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Kennismakingsopdracht
Knip/scheur uit tijdschriften
beelden die bij je passen.

Naast de beelden valt op dat
Mijke zorgvuldig en netjes werkt.
Dat ze tijdens het werken stil is.
Dat ze het lastig vindt om na
afloop haar keuzes te
verwoorden.

Dat het werkstuk sterk overkomt.

Opdracht: Schilderen op doek
Mijke vindt schilderen duidelijk heel fijn. Bij deze
opdracht krijgt ze de vrije hand en moet zelf
kiezen wat ze gaat schilderen. Zomaar zelf iets
schilderen vind ze lastig, ik geef als tip om
inspiratie op te doen in tijdschriften. Daarin vindt
ze dit beeld van dit figuur. Ze kiest zelf de kleuren
en de overloop hiervan van licht naar donker.
Het natekenen van het figuur vindt ze lastig, maar
ze geeft niet op.

Er ontstaat een krachtig beeldend werk.
Wanneer ik vraag wat het voorstelt, vindt ze het
lastig om hier woorden aan te geven. Dat valt op
bij Mijke, dat woorden geven aan gevoelens en
ideeën lastig is. Tegelijkertijd kan ze via beeldend
werken heel sterk overkomen. Via gevoelskaartjes
kiest ze de woorden:

Opdracht: Veiligheid (1)
Maak een huisje van klei, een huisje waarin je je
veilig voelt.

Plaats dit huisje op een cirkel. In het midden voel je
je veilig. Naarmate de ring groter wordt voel je je
minder veilig. Mijke kiest zelf de kleuren groen, geel,
oranje en rood.
Het valt op dat het huisje kwetsbaar overkomt.
Het valt op dat de veilige groene plek klein is en dat
de onveilige plekken veel meer ruimte innemen.

Opdracht: Veiligheid (2)
Kies een voorwerp uit die je angst
(muizengeluid) symboliseert. Mijke kiest een
steentje.

Plaats de steen (angst) in de cirkel. Staat het
huisje (je veilige plek) dan nog in het midden?
Nee, deze verplaatst mee naar het geeloranje stuk. Mijke voelt zich door de prikkel
angstig en daarom ook minder veilig. Dit uit
zich thuis in het niet durven slapen op haar
kamer. We bespreken hoe we haar huisje
weer in het groene gedeelte kunnen krijgen.
Door op deze manier de angst en gevoelens
samen te verkennen en verbeelden kan Mijke
via het beeld duidelijk maken hoe het voor
haar werkt en wat mogelijke oplossingen zijn.

Opdracht: Veiligheid (3)
Leg de woorden op de juiste plek in de
cirkel.
Mijke kan prima de woorden (personen en
situaties) in de cirkel plaatsen. Op deze
manier kan ze makkelijk laten zien, waar ze
zich veilig voelt en waar minder of niet.
Het valt op dat haar veilige haven thuis is.
(Deze foto is een momentopname van
begin 2020.)

Opdracht: Angst in beeld.
Kleur dit lijf in, denk daarbij aan een angstige prikkel.

Mijke begint bij de voeten en kleurt zo naar boven. De
kleuren lopen over van groen, via geel en oranje naar
rood. De angst en spanning zit vooral in het bovenste
gedeelte van de romp en het hoofd.
Uit de gevoelskaartjes kiest ze de woorden:
Angst en gestrest.

Serie gevoelens
Blij - Vrolijk
“Ik voel me goed als ik me veilig voel.”
“Ik voel me goed op mijn eigen kamer en in
mijn eigen huis.”

“Ik voel me goed als ik met vriendinnen
ben, met hond Djoeke en met familie.”
“Ik voel me goed als ik schilder of creatief
bezig ben.”
“Ik voel me goed als ik op vakantie ben.”

Serie gevoelens
Verdrietig
“Ik voel me verdrietig als er een
huisdier doodgaat.”
“Ik voel me verdrietig na een
achtbaan-rit.” “Geen idee waarom.”
Ik word niet verdrietig van films.

Serie gevoelens
Afschuw - misselijk
“Ik voel me soms misselijk in de ochtend,
bijvoorbeeld als er een toets op school is
die dag.”
“Ik word misselijk van pindakaas.”

Serie Gevoelens
Boos
“Ik voel me niet zo vaak boos.”
“Soms ben ik boos op Tije, bijvoorbeeld als hij
zomaar een bal naar me gooit.”
“Soms raak ik gefrustreerd door huiswerk.”

Serie Gevoelens
Bang
“Ik ben bang voor spinnen.”
“Ik ben bang van muizengeluiden in mijn
kamer, ze komen te dichtbij.”

Opdracht “vergezicht”
Toekomstbeeld
Stap 1: teken boven de horizon je toekomstbeeld, hoe
ziet je toekomst eruit? Wat zou je graag willen?
Huis met een zwembad, hond, kat, bakken,
schilderen, de zon schijnt.
Stap 2: Teken een pad, van het nu naar de toekomst.

Het pad is recht, zonder weinig obstakels.
Stap 3: Teken naast het pad wat je nodig hebt om dit
toekomstbeeld te verwezenlijken.
Papa, mama, Tije, vriendinnen, diploma’s, geld,
natuur, dieren, creatief bezig zijn.

Conclusie en advies In Beeld
Belangrijk voor Mijke:
• Dieren en natuur, rust en ruimte
• Structuur en duidelijkheid, wat wordt er
van mij verwacht?
• Veilige omgeving
• Verbeelden ter ondersteuning van
verwoorden. Dit is een kracht ✶
• Balans in draagkracht en draaglast. Wat
kan ik per week doen?
• Behouden van eigen regie
Graadmeters bij spanning of
niet lekker in je vel zitten:
•
•
•
•

Slapen gaat moeilijker
Eten (ontbijt) gaat lastiger
Vermoeid gevoel
Terugtrekken (niet praten)

Advies:
• Waakzaam zijn om situaties niet over te nemen
van Mijke. Eigen regie is belangrijk, van hieruit is
groei mogelijk.
• Bij problemen/angsten inzicht krijgen via beelden.
• Mijke ondersteunen/motiveren om nieuwe situaties
te kunnen aangaan d.m.v: niet forceren, een
stappenplan maken (duidelijkheid creëren) en
regie behouden.
• Gevoelskaartjes gebruiken om gevoelens uit te
kunnen kiezen tijdens gesprekjes.
• Bijhouden van een agenda met opvallende
gebeurtenissen en een kleur/punt geven aan de
dag.
Nog lastig, hierin mag ik nog leren:
• Nuances maken in emoties
• Reflecteren op situaties, wat is mijn aandeel?
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