
DEEL TWEE: SOCIALE VAARDIGHEDEN 

LES 4 WAT IS EEN VRIEND? 

Vriendschappen zijn erg belangrijk voor de ontwikkeling van jonge leerlingen. In de 
middelbare school wordt er doorgaans meer tijd gespendeerd in het gezelschap van 
vrienden dan in het gezin. Leren omgaan met vrienden begint dus best al voor de 
middelbare schoolleeftijd. Natuurlijk hangt de hoeveelheid, de intensiteit en de beleving 
van vriendschappen af van veel meer dan communicatie- en sociale vaardigheden. We 
mogen dan ook noch onszelf noch de leerlingen de illusie geven dat vrienden maken een 
zaak is van handigheidjes. Toch besteden we er aandacht aan in de lessen sociale 
vaardigheden, omdat vaardigheden wel invloed kunnen hebben op vriendschappen. 
Geleidelijkheid moet ook het motto zijn in het aanleren, uitproberen en oefenen van 
contacten leggen en het maken van vrienden. 
 

 

LESDOEL 

De leerlingen … 
verwoorden wat kenmerken van 
vriendschap zijn 

leren wat andere leerlingen doen met 
vrienden  

kunnen een onderscheid maken naar de 
intensiteit van vriendschap 

 
Je leert: hoe belangrijk vriendschappen 
kunnen zijn 

U HEBT NODIG:  

een stapeltje post-its voor elke groep van 
vijf leerlingen 

het werkboek voor de leerlingen 
letters van namen op een papiertje voor 
activiteit 1 

een blad papier aan de muur voor de 
post-its van activiteit 2  

WOORDENDOOS 

zorgen voor  delen  spelen  begrijpen  
eerlijk  respect  waarheid  band  

vertrouwen  contact 

IN EEN NOTENDOP 

1. Vrienden tekenen en beschrijven in 
één zinnetje 

2. soorten vrienden rangschikken 
volgens belangrijkheid en met een 

symbooltje of kleine tekening illustreren, 
nabespreking voor de klas 

3. Namen toekennen aan vriendschappen en 
verder nadenken over de les 

ACTIVITEIT VOOR DE LES 

Vraag de leerlingen om een lijst in hun 
werkboek te schrijven van alle vriendinnen en 
vrienden die ze hebben. Ook ingebeelde 
vrienden, volwassenen en dieren mogen erbij.  

INLEIDING 

Laat elke leerling op het bord één woord 
opschrijven waar ze aan denken bij ‘vriend’ of 
‘vriendin’. Ze mogen eerst even nadenken, 
schrijven het dan op in hun werkboek en 
daarna nog eens op het bord. Dat mag met 
een paar leerlingen tegelijk. Laat iemand 
voorlezen wat er op het bord staat.  

ACTIVITEIT 1 – VRIENDEN TEKENEN 

De leerlingen kijken naar de lijst van vrienden 
in hun werkboek, kiezen er eentje van hun 
lijst uit en maken er een tekening van. Er 
komt één zinnetje bij dat hem of haar 
beschrijft.  
Als iedereen klaar is, verdeelt u de klas in 
groepen van vijf. Daarvoor neemt elke 
leerling een papiertje met een letter uit een 
doos. Het zijn letters van een naam (Amber, 
Julie, Milan, Robbe en Lotte bijvoorbeeld). U 



 

schrijft de namen op het bord en zegt 
dat ze elkaar moeten opzoeken. Als 
de letter er al is dan zoekt de leerling 
een andere groep die hem of haar 
nodig heeft.  
In het namengroepje laten de 
leerlingen hun tekeningen aan elkaar 
zien en lezen ze het zinnetje eronder 
voor.  

ACTIVITEIT 2 – NET VAN 

VRIENDEN 

De namengroepen van de vorige 
activiteit blijven samen zitten, elke 
groep krijgt een stapeltje post-its. Op 
elke post-it schrijft de groep een 
ander woord dat ze gebruiken om een 
vriend aan te duiden. Het woord 
‘vriend’ is er al één. Geef niet meer 
dan één ander voorbeeld en laat de 
leerlingen de rest zelf vinden:  
 
kameraad 
beste vriendin 
klasgenoot  
kennis  
leeftijdgenoot  
maatje  
pennenvriend  
lief  
vakantievriendin  
boezemvriendin  
chatvriend 
maat 
internetvriendin 
sportvriend 

...  
 
Als je in het groepje een aantal 
termen op een post-it hebt 
geschreven probeer je er drie uit te 
kiezen. Die drie plak je in een van de 
werkboeken in volgorde. De 
vriendschap waar je het meeste aan 
hebt bovenaan, de meest 
oppervlakkige onderaan. Laat de 
groepen zelf discussiëren en 
uitmaken wat waar moet staan. 

Tijdens de discussie kunnen de post-its 
steeds van plaats veranderen. 
 

U hebt zelf even getoetst in de groepen of er 
genoeg mogelijkheden zijn geopperd. Anders 
geeft u nog wat ideeën uit het lijstje 
hierboven. 
Dezelfde groepjes vullen nu de activiteiten in 
die verbonden zijn met de drie geselecteerde 
post-its. Met een symbool of een eenvoudige 
tekening maken ze duidelijk wat ze doen met 
een beste vriendin, met een maatje, met een 
klasgenoot. Het moet duidelijk genoeg 
getekend worden zodat de anderen het straks 
kunnen bekijken. In de werkgroepjes zelf 
zorgt u ervoor dat de deelnemers goed 
begrijpen wat elk symbool betekent en ermee 
akkoord gaan.  
 
Voor de rapportage zorgt u dat u een 
schoongeveegd plekje op het bord hebt of 
een groot blad papier. Daar plakt iemand van 
elke groep de post-it met de termen voor 
vriendschap links en die met de symbolen 
rechts. Trek een lijntje tussen de twee die 
samen horen. Als er een term dubbel tussen 
zit, trek je daar een extra lijntje.  

ACTIVITEIT 3 – VERWERKING  

Laat de leerlingen met hun werkboeken in de 
hand de post-its op het bord bekijken. Schrijf 
de woorden voor vriendschap die je het 
belangrijkste vindt over in je werkboek. 
Teken ook de symbolen over die erbij horen. 
Onder de drie woorden voor vriendschap 
schrijf je de naam van iemand voor wie die 
term past.  
 
Als laatste activiteit gaat u met de leerlingen 
terug naar het begin van de les, waar ze 
opschreven wat er in hun hoofd opkwam bij 
het woordje ‘vriend’ of ‘vriendin’. Ze denken 
na over de les en schrijven er nog één of 
twee woorden bij. Het denkwolkje ernaast 
“wat hoort er bij een goede vriend of 
vriendin?” vullen ze ook in.



 

 


