
Stap 1: spelen CATCH 

Beantwoord deze vragen na het spelen van 
CATCH, een online spel waarin je een bal naar 
elkaar moet overgooien.

Voor het invullen van de vragen heb je 
10 minuten. Zet de timer van je telefoon 

op 8 minuten, zodat je na afgaan van de timer 
nog 2 minuten hebt om af te ronden. Na het 
invullen van dit blad word je door je docent in 
groepjes gedeeld voor een vervolgopdracht. 

Stap 2: invullen reflectieblad

2 min.

Stap 3: opdracht in groepjes Stap 4: plenaire afsluiting

REFLECTIEBL AD CATCH

Welke avatar heb jij gekozen? 
En waarom?

1

Cyber ball

De Amerikaanse hoogleraar sociale 
psychologie Kipling Williams doet al 20 jaar
onderzoek naar buitensluiten aan de hand
van het spel Cyber ball: een computerspel
waarin met een bal wordt over gegooid en
de computer het overneemt waardoor je of
wordt ingesloten of wordt buitengesloten.
Eigenlijk precies zoals het balspel dat jullie
net gespeeld hebben. 

Kipling kwam erachter dat iemand die wordt
buitengesloten echte pijn voelt. “Je hersenen
registreren dat werkelijk als pijn, die niet te
onderscheiden is 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.
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Iedereen wil ergens bij horen. 

Bijvoorbeeld bij een groep, of bij 

andere mensen. Alleen dan voelen 

we ons veilig, succesvol en gezond.

Mag je niet mee doen, dan is dat 

buitensluiting. Officieel gezegd 

spreken we over buitensluiting 

als één persoon geen onderdeel 

uit mag maken van een groep: 

‘Jij hoort niet bij ons, jij mag niet 

meedoen!’

Soms worden ook groepen als 

geheel buitengesloten, bijvoorbeeld 

vanwege hun huidskleur or hun 

seksuele voorkeur. Dan spreken we 

over discriminatie.

Belangrijk om te onthouden, is 

dat buitensluiting pijn doet. Zelfs 

wanneer je eigenlijk helemaal niet 

mee wilt doen of wanneer je het 

zelf niet belangrijk vindt.”

Jij hoort niet bij ons! Jij mag niet mee doen!

6 min.

Wat is volgens jou wel een vorm van buitensluiten en wat niet?

Je wordt niet uitgenodigd om mee te gaan zwemmen 

Je blijft altijd als laatste over als er groepjes gemaakt worden

Het valt niemand op als je er niet bent

Je ziet er anders uit dan anderen en mag daardoor niet mee doen

Naar je mening wordt niet gevraagd

Niemand maakt oogcontact met je tijdens een gesprek

Niemand wil naast je zitten in de pauze

Anderen maken rotopmerkingen over je

Anderen zijn niet geïnteresseerd in wat je doet of mee maakt

 wel   niet

 wel   niet

 wel   niet

 wel   niet

 wel   niet

 wel   niet

 wel   niet

 wel   niet

 wel   niet

2 min.
Wat vond je verrassend aan  
het spelen van het balspel?

Wat is het doel van dit spel denk je?

2
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Bekijk met elkaar werkblad 1. Deze gaat over 
wat je kan doen als iemand anders wordt 
buitengesloten, ook wel handelingsstrategieën 
genoemd. Bespreek wat de voordelen en 
wat de nadelen zijn van de verschillende 
handelingen. Wat werkt aan een actie en 
wat werkt bijvoorbeeld niet. En welke actie 
werkt volgens jullie het beste? Op de volgende 
pagina heb je ruimte om de voordelen en de 
nadelen op te schrijven. 

 
Jullie hebben 25 minuten voor de gehele 
opdracht. Zet de timer op 22 minuten en dan 

heb je nog 3 minuten om af te ronden als de timer gaat.

WERKBLAD CATCH 3 - 5

Werkblad 1Werkblad 1 
Wat kan je doen als iemand anders Wat kan je doen als iemand anders 
wordt buitengesloten?wordt buitengesloten?

Diegene mee 
laten doen

Diegene op 
een ander 

moment mee 
laten doen

Tegen diegene 
zeggen dat je 
het erg voor 

hem/haar 
vindt

Een docent 
of ouders 

waarschuwen

Met diegene 
praten 

over het 
buitensluiten

De rest van 
de groep 

overtuigen 
om ermee te 

stoppen

Staat jouw 
oplossing er 
niet bij? Voeg 
hem hier toe!:

TIP: Nieuwsgierig naar wat je kan doen 

als jezelf wordt buiten gesloten, zie 

werkblad 2 achterin deze pdf. 

2 min.

SA
MEN DOEN

Werkblad 2Werkblad 2  
Wat kan je doen als je zelf  Wat kan je doen als je zelf  
buitengesloten wordt?buitengesloten wordt?

Erover praten 
met vrienden 

of ouders 

Vragen  
waarom je 

wordt buiten
gesloten

Er niet aan 
proberen te 

denken

Hulp vragen 
aan iemand in 
je omgeving 
(bijvoorbeeld een 

docent)

Van je af 
bijten

Met andere 
mensen 
omgaan

Staat jouw 
oplossing er 
niet bij? Voeg 
hem hier toe!:
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6 min.
Schrijf hier voor elke actie een 
voordeel en een nadeel op. Oftewel: 
wat werkt goed aan een bepaalde 
actie, en wat werkt minder goed. Nadelen:Voordelen:

Diegene mee laten doen

Diegene op een ander moment 

mee laten doen 

Tegen diegene zeggen dat je het 

erg voor hem/haar vindt

De rest van de groep overtuigen 

om ermee te stoppen

Een docent of ouders 

waarschuwen

Met diegene praten over het 

buitensluiten

4

Er zijn verschillende acties die 

je kunt doen om buiten sluiting 

tegen te gaan. Deze acties 

noemen we ook wel handelings-

strategieën. De belangrijkste 

handelingsstrategieën zijn:  

1) iemand met zijn/haar gedrag 

confronteren, oftewel iets van het 

negatieve gedag zeggen;  

2) de dader negeren,  

3) anderen om hulp vragen,  

4) zoeken naar steun en begrip 

van anderen. 
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Welke actie werkt volgens  
jullie het beste? En waarom?

5
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8 min.

5 min.

Hangt jullie advies af van wie  
er wordt buitengesloten? Stel, het is 
een bekende? Of juist iemand die je 
niet zo mag?

Kijk eens naar je eigen advies.  
Denk je dat dat het succesvol wordt? 
Waarom wel/niet?

De leerling van het persoonlijke  
verhaal hiernaast komt naar jou voor 
hulp. Wat zou je zeggen of doen? Welk 
advies zouden jullie de leerling geven, 
om het buitensluiten te laten stoppen?”

Schrijf hieronder jullie advies kort op

7

6

“Bij het maken van groepjes  
tijdens gymles of een projectopdracht, 
word ik nooit gekozen en ben ik altijd 
degene die alleen overblijft. Ik probeer 
zoveel mogelijk lessen te skippen rondom 
de pauzes. Zo hoef ik de pauze niet mee te 
maken en alleen te zijn. Of ik ben heel erg 
op tijd bij mijn volgende les of ik blijf juist 
wat langer hangen als de bel gaat. Zo kan 
niemand zien dat ik niemand heb om mee 
af te spreken tijdens de pauze en eigenlijk 
altijd alleen ben.”

Hieronder wordt een verhaal beschreven van 
een leerling die wordt buitengesloten. Lees 
deze en bedenk samen wat jullie kunnen doen 
om de leerling te helpen.

Lees onderstaande vragen.  
Beantwoord ze kort met elkaar. 

Voor dit onderdeel heb je 15 minuten. Naast 
het verhaal is ruimte voor het opschrijven 

van jullie advies.

2 min.

SCHRIJF SCHRIJF 
SAMEN EEN SAMEN EEN 

ADVIESADVIES

HET 
VERHAAL
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Werkblad 2Werkblad 2  
Wat kan je doen als je zelf  Wat kan je doen als je zelf  

buitengesloten wordt?buitengesloten wordt?

Erover praten 
met vrienden 

of ouders 

Vragen  
waarom je 

wordt buiten
gesloten

Er niet aan 
proberen te 

denken

Hulp vragen 
aan iemand in 
je omgeving 
(bijvoorbeeld een 

docent)

Van je af 
bijten

Met andere 
mensen 
omgaan

Staat jouw 
oplossing er 
niet bij? Voeg 
hem hier toe!:
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