
 

LES 9 WANNEER IS EEN GEHEIM GEEN GEHEIM? 
Het verschil kennen tussen goede en slechte geheimen en weten wanneer je iets moet 
vertellen: het zijn cruciale strategieën om kinderen te helpen bij hun veiligheid. Maar 
over geheimen vertellen kan ertoe leiden dat een leerling iets onthult over de 
privékring, omstandigheden thuis, problemen met of misbruik door vrienden, familie of 
kennissen. Het is belangrijk dat u vooraf nadenkt over gepaste antwoorden en stappen 
die u zou zetten in dat geval. Naar wie richt u zich dan? In de uitgebreide  
begeleidersmap van Contactsleutels gaan we verder in op samenwerking met 
begeleidingsdiensten of andere organisaties zoals de Kindertelefoon. We raden u aan 
om in elk geval met een collega te overleggen hoe u deze les gaat aanpakken. 
 

LESDOEL 

De leerlingen …  
denken na over ‘goede’ en ‘slechte’ 
geheimen en wat ze zo maakt 

leren rekening houden met de gevolgen van 
geheimen voor zichzelf en anderen 

leren manieren kennen om een lastig 
geheim toe te vertrouwen aan iemand om 
voor hun eigen of iemand anders’ 
veiligheid te zorgen 

 
Je leert: nadenken wat voor geheimen je 
niet geheim moet houden 

U HEBT NODIG 

Het werkboek 
Vingerpoppen of materiaal om een vinger- 
of papieren pop te maken voor elke 
leerling 

Een schrift of boek dat u kunt gebruiken als 
‘geheimen’-schrift voor de klas (misschien 
zelfs een boek met een slot?) 

ACTIVITEIT VOOR DE LES 

Vraag de leerlingen om na te denken 
over het beste geheim dat hen ooit werd 
verteld. Het moet er een zijn dat ze nu 
mogen vertellen in de klas. Zorg dat u 
zelf ook een geheim vertelt. 

WOORDENDOOS 

bezorgd stilhouden knagen dreigen 
opluchting vervelend ongelukkig 

verzwijgen zweren belofte  

IN EEN NOTENDOP 

1. In gesprekskring vertellen over een leuk 
geheim 

2. Nadenken over een goed en een slecht 
geheim 

 
3. Per twee een vingerpop maken om zo 

een geheim uit te beelden 

INLEIDING 

Laat het tekstje in spiegelschrift uit het 
werkboek voorlezen en leg uit dat 
iedereen een goed geheim leuk vindt. 
Sommige mensen kunnen een geheim 
beter houden dan anderen. De meeste 
mensen breken wel eens een 
geheimhouding in hun leven. Maar iets 
geheim kunnen houden is vaak een 
manier om te tonen dat we te 
vertrouwen zijn. We laten zien dat we 
iets om de ander geven. Maar niet alle 
geheimen zijn goede geheimen. Leg het 
doel van de les uit. 

ACTIVITEIT 1 – GEHEIMENRONDJE 

De leerlingen vertellen in de  
gesprekskring “Het beste geheim dat 
ooit aan mij werd verteld was …”. Ze 
baseren zich op wat ze van te voren 
hebben bedacht. Maar als ze tijdens het 
rondje van idee veranderen mogen ze 
best iets anders vertellen. Denk aan het 
recht om te passen: wie geen zin heeft 
om iets persoonlijks te vertellen hoeft 
dat ook niet. Sommige leerlingen (en 
leerkrachten) gebruiken een zijweg voor 
dat recht om te passen, en vertellen iets 
grappigs of iets oppervlakkigs om niet 
persoonlijk te worden. Dat moet u 
respecteren door, behalve om uw 
leerlingen een beetje aan te moedigen, 
er niet teveel over door te vragen.  
 



 

Aan het eind van het rondje legt u nog 
eens uit dat de meeste mensen van 
geheimen houden. Zeker als het leuke 
verrassingen zijn. 

ACTIVITEIT 2 – GOEDE EN 

SLECHTE GEHEIMEN 

Hoeveel verschillende soorten geheimen 
zijn er? Zoek ze samen met de 
leerlingen:  
een verrassing, een cadeautje, om iemand 
te beschermen, om iemand uit te sluiten, 
om iemand niet verlegen te maken, 
geheimen waar een belofte mee 
samenhangt, geheimen met een dreiging, 
geheimen tussen vrienden, geheimen die de  
verteller in problemen zouden brengen, 
geheimen over een gemeen plannetje, … 
Schrijf ze allemaal op het bord.  
De leerlingen denken na over de 
geheimen die ze niet zouden 
verklappen.  
 
Waarom niet? Bespreek het verschil tussen 
goede en slechte geheimen.  

Welke geheimen moeten wel verteld 
worden?  

Hoe weet je het verschil?  

 
Leg uit dat slechte geheimen meestal te 
maken hebben met:  
 
Iemand pijn doen of iets beschadigen op 
een of andere manier 

Iets gemeens of onvriendelijks dat over 
iemand gezegd wordt 

Een dreigement dat geuit wordt: “Zeg het 
niet of anders …” 

Vervelende, ongelukkige, onveilige 
gevoelens voor jezelf of iemand anders 

 

 
De term ‘slecht geheim’ is soms niet de 
beste. U kunt ook spreken over een 
vervelend geheim, een moeilijk geheim 
of een gevaarlijk geheim! 
 
Een slecht geheim kan bijvoorbeeld met 
vandalisme te maken hebben, stelen, 
pesten, sigaretten, alcohol of zelfs 
andere drugs. Het gaat vaak over iets 
dat met iemand wordt gedaan dat je 
zelf niet graag zou tegenkomen. In de 

lijst met geheimen zet u samen met de 
leerlingen een teken dat de goede en 
slechte geheimen onderscheidt. Zorg 
dat er ook voorbeelden zijn waar je 
twijfelt, of die in het ene geval slecht 
zijn, maar in het andere geval goed. 
Leerlingen kunnen hierover van mening 
verschillen.   
  
Zoek met de leerlingen naar redenen 
waarom ze huiverig zouden zijn om de 
geheimen te vertellen.  
Wat zou er gebeuren als je er niets over 
zegt?  

En wat als je het wel doet?  

Bespreek manieren om om te gaan met 
dit soort geheimen.  
Bijvoorbeeld met een goede vriend/in 
praten voor je naar een volwassene gaat. 

Hoe en waar kun je iemand vinden die je 
helpt?  

 
Maak een duidelijk verschil tussen 
roddels vertellen en iets zeggen waar je 
je zorgen over maakt. Als slot van deze 
activiteit vullen de leerlingen de eerste 
drie lijntjes in hun werkboek in.  

ACTIVITEIT 3 – POPPENSPEL 
Deel de vingerpoppen of het materiaal 
uit om poppen te maken. De leerlingen 
zitten per twee en maken hun eigen 
pop. Dat kan met een uitwisbare 
kleurstof op je vinger, of op een 
uitgeknipte vinger van een goedkope 
plastic handschoen.  
Met de vingerpoppen beeld je uit dat 
iemand een goed geheim vertelt aan 
een vriend of vriendin. Daarna doe je 
hetzelfde voor een slecht geheim. Dan 
oefen je alle twee met de vingerpoppen 
hoe je over het slecht geheim vertelt 
tegen een volwassene en vraagt om te 
helpen. Probeer alle twee een andere 
manier van vertellen uit. En denk eerst 
goed na welke belangrijke woorden je 
gaat gebruiken. In je werkboek heb je 
plaats om dat te noteren. 
 

 

 

 



 

Noot 

U kunt de leerlingen ook laten 
toneelspelen in plaats van 
poppenspelen. 

Verwerking 

Laat één of twee poppenspelletjes voor 
de hele groep spelen. Als de leerlingen 
dat een beetje ‘naakt’ vinden kunnen ze 
achter het bord staan. De leerlingen 
bespreken het resultaat en hoe ze eraan 
gewerkt hebben. Laat voldoende ruimte 
voor moeilijkheden of zorgen die nog 
blijven hangen. Probeer samen met de 
leerlingen te bepalen welke specifieke 
woorden, zinnen of manier van praten 
van invloed was op het gesprekje.  
Verwerkingsvragen: 
 
Wat maakt iets een goed geheim?  
En een slecht?  
Hoe kun je omgaan met een slecht geheim?  
Waarom is het belangrijk erover te 
vertellen?  

Bij wie kun je gaan om te helpen?  
Welke woorden kun je gebruiken als je daar 
iets over vraagt?  

Hoe voelde je je wanneer aan jou een goed 
geheim of een slecht geheim werd verteld? 

Hoe voelde het om aan iemand anders hulp 
te vragen?  

Welk gevoel heb je over slechte geheimen 
waar je in de toekomst misschien mee in 
contact komt?  

 
Leg het idee van een 
‘klasgeheimentijdschrift’ uit. Er kunnen 
pagina’s in staan over goede geheimen, 
slechte geheimen, onthullingen, 
tekeningen en verhalen van de 
leerlingen,  
informatie over geheime codes, 
geheime diensten enzovoort.  

Huis- en thuiswerk 

Vraag de leerlingen om artikels en 
illustraties te maken voor het 
geheimentijdschrift, knipsels uit kranten 
en tijdschriften mee te nemen die er in 
passen.  
 
In het werkboek staat ook een leuke 
opdracht om iets in geheimschrift op te 
schrijven. Dat kan dan in een volgende 
gesprekskring rondgaan, zodat iedereen 
het kan proberen ontcijferen. 

  


