
Opzet Module 3 eigenheid en eigenwaarde:  

Over Identiteit en het helpen van mijn kind bij het vinden van eigenheid en het ontwikkelen van 

een stevig zelfbeeld 

 

1. Algemeen (slides 1-6) 

Het opzet is om in vier avondsessies in te gaan op vier centrale thema’s die de veerkracht van een 

jongere bepalen en daarin te focussen op de rol die ouders kunnen innemen om hun kind hierin te 

begeleiden en veerkrachtig te maken. Elke sessie wordt informatie gegeven, maar ook wordt gebruik 

gemaakt van oefeningen om de aangereikte vaardigheden in te oefenen. Bij elke sessie hoort een flash 

care of folder waarin de belangrijkste info opgesomd staat.  

 

Sessie 1: Over emoties en het helpen van mijn kind bij het hanteren van moeilijke emoties 

Sessie 2: Over Identiteit en het helpen van mijn kind bij het vinden van eigenheid en het ontwikkelen 

van een stevig zelfbeeld 

Sessie 3: Over impulsiviteit en het helpen van mijn kind bij het begrenzen en hanteren van eigen 

impulsen 

Sessie 4: Over relaties/hechting en het helpen van mijn kind bij het aangaan van stabiele relaties 

 

Doel sessie Identiteit 

Het doel van deze sessie is om ouders:  

 

1) Informatie te geven over Identiteit en de specifieke ontwikkelingen in de adolescentie 

2) Handvatten aan te reiken hoe hun kind te helpen om zijn/haar eigenheid en zelfbeeld te 

ontwikkelen.  

 

Programma 

 

1. Verwelkoming 

Ouders worden verwelkomd door de cursusgevers. Er wordt uitgelegd dat dit de tweede sessie is in 

een reeks van vier sessies waarin ouders uitleg wordt gegeven over de veerkracht van jongeren en hoe 

die te versterken als ouders. Vandaag gaat het over identiteit. Het zoeken wie je bent en wie je wilt zijn, 

is een van de centrale ontwikkelingsopgaven in de puberteit. En tegelijk staan problemen met eigenheid 

en zelfbeeld ook centraal bij pubers die psychische problemen ontwikkelen. Een stevige identiteit en 

een goed zelfbeeld zijn dus erg beschermend. Jongeren die eigenheid missen, zijn vaak gemakkelijk 

te beïnvloeden door anderen. Jongeren met een kwetsbaar gevoel van eigenwaarde, kunnen 

doorschieten in onzekerheid, faalangst, perfectionisme of andere vormen van hanteringsgedrag. Deze 

sessie gaat over de ontwikkeling van identiteit en zelfbeeld en waarom de puberteit daarin een cruciale 

fase is. Voor ouders vraagt dat ook vaak uitdagingen: ze moeten hun kind loslaten en meer 

zelfstandigheid laten ontwikkelen, maar ze moeten daarbij ook rekening houden met de mate van 

zelfstandigheid die hun kind al aan kan. Ze moeten hun kind proberen te helpen bij de opbouw van een 



stevig zelfbeeld. Daar gaat deze sessie over. Ouders krijgen informatie en er zullen ook enkele 

oefeningen worden gedaan om het herkennen en hanteren van emoties te helpen begeleiden. Hoewel 

het geen therapiesessie is, wordt er toch gevraagd om met respect en vertrouwelijkheid om te gaan 

met wat er door andere ouders wordt besproken. 

 

2. Achtergrond: Identiteit 

 

Slide 7: Oefening 

Oefening: Wat begrijp jij onder identiteit? Zelfbeeld? Eigenwaarde?  

 

Het doel is om ouders te laten nadenken over de verschillende concepten. Noteer eventueel op een 

bord wat er wordt genoemd.  

 

Slide 8: Identiteit definiëren 

 

Identiteit definiëren: 

1. Eigenheid: een beeld hebben van wie je bent, waar je voor staat, wat je meningen, ideeën en 

opinies zijn; ‘iemand’ zijn, ‘je zelf’ zijn 

2. Continuïteit: een gevoel hebben steeds dezelfde persoon te zijn doorheen de tijd, van je 

kindertijd tot nu, ondanks het feit dat je tegelijk ook ontwikkelt 

3. Stabiliteit: een gevoel dezelfde persoon te zijn in verschillende situaties, ook al kan je je wel 

verschillend gedragen 

4. Flexibiliteit: je kunnen aanpassen aan bepaalde omstandigheden, zonder daarbij het gevoel te 

verliezen dat je jezelf kwijt raakt of jezelf ‘verraadt’ 

Slide 9: Eigenwaarde 

Eigenwaarde: definiëren 

 De positieve of negatieve waarde die je toekent aan je zelf 

 

Identiteit is dus het antwoord op de vraag wie iemand is en hoe iemand zichzelf ziet; Eigenwaarde is 

het antwoord op de vraag hoe tevreden iemand met zichzelf is.  

 

Slide 10: Problemen met identiteit  

 

Leg uit dat iedereen een soort van kern-ik ontwikkelt: ook al kan je je aanpassen aan omstandigheden, 

toch blijft er een kern van jezelf stabiel. Je bent en blijft steeds min of meer dezelfde persoon. Voor heel 

wat mensen is dat een uitdaging: ze moeten aan de ene kant relaties aangaan met andere mensen, 

rekening houden met hun mening of gevoelens, terwijl ze toch zichzelf blijven. Als je te weinig eigenheid 

hebt, kan zich dat op twee manieren uiten:  

 



1) Je weet niet wie je bent, wat je mening is, waar je voor staat en bent daarom erg beïnvloedbaar 

door anderen 

2) Je weet niet goed wie je bent en bent zo bang dat anderen je daarom gaan beïnvloeden dat je 

je extreem verzet tegen beïnvloeding 

 

Leg uit dat problemen in identiteit zich dus zowel kunnen uiten in overmatige beïnvloedbaarheid of 

gebrek aan eigen mening, als in extreme koppigheid en niet-beïnvloedbaarheid.  

 

Slide 11: oefening 

Vraag: als je als puber niet goed weet wie je bent, waar zou je dan allemaal tegenaan lopen?  

 

Slide 12: Problemen met eigenwaarde 

Als puber moet je niet alleen je eigenheid ontwikkelen, je moet ook een competent zelfgevoel 

ontwikkelen: je moet een voldoende positief en stabiel gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Een stabiel 

gevoel van eigenwaarde betekent ook dat je tegen een stootje kan, dat niet elke opmerking als een 

aanval voelt. Ook hier kan dit zich dubbel uiten:  

 

1) Je voelt je onzeker, maakt jezelf klein, voelt je minderwaardig (inferieur) 

2) Je maakt jezelf groot, blaast jezelf op (arrogant, superieur) 

 

Slide 13: Oefening 

Vraag: als je als puber een kwetsbaar gevoel van eigenwaarde hebt, waar zou je dan allemaal tegenaan 

lopen?  

 

Het doel is dat ouders gaan nadenken hoe de ontwikkelingsopgaven om een stevig gevoel van 

eigenheid en eigenwaarde uit te bouwen zich kan uiten als er zich problemen stellen en waar dit kan 

gaan interfereren met het leven van pubers.  

 

Slide 14: Oefening 

Start een interactieve discussie. Het doel is dat ouders gaan nadenken over eigenheid en zelfbeeld bij 

hun kind en hoe zich daar eventuele problemen zich kunnen uiten.  

 

a. Hoe zou je je kind beschrijven? Hoeveel eigenheid heeft je kind al? Waarom wel/niet?  

b. Hoe stevig staat je kind in zijn/haar schoenen? Hoe kwetsbaar is zijn/haar gevoel van 

eigenwaarde?  

c. Welke invloed heeft dit op zijn/haar gedrag thuis, in de klas, bij vrienden?  

 

3. Puberteit en zelf (eigenheid / eigenwaarde) 

 

Slide 15-16: herhaling 



Zoals eerder besproken zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen in de puberteit. Hormonaal: 

toename van testosteron zorgt voor veranderingen van het lichaam, maar ook zorgt testosteron voor 

een toename van exploratiedrang. Wellicht heeft dit evolutionair de functie om vanaf geslachtsrijpe 

leeftijd het vizier te richten op de buitenwereld en potentiële partners daar. In dierenproven waarbij men 

bij ratten het niveau van testosteron laag houdt, ontwikkelen zich geen secundaire 

geslachtskenmerken, maar gaan ratten ook niet exploreren buiten het nest.  

Daarnaast ontwikkelen zich de hersenen. Pubers zetten een stap vooruit in niveau van denken: ze zijn 

nu niet meer gebonden aan de eigen concrete situatie, maar kunnen abstract denken, dit wil zeggen 

denken over wat ‘zou’ kunnen zijn (in plaats van wat nu is), wie je ‘zou’ kunnen zijn (in plaats van wie 

je nu bent). Daarom komen identiteitsvragen ook nu aan de orde.  

 

Slide 17: Ontwikkelingstaken 

De hormonale en neurobiologische veranderingen zorgen voor ontwikkelingsopgaven. Die hebben in 

belangrijke mate ook te maken met ontwikkeling van Eigenheid en Eigenwaarde.  

 

Slide 18: Vicieuze cirkel 

Als jongeren niet zo’n duidelijke identiteit hebben, gaan ze zich vaak overmatig aanpassen, waardoor 

ze eigenlijk nog minder gaan nadenken over wat zij zelf eigenlijk denken en willen, en wat hun behoeftes 

zijn. Ze zijn dan vaak alleen maar bezig met de meningen van anderen. Dat verhindert dat ze hun eigen 

meningen ontwikkelen of hun eigen behoeftes voor ogen blijven houden. Kortom, als je weinig 

eigenheid hebt, ben je gericht op de ander en door op de ander gericht te zijn, ontwikkel je minder 

eigenheid.  

 

Anderen zullen daar vaak – bewust of onbewust, bedoeld of onbedoeld – op inspelen. Als ouders voelen 

dat hun kind moeilijk zelf beslissingen kan nemen of keuzes kan maken, dan gaan ze dat vaak in 

zijn/haar plaats doen. Als partners voelen dat de ander zich steeds aanpast, dan gaan zij vaak zelf de 

leiding nemen. Het is dan belangrijk dat mensen zelf tijd en ruimte nemen om voor zichzelf na te denken 

wat zij willen, wat zij van iets vinden, wat hun eigen behoeftes zijn.  

 

Slide 19: Vicieuze cirkel (2) 

Het omgekeerde bestaat ook: net omdat jongeren niet zo’n duidelijke identiteit hebben, zijn ze erg bang 

dat anderen te veel impact op hen gaan hebben. Ze kunnen zich dan uit alle macht verzetten en worden 

koppig, waardoor ze niets meer aannemen van anderen. Ook dat heeft invloed op anderen: je kunt 

terecht komen in een machtsstrijd of je wordt zelf erg dominant. Of je neemt niets meer aan van anderen 

uit angst dat ze je te veel gaan bepalen of beïnvloeden.  

 

Slide 20: Oefening 

Laat de deelnemers nadenken over het gevoel van eigenheid van hun kind en de impact daarvan op 

de relatie tussen ouders en kind.  

 



Slide 21-22: Eigenheid versterken 

Er bestaan twee types van jongeren: zij die zich te afhankelijk opstellen en te weinig durven te 

vertrouwen op zichzelf; en zij die zich te onafhankelijk opstellen en te weinig aannemen van anderen.  

 

Slide 23-24: Eigenwaarde en puberteit 

Pubers moeten een positief gevoel van eigenwaarde uitbouwen. Het houdt in dat ze enerzijds zichzelf 

voldoende realistisch inschatten en anderzijds daar een positief gevoel aan ontlenen.Vaak gaan ze zich 

daarbij vergelijken met anderen.  

Een negatief gevoel van eigenwaarde houdt vaak in dat jongeren vooral aandacht heeft voor de eigen 

tekorten en/of veel meer aandacht geeft aan de eigen tekorten dan aan de eigen kwaliteiten 

 

Vaak heeft een negatief zelfbeeld betrekking op één (of meerdere) van de volgende gebieden: 

• Uiterlijk 

• Maatschappelijk succes 

• Omgang met andere mensen 

• Intelligentie 

De negatieve zelfbeelden die hierbij horen, zijn vaak:  

• Ik ben lelijk of Ik ben onaantrekkelijk 

• Ik stel niets voor of Ik ben saai 

• Ik ben zwak of Ik ben minderwaardig 

• Ik ben dom 

De trainer kan hierbij opmerken dat het doel zeker niet is dat iedereen zichzelf geweldig vindt, wel dat 

je een evenwichtige kijk hebt op je eigen kwaliteiten en tekorten (voldoende realistische zelfinschatting) 

en dat je een evenwichtige waarde hecht aan je tekorten en aan je kwaliteiten (niet vooral gefocust bent 

op tekorten).  

 

Slide 25: Eigenwaarde en puberteit: vicieuze cirkel 

Doorgaans heeft een negatief gevoel van eigenwaarde verschillende gevolgen:  

 

1. Je vermijdt om dingen te doen omdat je toch denkt dat het je niet zal lukken (denk aan: laat 

maar, het gaat me toch niet lukken om dat baantje vol te houden; denk aan: niemand zit op dat 

feestje op mij te wachten, dus ik ga niet en zo verder) 

2. Je doet extra je best, bijvoorbeeld perfectionistisch zijn, je grenzen uit het oog verliezen, 

doorgaan, proberen iedereen te pleasen zodat ze misschien toch iets positiefs van jou gaan 

denken 

3. Je ziet en hoort overal bevestiging van je eigen negatieve beeld van jezelf; bijvoorbeeld als er 

een kritische opmerking komt naast een compliment, dan weegt die ene zwaarder door 



4. Je sluit je af voor wat het beeld dat jij van jezelf hebt, tegenspreekt; bijvoorbeeld: je sluit je af 

voor complimenten; je gaat ervan uit dat als iets goed gelukt is, dat toeval was 

De groepsleider legt hierbij uit dat een zelfbeeld/gevoel van eigenwaarde de neiging heeft om zichzelf 

stabiel te houden. Het is veel veiliger om te geloven dat je niets zal lukken, dan soms de hoop te krijgen 

dat het wel zal lukken en dan weer teleurgesteld te geraken. Vaak betekent dat dat zelfs met veel 

bewijzen van het tegendeel, een gevoel van eigenwaarde toch hetzelfde blijft.  

 

Slide 26: Eigenwaarde versterken 

De groepsleider legt uit dat je enerzijds een buffertje kan inbouwen waardoor vervelende 

gebeurtenissen je minder snel helemaal van je stuk brengen. Anderzijds kan je ook dingen doen die de 

kans vergroten dat je ervaringen opdoet, waaraan je een positief gevoel van eigenwaarde ontleent. Hij 

herinnert eraan dat de vorige sessie werd besproken dat mensen heel vaak zich laten beïnvloeden door 

hun gevoel van eigenwaarde om niet meer de dingen te doen die net daarin iets zouden kunnen 

veranderen. Of je gaat je vergelijken met mensen bij wie je je steeds minderwaardig zal voelen. De 

groepsleider geeft een voorbeeld. Als je jezelf lelijk vindt, dan ga je bijvoorbeeld vermijden om in de 

spiegel te kijken of je gaat alleen in de spiegel letten op je oneffenheden; of je gaat je vergelijken met 

de knapste vrouwen van het land of van de school; of je gaat jezelf minder verzorgen omdat het toch 

geen zin heeft etc. Dat zijn vaak allemaal zaken die het negatieve uiterlijke beeld in stand houden. Wil 

je jezelf okay vinden, zoals je bent, dan kan je bijvoorbeeld kleren kopen die je leuk vindt, of kan je in 

de spiegel proberen aandacht te schenken aan zaken in je uiterlijk waarmee je wel wat tevreden bent 

of je vergelijkt je met de modale leeftijdsgenoot; of je kan luisteren naar de complimenten van anderen.  

 

Slide 27: oefening 

Oefening ter introductie op volgende onderdeel 

 

4. Eigenheid en eigenwaarde als ouder versterken bij je kind 

 

Wat kan je als ouder doen om de eigenheid en eigenwaarde van je kind te helpen versterken?  

 

Slide 29-30: Eigenheid versterken 

Hoe een kind omgaat met het gebrek aan eigenheid, heeft ook vaak invloed op ouders. Daar je bewust 

van zijn, is een eerste stap. Afhankelijke jongeren zijn bijvoorbeeld geneigd om zich te laten leiden door 

anderen. Ze kunnen vaak moeilijk zelf keuzes maken en beslissingen nemen en zullen erg gericht zijn 

op de ander. Het is dan een valkuil om te veel te gaan overnemen. Het is niet de bedoeling dat de 

jongere steeds de juiste stappen zet of de juiste keuzes maakt, het is de bedoeling dat jongeren stil 

staan bij wat zij willen, bij de gevolgen van hun keuzes en dat ze daarin leren. Omgekeerd zullen te 

onafhankelijke jongeren vaak aanzetten om enerzijds te gaan drammen en overtuigen, of anderzijds 

het maar te laten, waardoor ze niet de steun en opvolging krijgen die ze nodig hebben.  

 



Ouders kunnen jongeren helpen door hen te helpen stil te staan bij wat zij vinden, willen, wat hun 

behoeftes zijn. Stel hen vragen waardoor ze moeten nadenken over waar ze staan, wat ze willen, wat 

ze vinden. Betrek ze in een proces dat ze nadien zelf in hun hoofd zullen uitvoeren.  

 

Daarnaast is het belangrijk dat ouders blijven nadenken welk niveau van eigenheid en zelfstandigheid 

hun kind heeft. Wat kan mijn kind aan? Hoe schat ik dit in? Alle kinderen zijn anders. Het is niet omdat 

het ene kind al erg snel alleen om een boodschap kan, dat het andere dat ook kan.  

 

Zit je niet op eenzelfde lijn, ga dan in gesprek. Onderhandel. Leg jouw perspectief naast dat van je kind. 

Onderhandelen betekent niet per se dat je steeds water in je wijn moet doen. Je geeft je kind de kans 

om na te denken, open te staan voor andere argumenten. Uiteindelijk zijn ouders degene die een besluit 

nemen.  

 

Slide 31-33: Eigenwaarde versterken 

Eigenwaarde versterken is vaak moeilijk en vraagt tijd. Het vraagt dat je kind soms anders naar zichzelf 

gaat kijken, toelaat dat anderen een andere kijk hebben. Vaak vraagt het lef om te hopen dat je wel iets 

waard bent. Maar het vraagt vaak ook dat jongeren weer dingen gaan doen waar ze een positief gevoel 

van eigenwaarde aan ontlenen, bijvoorbeeld doorzetten met iets waar ze aanvankelijk in lijken te falen.  

 

Een valkuil bij het versterken van eigenwaarde is dat we denken dat we er komen door kinderen positief 

te bevestigen. Natuurlijk is dat leuk, alleen moet er voor en compliment een voedingsbodem zijn: het 

moet ergens kunnen ‘landen’. Als een compliment helemaal haaks staat op hoe jij jezelf ziet, dan voelt 

het zelfs schijnheilig of oneerlijk: ‘dat zeg je me omdat je mijn moeder bent, niet omdat je het meent’. 

Eigenwaarde versterken doe je door zeer gerichte complimenten te geven vanuit een begrip hoe je kind 

naar zichzelf kijkt.  

 

Sta dus eerst stil bij hoe je kind zichzelf ervaart en waarom je kind van daaruit reageert op vb kritiek of 

opgeeft wanneer iets niet lukt.  

 

Ga dan niet het gedrag veroordelen, maar probeer iets terug te geven van wat je denkt dat er ‘van 

binnen’ gebeurt: ik heb het idee dat je die reactie van je leraar vooral als kritiek hebt gehoord, alsof jij 

het niet goed deed, maar was dat ook wat hij echt bedoelde, denk je? Ik heb het idee dat als je zo’n 

foto van haar ziet, je onzeker over jezelf wordt en dan erg kritisch naar jezelf wordt, maar ik vraag me 

ook af waarom je je steeds met haar vergelijkt.  

 

Breng jouw kijk / perspectief pas in, als je echt het idee hebt dat je iets begrijpt van de onzekerheid van 

je kind. Help hem/haar net wat anders naar zichzelf te kijken.  

 

Slide 34: Rollenspel 



Het doel van het rollenspel is de deelnemers te laten ervaren wat werkt en wat niet wanneer ze in de 

rol als puber een ouder hebben die probeert iets te veranderen in hun gevoel van eigenwaarde.  

 

Slide 35: Evaluatie 

 


