functie ingebouwd. 

Gebruik je hiervoor normaal Whatsapp of een andere applicatie, dan kun je deze ook gebruiken. 

 

6. Invullen werkblad in groepjes (15 óf 25 minuten)  

In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op het thema buitensluiten en worden er handvatten geboden die 

leerlingen helpen te begrijpen wat ze kunnen doen wanneer zijzelf of anderen worden buitengesloten. Er zijn 

verschillende strategieën om buitensluiting tegen te gaan:  

- Probleemoplossende of instrumentele acties: daders confronteren met hun gedrag, om hulp vragen bij 

anderen, de dader negeren etc.  

- Emotionele acties: zoeken naar emotionele steun (begrip, troost, vertrouwen) of iemand waarbij ze hun 

emoties kunnen uiten.  

-  

Als docent kun je hier kiezen om alle opdrachten te doen óf om alleen opdracht 4+5 te laten doen. Beslis zelf 

waar jouw doelgroep behoefte aan heeft en besteed bijvoorbeeld meer tijd aan een nagesprek of pas de les aan 

op het concentratie vermogen van je doelgroep. 

NB: kort je de les in? Maak dan duidelijk dat leerlingen niet 25 minuten krijgen, maar 15 minuten om de 

opdrachten 4 + 5 te voltooien. 

 

Leg de opdrachten kort uit; zie hiervoor het werkblad. Geef aan hoeveel tijd ze voor de opdrachten hebben en 

eventueel dat er een seintje komt wanneer ze door moeten naar de volgende opdracht. 

 

Plaats vervolgens de leerlingen in de vooraf gemaakte groepen.  Zorg dat je zelf langs loopt in alle groepen om te 

kijken of ze begrijpen wat ze moeten doen en of ze aan de slag zijn. Als iedereen is opgestart kun je nog een keer 

langs ’lopen’ om verdiepende vragen te stellen bij de opdrachten. Trek hierbij het gesprek zo snel mogelijk naar 

de eigen belevingswereld. 

 

Denk aan: 

- Wie spelen er allemaal een rol bij buitensluiten? 

- Heb je wel eens een situatie meegemaakt waarin je één van de strategieën hebt ingezet? (opdr. 4+5) 

- Welke strategie zou in deze klas niet werken en waarom niet? (opdr. 4+5) 

- Waar zie je buitensluiten nog meer? Ga over eigen voorbeelden in gesprek. Hoe herkennen ze het, en wat doen 

ze zelf als ze dit herkennen? Doen ze iets om de situatie te veranderen? 
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o Zorg dat er voldoende ruimte is om eigen verhalen te delen, maar realiseer je ook dat het geen 

therapeutische sessie is. Als er veel emotie blijft, bespreek dat met de desbetreffende leerling(en) na de 

les. 

- Is dit iets wat je op school ook tegenkomt? (opdr. 6+7) 

 

Als docent kun je laten zien dat er meerdere strategieën zijn en dat je niet per se tegen de dader in hoeft te gaan; 

opkomen voor het slachtoffer, meeleven, erover praten of hulp zoeken zijn ook vormen van ingrijpen. Deze 

strategieën kun je zowel in opdracht 4+5 als in opdracht 6+7 inzetten. 

 

(Er staan ook een aantal verdiepende vragen op het werkblad, maar het persoonlijk vragen naar deze situaties 

heeft meer effect. De aanwezigheid van een docent zorgt voor sommige leerlingen voor extra veiligheid en maakt 

het makkelijker om te delen)  

 

 

7. Afsluiting (5 minuten) 

Laat leerlingen (als dit technisch mogelijk is) na 25 minuten automatisch terugkeren naar het groepsgesprek. Geef 

anders duidelijk aan dat ze op tijd terug moeten zijn in de les. Bespreek de beste strategieën klassikaal na en vraag 

door met open vragen. Trek het gesprek zo snel mogelijk naar de eigen leefwereld door te vragen op welke 

momenten en plekken ze dit zelf weleens zien, bijvoorbeeld op school, op de sportclub of tijdens het uitgaan. 

Jezelf (als docent) kwetsbaar opstellen helpt bij het creëren van een veilige sfeer. 

 

- Leg eens uit: welke strategie hebben jullie als groepje hebben gekozen en waarom? 

- Zijn er groepjes die een andere strategie hebben gekozen en waarom? 

- Hoe wil jij reageren? En wie kan jou helpen in te grijpen zoals jij wilt ingrijpen? 

- Welke onderdelen uit deze les vond jij het interessantst? Waarom? 

- Waar ben je door deze les over aan het nadenken gezet? 

 

Tenslotte wil je de les gezamenlijk afsluiten, terugblikken op de les en de leerlingen de ruimte geven om te zeggen 

wat ze nog willen delen. Geef leerlingen 2 minuten om voor zichzelf een antwoord op te schrijven op onderstaande 

vragen en biedt de ruimte aan leerlingen om plenair iets te delen als daar behoefte aan is. 

 

- Wat wil je nog kwijt? 

- Wat vind je belangrijk om mee te nemen na vandaag? 

- Wat laat je hier? 

 

Bepaal als docent of je naar aanleiding van deze vragen nog wat tijd wilt besteden aan de verschillende 

onderwerpen en/ of emoties van leerlingen in een eventueel ander lesuur.  

 

Einde les 

 

TIP: Is buitensluiten een probleem in jouw klas en praten leerlingen hier liever niet over? Inventariseer of er anderen 

zijn die ook wel eens buitengesloten zijn door situaties te noemen waarin vaak wordt buitengesloten. 

 

• Wie heeft zich wel eens buitengesloten gevoeld bij: 

o Een verjaardagsfeestje/ Op het sportveld/ Een groepsopdracht op school/ In de kantine 

• Wie heeft zich wel eens buitengesloten gevoeld door: 

o Het hebben van een andere mening?/ een ander uiterlijk?/ een andere geaardheid?/ een andere 

afkomst? 
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Extra informatie over buitensluiting 
 

Het gevoel ‘om ergens bij te horen’ is een belangrijke basisbehoefte van de mens en een belangrijke fundamentele 

eis voor veiligheid, succes en mentale gezondheid. Buitensluiten is kort gezegd een situatie waarbij één persoon 

(of een bepaalde groep, in het geval van discriminatie) de toegang wordt ontzegd tot het wij-gevoel. Jij hoort niet 

bij ons! Jij mag niet mee doen! 

 

Cyberball 

De Amerikaanse hoogleraar sociale psychologie Kipling Williams doet al 20 jaar onderzoek naar ostracisme (= 

buitensluiten) aan de hand van het spel Cyberbal. Een computerspel waarin met een bal wordt over gegooid en 

de computer het overneemt waardoor je of wordt ingesloten of wordt buitengesloten. Hij kwam erachter dat 

iemand die wordt buitengesloten echte pijn voelt. “Je hersenen registreren dat werkelijk als pijn, die niet is te 

onderscheiden van bijvoorbeeld een prik in je vinger.” 

 

We denken vaak dat iemand negeren minder erg is dan pesten of geweld, maar dat is niet zo. Uit zijn onderzoek 

blijkt dat iedereen dezelfde emoties ervaart: ongemak, verdriet, boosheid en een extra behoefte aan sociale 

aandacht. 

 

Onze game CATCH is geïnspireerd op Cyberball 

 

Empathie 

Onderzoek van de Radboud Universiteit laat zien dat vriendschap helpt tegen buitensluiten. In onze projecten 

(VRIEND&VIJAND, Verhaal van een vluchteling, Met andere ogen) bieden we de ruimte om elkaar te leren kennen, 

om van perspectief te wisselen en vergroten we empathie. Beter weten hoe het voelt om buitengesloten te 

worden, te weten wat je kan doen, elkaar beter te kennen stimuleert ingrijpen in vervelende situaties. Het helpt 

om met elkaar afspraken te maken over wat voor groep je wilt zijn. Hoe wil je met elkaar omgaan? Onze 

werkvormen en installaties openen daar het gesprek over. 

 

Handeling strategieën of coping? 

In de handleiding  spreken we over handeling strategieën, hiermee bedoelen wij soms coping (zie kader). 

Coping is een combinatie van de verstandelijke en emotionele reacties op stress of een probleem, en het gedrag 
dat daaruit voortvloeit. Er zijn verschillende strategieën en mechanismen van coping. Mensen wisselen het 
mechanisme dat ze toepassen af, afhankelijk van de omstandigheden en hun copingstrategie (ook 
wel copingstijl genoemd), die samenhangt met hun persoonlijkheid. 
 
Bij confrontatie met een problematische omstandigheid maken mensen twee beoordelingen. De eerste is een 
inschatting van de situatie (de primaire beoordeling: “wat is er aan de hand?”), de tweede is een inschatting van 
de beste oplossing (de secundaire beoordeling: “wat ga ik ermee doen?”). 
 
Hoe iemand reageert op een stressvolle situatie wordt niet of nauwelijks bepaald door de aard van het probleem, 
maar veel meer door iemands copingstrategie. Afhankelijk van iemands copingstrategie kan een persoon kiezen 
uit verschillende manieren (copingmechanismen) om een probleem aan te pakken. Die copingstrategie kan in de 
loop van de tijd veranderen. 
 
Copingstrategieën worden op verschillende manieren ingedeeld. Veel toegepaste indelingen zijn die naar emotie- 
en probleemgerichte coping, of die naar primaire en secundaire coping. Probleemgerichte coping uit de ene 
indeling is daarbij tamelijk vergelijkbaar met primaire coping uit de andere. 

- Bij probleemgerichte coping probeert men het probleem op te lossen. 
- Bij emotiegerichte coping probeert men de gevoelens die het probleem veroorzaakt te veranderen. 
- Bij primaire coping gaat men de problematische situatie te lijf. 
- Bij secundaire coping probeert men zijn gedrag aan te passen aan de situatie. 

 

 

https://www.criticalmass.nl/project/vriendvijand-in-de-klas/
https://www.criticalmass.nl/project/verhaal-van-een-vluchteling/
http://www.metandereogen.info/

