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1. Wat is Sociaal offline/online?
Doelgroep
Sociaal offline/online is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het SO (cluster 3 ZMLK) en leerlingen
in het VSO met uitstroomprofiel dagbesteding en het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel.

Bevorderen van sociale competentie in offline en online situaties
Sociale competentie is een belangrijk vak op scholen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.
Sociale competentie ontstaat niet vanzelf; het vraagt veel instructie en oefening.
Naast direct contact hebben leerlingen online contact met anderen. Bij het goed omgaan met online situaties
(contact via internet) is sociale competentie even belangrijk als in offline situaties (als je bij iemand bent).
Daarom zijn er zowel offline als online lessen.

De leerlingen leren in zowel offline als online lessen wat zij kunnen doen als ze een ruzie zien
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Online situaties zijn mogelijk nog lastiger voor leerlingen dan offline situaties, doordat leerlingen niet kunnen
zien met wie ze iets delen. Ook is niet altijd de reactie van de ander direct te zien. Dit maakt het afstemmen
van je gedrag in bijvoorbeeld een chatgesprek nog moeilijker dan als je bij iemand bent.
Offline en online situaties lopen vaak op een natuurlijke manier in elkaar over. Toch lijken leerlingen zich
onvoldoende te beseffen dat wat zij online zeggen, invloed heeft op de eerstvolgende ontmoeting, en
andersom. Daarom is er bij ieder onderwerp een les over situaties waarin de offline en online situatie in
elkaar overlopen.

ONLINE

OFFLINE

De leerlingen zien dat als je online iets met iedereen deelt, dit gevolgen heeft voor wat daarna gebeurt

Voorbeeld integratieles Jezelf beheersen
• Offline -> online
Sheila heeft van Wendy geen berichtje voor haar verjaardag gekregen. Ze denkt dat Wendy haar
verjaardag is vergeten en is daar boos over. Sheila komt Wendy tegen. Ze zegt tegen Wendy:
'Je bent mijn verjaardag vergeten! Ik was gisteren jarig en je stuurde niet eens een berichtje!'
Voorbeeld integratieles Strategieën toepassen
• Online -> offline
Eefje en Emma organiseren een speciale meidendag. Op de dag van het feest komt Tessa niet
opdagen. Na het feestje ruimen Eefje en Emma op. Ze zien op Instagram een foto van Tessa...
op een ander feestje!
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De vijf pijlers van Sociaal offline/online
➢ Bevorderen van sociale competentie
Doordat leerlingen in het ZML relatief vaak terecht komen in conflicten of risicovolle situaties, bestaat de
neiging om in te gaan op het omgaan met deze problemen. Hoewel urgente situaties om begeleiding en
bijsturing vragen, is de aanpak van Sociaal offline/online gericht op het versterken van sociaal competent
gedrag van leerlingen, zodat hier een preventieve werking vanuit kan gaan. En bij het oplossen van
conflicten kunnen leerkrachten naar deze basis teruggrijpen.

➢ Leren door doen
De leerlingen oefenen in rollenspellen, volgens een vaste opbouw. Voor het oefenen van onlinesituaties
is de Chatsimulator WWW.SIMCHAT.NL gemaakt; een veilige omgeving waarin leerlingen onder
begeleiding van de leerkracht kunnen oefenen met online communiceren. In de lessen wordt
geanticipeerd op mogelijkheden om vaardigheden ook buiten de lessen te oefenen. Ook wordt in de
lessen teruggekeken op deze oefenmomenten en krijgen de leerlingen de gelegenheid om de situatie
na te spelen in de les.

➢ Complexe vaardigheden opdelen in kleine stappen
Sociale competentie is complex. De leerling moet zijn eigen gedrag kunnen sturen; dit betekent soms dat
hij zijn gedrag eerst moet stoppen, om het daarna, afgestemd op de ander, te veranderen. De vaardigheden zijn opgedeeld in stappen die leerlingen dóen, én in stappen die de leerlingen helpen om te
stoppen en na te denken over hun volgende stap. Alle stappen zijn onder te brengen in: Stop, Denk, Doe.
De volgorde en precieze inhoud wisselen per onderwerp. Door de kleine stappen kunnen de leerlingen
snel succes ervaren. Bijvoorbeeld als een leerling rechtop durft te staan als hij iets tegen iemand zegt,
kan dit een enorme boost geven om ook een volgende stap te zetten.

➢ Herhalen, herhalen en nog eens herhalen
Herhalen van leerstof is noodzakelijk voor de leerlingen. Dat geldt ook voor sociale competentie. De
stappen worden in de lessen herhaaldelijk aangeboden. Mogelijk vindt u dit voor uzelf en voor uw leerlingen bijna saai worden. Merkt u dat, dan hopen we niet dat u stappen overslaat, maar dat u voor meer
variatie zorgt om het boeiend te houden. Als leerlingen onderdelen beheersen, kunt u bijvoorbeeld wel de
tijd tussen de herhalingen oprekken.

➢ Variëren in betekenisvolle situaties
Generaliseren van het aangeleerde gedrag is moeilijk. Herhalen van leerstof is vooral functioneel als u dit
in veel verschillende situaties doet. Door de variatie in de context waarin ze een vaardigheid toepassen,
bereikt u dat leerlingen kenmerken van situaties leren herkennen en de vaardigheden op de juiste
momenten leren gebruiken. De voorbeelden en contexten in de offline lessen sluiten het meest aan op de
belevingswereld van leerlingen in de bovenbouw van het SO. De voorbeelden en contexten van de online
lessen zijn afgestemd op de leeftijd van leerlingen in het VSO.
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Sociale competentie, da’s best ingewikkeld
Als het lukt om je in een bepaalde situatie sociaal competent te gedragen, dan heb je een grote prestatie
geleverd. Er komt nogal wat bij kijken. En eigenlijk merk je dat pas, als het niet vanzelf gaat, zoals bij ZML
leerlingen.
Sociale competentie bestaat uit acht gedragscategorieën:
• Ervaringen delen
• Aardig doen
• Samen spelen en werken
• Een taak uitvoeren
• Jezelf presenteren
• Een keuze maken
• Opkomen voor jezelf
• Omgaan met ruzie
Als een leerling bijvoorbeeld nee wil zeggen (dat valt onder de gedragscategorie Opkomen voor jezelf), dan
moet hij onder andere beschikken over de volgende kennis, vaardigheden en houdingen:
• Hij moet weten dat als je iets niet wilt doen, je dit de ander moet laten weten (kennis).
• Hij moet op een goede manier nee kunnen zeggen (vaardigheid).
• Hij moet tegen een ander nee willen en durven zeggen (houding).
Ook waarden en normen, gevoelens van jezelf en de ander, het beeld van jezelf en de ander hebben
invloed op het sociaal competent gedrag.
Gedrag wordt gekleurd door de waarden en normen die in de samenleving gelden (als de ander je iets
vraagt dat jij niet wilt doen dan mag je dat zeggen). Verder zijn gevoelens van grote invloed op ieders
gedrag. Een leerling moet weten wat hij voelt in verschillende situaties en zich kunnen verplaatsen in wat
anderen voelen (het kan zijn dat de ander teleurgesteld is als ik nee zeg). Ook het beeld dat de leerling van
zichzelf en van anderen heeft, is van invloed (ik vind het moeilijk om nee tegen mijn vrienden te zeggen,
maar als ik tegen mijn zin mee ga doen, krijg ik spijt).

Welk lesmateriaal zit er in deze map?
Deze map bestaat uit zes leskaternen voor het stapsgewijs leren van sociaal gedrag in offline en online
situaties. Er zijn vier katernen voor Omgaan met ruzie en twee katernen voor Opkomen voor jezelf. Dit zijn
twee van de in totaal acht gedragscategorieën van sociale competentie (Kinderen en hun sociale talenten,
SCOL, Portfolio Sociale competentie). Ook de leerlijnen zijn gebaseerd op deze gedragscategorieën.
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Een paar onderwerpen van Opkomen voor jezelf zijn nog niet uitgewerkt in lessen. Voor deze onderwerpen
zijn wel kijkkaarten met stappen in de map opgenomen. Deze onderwerpen zullen mogelijk op een later
moment in lessen worden uitgewerkt.
• Zeggen als je vergeten of overgeslagen wordt.
• Vasthouden aan je mening over (iets van) jezelf.
• De ander aanspreken op niet nakomen van afspraken.
• Zeggen als de ander iets onaardigs/oneerlijks doet.
Het onderwerp Luisteren van Omgaan met ruzie is niet apart uitgewerkt omdat dit in de andere lessen naar
voren komt.
Luisteren speelt bij alle lessen een rol. Soms komt het expliciet aan bod in de stappen (Luister goed naar het
antwoord). Soms is het minder expliciet, maar is er wel aandacht voor, bijvoorbeeld bij de stappen: Vraag:
wat wil/vind jij? en Bedenk samen een oplossing (win-win). Bij ieder ander onderwerp oefent u dus ook
luisteren met de leerlingen.

Omgaan met ruzie
• Strategieën toepassen
• Toeschouwer zijn
• Jezelf beheersen
• Perspectief nemen

Omgaan
met ruzie

Ervaringen
delen

Opkomen
voor jezelf

Aardig doen

Een keuze
maken
Opkomen voor jezelf
• Om hulp vragen
• Nee zeggen
• Zeggen als je vergeten of overgeslagen wordt.
• Vasthouden aan je mening over (iets van) jezelf
• Ander aanspreken op niet nakomen van afspraken
• Zeggen als de ander iets onaardigs/oneerlijks doet

Jezelf
presenteren

Samen spelen
en werken
Een taak
uitvoeren
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2. Doelgericht werken aan
sociaal gedrag van leerlingen
Aansluiting bij kerndoelen
De lessen van Sociaal offline/online zijn gemaakt voor leerlingen in de bovenbouw van het SO en leerlingen
in het VSO met uitstroomprofiel dagbesteding en het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel.
Sociaal offline/online biedt leerstof om doelgericht te werken aan doelen die afgeleid zijn van de volgende
leergebied overstijgende kerndoelen van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO).
SO
Sociale en emotionele ontwikkeling - Zelfbeeld
• De leerlingen leren met behoud van het gevoel voor zelfvertrouwen en zelfwaardering omgaan met de
eigen mogelijkheden en beperkingen (kerndoel 1).
Sociale en emotionele ontwikkeling - Sociaal gedrag
• De leerlingen leren omgaan met anderen (kerndoel 2).
Mondelinge taal
• De leerlingen leren deelnemen aan gesprekken in verschillende communicatieve situaties (kerndoel 3).
Leren leren
• De leerlingen leren belangstelling hebben voor de omringende wereld en leren die wereld onderzoeken
en daarin taken uitvoeren (kerndoel 2).
VSO
Leergebiedoverstijgend
• De leerling leert zich redzaam en weerbaar gedragen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten
(kerndoel 5).
• De leerling leert op adequate wijze om te gaan met eigen gevoelens en wensen (kerndoel 8).
• De leerling leert respectvol en verantwoordelijk om te gaan met anderen (kerndoel 9).
Mondelinge taal
• De leerling leert zich mondeling verstaanbaar en begrijpelijk uit te drukken in gesprekken, overlegsituaties
en presentaties over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen (kerndoel 2 arbeid).
• De leerling leert zich begrijpelijk uit te drukken in gesprekken over onderwerpen uit het dagelijks leven
(kerndoel 3 dagbesteding).
• De leerling leert eigen taalactiviteiten voor te bereiden, te plannen en te evalueren (kerndoel 7 dagbesteding).
Voorbereiding op dagbesteding en arbeid
• De leerling ontwikkelt algemene competenties voor het uitvoeren van werk en activiteiten/arbeid
(kerndoel 3) :
o De leerling leert ethisch en integer te handelen in beroepssituaties.
o De leerling leert om te gaan met veranderingen en zich aan te passen.
o De leerling leert met druk en tegenslag om te gaan.
De kerndoelen worden niet volledig afgedekt door het lesmateriaal. Voor een overzicht van de aangeboden
leerstof, kunt u de tabel met de aansluiting op de leerlijnen hierna raadplegen.
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Naast de leergebied overstijgende kerndoelen, komen in de lessen onderdelen aan bod van Nederlandse
taal en communicatie, zoals de beurt nemen in een gesprek en het schrijven van een bericht om iemand uit
te nodigen. Omdat het lesmateriaal deze kerndoelen niet volledig afdekt, zijn deze kerndoelen hierboven niet
apart genoemd.

Aansluiting bij leerlijnen CED-Groep
Voor de lessen is het instapniveau 5. In de lessen komen doelen uit de volgende leerlijnen ZML SO en ZML
VSO aan bod.
Categorie sociale competentie

Leerlijn ZML SO

Leerlijn ZML VSO

Omgaan met ruzie
• Strategieën toepassen
• Toeschouwer zijn
• Jezelf beheersen
• Perspectief nemen

Sociale en emotionele
ontwikkeling
1.4 Omgaan met gevoelens
2.2 Aardig doen
2.3 Omgaan met ruzie

Leergebiedoverstijgend
8.1 Omgaan met gevoelens
8.2 Omgaan met je mogelijkheden en beperkingen
9.1 Respectvol en verant-woordelijk omgaan met anderen
9.2 Omgaan met conflicten
Voorbereiding op dagbesteding
en arbeid
3.6 Ethisch en integer handelen
3.7 Omgaan met veranderingen
3.8 Omgaan met druk en tegenslag

Categorie sociale competentie

Leerlijn ZML SO

Leerlijn ZML VSO

Opkomen voor jezelf
• Om hulp vragen
• Nee zeggen
• Zeggen als je vergeten of
overgeslagen wordt.
• Vasthouden aan je mening
over (iets van) jezelf
• Ander aanspreken op niet nakomen van afspraken
• Zeggen als de ander iets onaardigs/oneerlijks doet

Sociale en emotionele
ontwikkeling
2.4 Opkomen voor jezelf

Leergebiedoverstijgend
5.1 Opkomen voor jezelf
8.2 Omgaan met je mogelijkheden en beperkingen

Mondelinge taal
3.2 Iets zeggen tegen iemand
3.4 Sociale routines
Leren leren
Werkhouding - Hulp vragen

Leerlijnen ZML SO en VSO in Sociaal offline/online
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Differentiëren
Iedere leerling is uniek, maar het is niet nodig en bovendien onhaalbaar om voor elke leerling een apart
programma te maken. Leerlingen met gelijksoortige onderwijsbehoeften kunnen worden geclusterd. Op die
manier kunt u Sociaal offline/online aanbieden in drie arrangementen, te weten:

• Basisarrangement

Het basisarrangement, of de basisaanpak, is bedoeld voor de hele klas. Voor het grootste deel van de
leerlingen is deze aanpak voldoende om de gestelde doelen te halen. De lessen van Sociaal offline/
online worden geschreven als basisarrangement, en de meeste leerlingen zullen hiermee voldoende
worden bediend.

• Verdiept arrangement

Het verdiepte arrangement is bedoeld voor leerlingen die een voorsprong hebben ten opzichte van de
rest van de groep. U kunt deze leerlingen op verschillende manieren meer bieden, bijvoorbeeld door hen:
- een kortere instructie te geven en hen eerder zelf aan de slag te laten gaan;
- minder te laten oefenen, minder herhalen;
- moeilijkere opdrachten te geven;
- meer zelf te laten experimenteren;
- denkvragen te stellen;
- meer keuzemogelijkheden te geven;
- een voorbeeldfunctie te geven tijdens de lessen, bijvoorbeeld door als eerste het rollenspel te spelen.

• Intensief arrangement

Het intensieve arrangement is bedoeld voor leerlingen die niet voldoende hebben aan het basisarrangement om de gestelde doelen te bereiken. U kunt het aanbod op verschillende manieren
intensiveren, bijvoorbeeld door:
- leerlingen verlengde instructie te geven;
- zelf iets voor te doen, zelf hardop te denken (modeling);
- leerlingen laten nazeggen en nadoen;
- leerlingen meer tijd te geven om te oefenen;
- leerlingen meer herhaling te bieden;
- leerlingen meer tijd te geven om na te denken;
- leerlingen minder keuzemogelijkheden te geven;
- leerlingen meer aanmoediging en bevestiging te bieden.

Het basisarrangement van Sociaal offline/online is gebaseerd op de leerlijnen Dagbesteding en Arbeid en
daarmee de leergebied overstijgende kerndoelen van het SLO.
U kunt zelf bepalen welke leerlingen u het basisarrangement laat volgen, welke het verdiept en welke het
intensief arrangement. De indeling kunt u baseren op gegevens van volgsystemen die u gebruikt op uw
school.
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