
Rollenspellen / het oefenen van vaardigheden. 
 

A. Introductie 
 
De meeste mensen vinden het erg spannend/moeilijk/genant om rollenspellen te doen. Voordat je 
hiermee kunt beginnen is het dus van belang dat je het op een dusdanig manier introduceert dat de 
drempel voor de betrokkenen zo laag mogelijk is. Dit kan heel spelenderwijs en bijna ongemerkt 
(‘kom, laten we het even oefenen) maar waar nodig kan het ook wat uitgebreider. Denk hierbij aan de 
volgende punten: 
 

a. Leg duidelijk uit waarom je dit wilt doen (nieuwe vaardigheden leer je het makkelijkste 
door ze een paar keer te oefenen). Nadruk moet dus liggen op het oefenen van 
vaardigheden, niet op het toneelspelen. 

b. Leg uit welk voordeel de betrokkenen hebben door het te oefenen (na een paar keer 
oefenen zal het in de praktijk makkelijker gaan). 

c. Geef ruimte om te bespreken wat mensen er eventueel spannend/vervelend aan 
vinden, neem mensen hierin ook serieus en stel ze op hun gemak. 

d. Bespreek de randvoorwaarden met elkaar (soms vinden mensen het prettiger om de 
eerste keer een-op-een met de therapeut te oefenen, wie mag er wel bij zijn, wie niet, 
welk moment, enz.). 

 
B. Structuur van een rollenspel 

 
De therapeut is verantwoordelijk voor de structuur van het rollenspel, dit hoeft niet perse vooraf met de 
cliënt(en) besproken te worden. 
 

a. Spreek af om welke concrete situatie het in het rollenspel zal gaan (bv.: jongere wil 
naar buiten, mag dit niet van moeder, jongere blijft doordrammen: hoe moet moeder 
reageren?). 

b. Spreek een rolverdeling af (al dan niet vrijwillig). 
- SOVA voor de jongere: eerst het foute voorbeeld, daarna het goede 

(jongere is zichzelf) 
- met ouders: je kunt ouders eerst de jongere laten zijn en zelf als therapeut 

de ouderrol voordoen, of je kunt de ouders meteen zichzelf laten zijn 
c. Spelregels afspreken: 

- hou je bij de situatie 
- zo realistisch mogelijk (niet makkelijker of moeilijker dan de werkelijkheid) 
- spreek een stopteken af als een van de deelnemers even wil stoppen 

d. Nabespreken: 
- eerst degene die een vaardigheid moest oefenen aan het woord laten (wat 

vond je goed gaan? Wat kan er beter?) 
- daarna de andere deelnemers aan het woord laten (welk effect had het op 

jou? Heb je nog tips?) 
- daarna eventuele observatoren (wat ging er goed? Heb je nog tips?) 

e. Eventueel herhalen 
f. Samenvatten van de vaardigheid (bv.: ‘we hebben nu gezien dat het het beste werkt 

als je meteen ‘nee’ zegt en daarna bij de discussie wegloopt’) 
g. Vaardigheid terugkoppelen naar alledaagse situaties (wat zijn situaties waarin je deze 

vaardigheid zou kunnen gebruiken?) 
 


