lesbrief bij de voorstelling en de dvd

Inhoud
Inleiding
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Voor
'Hoe meer kennis, hoe meer twijfel'
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Film
Opdracht gebaseerd op het decor en de animaties van Stillen

7

Na
'Elk vooroordeel heeft zijn nadeel'
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3

Inleiding
Voor u ligt het begeleidende materiaal bij de dvd en/of de voorstelling Stillen.
Het creatieve team van Stillen heeft deze opdrachten ontleent aan de ingrediënten van
de film en zorgvuldig samengesteld. U kunt de opdrachten uitvoeren met uw schoolklas.
Het doel van de lesbrief is verdiepend en oordeelloos met elkaar in gesprek te raken over
(het hebben van) een eetstoornis. De opdrachten zijn bedoeld om in een kort tijdsbestek
uitgevoerd te worden. Wij hebben de lesbrief zo gemaakt dat u in 2 lesuren à 50 minutenuten
een aantal opdrachten kunt uitvoeren en de film kunt bekijken.
Het maken van de voorstelling en de film Stillen was voor ons een zoektocht naar een vorm
die de zorgvuldige gekozen inhoud kon vertellen. Een proces vol experiment, weggooien
van materiaal, keuzes maken en doen!
Wij hopen dat het lukt om deze opdrachten ook op die manier aan te pakken.
De vorm ondersteunt de inhoud, het gaat om het uitvoeren en lekker niet over goed of fout!

Maartje Wikkerink Maker/speler
Ingrid van Leeuwen Regisseur
Jolanda Seinen Kracht van Beleving, projectleider en initiatiefnemer voorstelling en dvd

Samuel Beckett

4

5

Voor
‘Hoe meer kennis, hoe meer twijfel’
Johan Wolfgang von Goethe

Benodigdheden: (digi)bord
Tijdsduur: 10 minuten
Uitleg
Bespreek in de klas wat de leerlingen al weten over eetstoornissen.
• Welk beeld heb je van een eetstoornis?
• Welke eetstoornissen ken je?
• Kun je de eetstoornissen onderscheiden?
• Wat wens je iemand met een eetstoornis toe?
• Welke mensen krijgen een eetstoornis?
Vat na 5 minuten de voorkennis die de leerlingen hebben gedeeld samen.
Schrijf het (in steekwoorden) op het (digibord)

6

Film

7

Na
‘Elk vooroordeel heeft zijn nadeel’
Loesje

Benodigdheden: stiften, 3 grote vellen papier
Tijdsduur: 10 minuten
Uitleg
Verdeel de groep in drieën. Laat de drie groepen bespreken of de voorkennis die ze hadden
overeenkomt met de film.
• Klopte jullie voorkennis?
• Welke nieuwe ontdekkingen over eetstoornissen hebben jullie gedaan?
• Wat was de grootste ontdekking? Wat hadden jullie echt niet verwacht?
• Welke punten in de film waren voor jullie het belangrijkst?
Laat de groep in losse woorden, net zoals in de film, samenvatten op een papiertje wat ze hebben
besproken. Na het samenvatten bespreken de drie groepen, klassikaal, wat hun ontdekkingen waren.

omdenken.nl
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Groepsgesprek
‘Wonder is the feeling of a philosopher and philosophy begins in wonder’
Socrates

Uitleg
Jullie gaan een onderzoekend gesprek voeren aan de hand van stellingen en dillema’s die je hieronder vindt. In het gesprek gaat het over meningen. Wat is jouw mening over de stellingen? Kun je je
mening beargumenteren? Probeer oordeelloos met elkaar in gesprek te raken.
Dit doe je door iemand uit te laten praten en te vragen naar zijn of haar argumenten. Vraag door!
Met zijn allen onderzoek je de stellingen. Er zijn geen definitieve antwoorden! Veranderen van
mening tijdens of na het gesprek kan ook. Dat is niet verkeerd.
Filosoof Socrates zei al: ‘Ik weet dat ik niets weet’. Laat deze quote je inspireren om samen in gesprek
te gaan. Om je te verwonderen.
Algemeen
• Als ik niet zo’n perfectionist was, zou mijn leven perfect zijn
• Jongeren zijn teveel gefocust op wat anderen van ze vinden
• Alle jongeren zijn onzeker
•M
 odellen moeten een gezond gewicht hebben, anders zijn ze
een verkeerd voorbeeld voor jongeren
• Alle jongeren zoeken een uitlaatklep om om te gaan met moeilijke dingen
Eetstoornis specifiek
• Eetstoornissen zijn een verslaving net als drugs, roken en alcohol drinken
• Een eetstoornis is een psychische ziekte
• Als je een eetstoornis hebt kun je alleen jezelf helpen
• Een eetstoornis doe je jezelf aan

Individuele opdracht 									
‘Hoe zit het eigenlijk met het bruto nationaal inlevingsvermogen?’
Loesje

Benodigdheden: voor iedereen een vel papier en een pen
Tijdsduur: 10 minuten
Uitleg
Stel, in deze klas zit iemand met een eetstoornis. Wat zou je tegen hem/haar willen zeggen?
Schrijf een brief naar diegene. (Dat mag anoniem) De docent verzamelt de brieven.
Wie wil er een brief voorlezen?
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Overige informatie vinden
Op de website stillen.nl kun je ook de lesbrief voor (GGZ)organisaties downloaden.
Daarin staan creatieve opdrachten omtrent eetstoornissen die uitgevoerd kunnen worden
met een groep.
Het team achter Stillen kan een voorstelling en/of workshop op maat organiseren voor uw school.
Meer weten over eetstoornissen?
voorlichtingen en trainingen over eetstoornissen voor onderwijs en zorgaanbieders
buropuur.nl
weet.info
landelijke patiëntenvereniging rondom eetstoornissen
ikookvanmij.nl 	online ontmoetingsplaats voor lotgenoten, opgezet door eetstoornissenbehandelcentrum Human Concern
proud2bme.nl lifestyle website over eetstoornissen en een forum voor lotgenoten
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Ondersteuning door Buro PUUR
Buro PUUR kan u ondersteunen wanneer u als docent het gesprek met een leerling wilt aangaan,
waarvan u het vermoeden heeft dat deze een eetstoornis heeft.
Maak uw vermoeden bespreekbaar.
Daarbij is het goed uzelf de volgende vragen te stellen:
• Is het mijn taak om dit gesprek te voeren?
• Ben ik voor deze leerling de aangewezen persoon om dit gesprek te voeren?
• Is er een andere schoolprofessional waar deze leerling een goede ‘klik’ mee heeft?
• Welke collega informeer ik in het belang van de leerling?
Probeer niet te veel over het eetgedrag en het lichaam te praten. Een eetstoornis gaat niet over eten.
Een eetstoornis is een manier om met innerlijke pijn om te gaan, om controle over iets te hebben.
Dat had net zo goed snijden kunnen zijn. Of een drank- of gameverslaving. Geef daarom liever
aandacht aan de pijn die er achter zit. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand verdriet heeft om iets,
zoals echtscheiding van ouders, ziekte in het gezin, het verlies van een dierbare, etc.

Een eetstoornis heeft dus een functie. Vaak is het een manier om zichzelf te beschermen voor pijn.
Ga kijken of je verbinding kunt maken met de leerling, waardoor ruimte ontstaat voor het bespreken
van de pijn achter de eetstoornis. Verbinding creëren lukt vaak makkelijker als je je als mentor ‘kwetsbaar’ op durft te stellen.
Het is met name de zelfkritische perfectionist die gevoelig is voor het krijgen van een eetstoornis.
Kenmerkend is dat deze perfectionist probeert om alle vormen van kritiek en veroordeling buiten
de deur te houden door te doen wat de anderen graag willen. Het is een ‘pleaser’. Door altijd maar
met de ander bezig te zijn verliest deze persoon autonomie, verbinding en identiteit.
Voor iemand met een eetstoornis is het de kunst om weer te leren van zichzelf te houden.
Eigenwaarde en zelfvertrouwen ontwikkelen is essentieel. En daar kunt u als schoolprofessional
zeker aan bijdragen.
Iemand kiest niet voor een eetstoornis. Iemand kan wel kiezen voor herstel. Herstellen hoef je niet
alleen te doen. Het ligt wel voor de hand dat iemand met een eetstoornis dit juist alleen wil doen.
Zeker in de verschillende fasen van de eetstoornis is het stellen van de juiste vraag belangrijk.
Veroordeel niet de leerling als deze gesloten blijft, maar richt uw aandacht op het vinden van de
juiste vraag in de juiste setting.
Als schoolprofessional bent u geen hulpverlener. Vaak willen we wel dat een leerling zo snel mogelijk
hulp accepteert. Onderschat de enorme waarde van luisteren niet. In de trainingen van Buro PUUR
worden de motivatiefasen bij eetstoornissen behandeld. Als zorgprofessional op school kun je leren
wat handig is om te vragen in welke fase van de eetstoornis.
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Als docent is het belangrijk dat u er met iemand binnen school over praat. U hoeft dan nog niet de
naam van de leerling te noemen, maar zorg dat u als docent een klankbord heeft en beslissingen
niet alleen neemt over wanneer wat te doen.
Voor docenten op school kunt u op www.buropuur.nl meer tips vinden over signaleren en steunen
bij de eetstoornis in de handleiding Wat als mijn leerling een eetstoornis heeft?.

Deze is wellicht ook handig bij gesprekken met ouders. Bij het aanreiken van deze handleiding is
het niet gezegd dát een leerling een eetstoornis heeft, want dat mag alleen een arts vaststellen.
Hoe mooi zou het zijn als we samen vroeg signaleren, zodat iemand snel de juiste hulp kan krijgen.
Tevens is er ook een handleiding voor broers en zussen beschikbaar.
Hulpverleners gespecialiseerd in eetstoornissen treft u aan op de site www.buropuur.nl.
Aangetoond is dat anorexia nervosa overdraagbaar is via de genen. Maar er is wetenschappelijk
nog niet dé reden voor het ontstaan van eetstoornissen aangetoond. Veroordeel ouders niet.
Onze ervaring is dat ouders een bizar zware tijd tegemoet gaan en daarbij alle steun kunnen
gebruiken.
Als u als docent, mogelijk gesteund door informatie van klasgenoten, beseft dat een leerling een
eetstoornis heeft en de leerling ontkent dat er iets aan de hand is, weet dan dat er wel degelijk
dingen zijn die u kunt doen, zoals:
•O
 ntkenning en/of onbewustheid is onderdeel van de eerste fase van de eetstoornis.
Accepteer dat dat er kan zijn.
• Met inzicht en steun is het makkelijker voor de leerling om een stap uit de ontkenning te zetten,
zoals het klassikaal kijken naar theatervoorstelling Stillen.
• Ontkenning betekent nog niet dat iemand niet geholpen wil worden.
• Praat niet te veel over eten, dat levert alleen maar weerstand op.
Woorden die u als zorgprofessional kunnen helpen bij het zelf samenstellen van uw vragen
en reacties:
• ‘Eerlijk gezegd weet ik even niet wat ik nu zou kunnen antwoorden. Maar wat ben ik blij
dat je het me verteld hebt.’
• ‘Fijn dat je er bent.’
• ‘Dankjewel dat je dit deelt.’
‘• Ik vind het goed dat je dit deelt, want wat we geneigd zijn is dat we het wegstoppen.’
• ‘Wat ben jij ongelofelijk goed bezig, dat je iets van jezelf laat zien wat er ook is.’
• ‘Ik vind het fijn dat je dit vertelt. Je durft mij in vertrouwen te nemen. Ik ga mijn uiterste best doen
om er voor jou te zijn.’
• ‘Hoe gaaf is het dat je huilt, dat je mag huilen en je emoties mag laten zien.’
• ‘Stel dat je vaak huilend op je kamer zit, dan zou ik je willen helpen. Ik weet dat er meerdere
leerlingen zijn die dat doen. Toch is het delen van verdriet handiger om te doen.’
• ‘Als je je eenzaam voelt, dan heb je liefde en warmte nodig.’
• ‘Hoe mooi zou het zijn als we wat meer naar elkaar zouden luisteren.’
• ‘Hoe mooi zou het zijn als we elkaar wat meer zouden helpen.’
• ‘Misschien voel je je eenzaam, je staat er niet alleen voor. De vraag is of je de mensen die je graag
willen helpen wilt zien, kunt horen.’
• ‘Praat je hier weleens over met iemand? Wat doet dat praten dan met jou?’
• ‘Vind je praten of schrijven fijner? Schrijf je weleens je gevoelens op?’
• ‘S tel dat je thuiskomt, en je zou er met je moeder/vader/oudere zus/etc. over praten,
wat zou er dan kunnen gebeuren?’
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Contact

www.krachtvanbeleving.nl
Jolanda Seinen - Jolanda@krachtvanbeleving.nl
Social Media

Facebook.com/voorstelling.stillen
Twitter: @stillen_theater
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