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Het ontstaan
‘KICK’ is ontwikkeld en uitgevoerd door een kunstzinnig therapeut en een
klinisch psycholoog, naar aanleiding van een vraag vanuit het Speciaal
Onderwijs (REC cluster 4 1). De vraag van de school was om de sociale 
redzaamheid, de sociale weerbaarheid en de sociale competenties te 
versterken voor de kinderen van groep 8, de schoolverlaters, in de leeftijd
van 12-13 jaar, als aanvulling op de sociale vaardigheidstrainingen vanuit
de sociaal cognitieve leertheorie. Dit alles wordt gedaan met het oog op 
de overgang naar voortgezet onderwijs. De kinderen die dit type onderwijs
volgen zijn vaak kwetsbaar als gevolg van een ontwikkelingsstoornis, zoals
ADHD, autisme spectrumstoornis, angststoornis al dan niet in combinatie
met milieuproblemen.
Enerzijds zijn er de kinderen, die onzeker en faalangstig zijn met een 
gering gevoel van eigenwaarde en die zich terug trekken. Anderzijds zijn 
er kinderen, die zichzelf overschreeuwen of agressief kunnen zijn. Bij beide
type kinderen schiet de emotieregulatie en het zelfregulerend vermogen
tekort. Dit vraagt om geharmoniseerd te worden zodat ze de eigen 
mogelijkheden optimaal de wereld in kunnen brengen. 

Uitgangspunten van de KICK behandeling:
Als kennis macht is, is kunst kracht. De kunstzinnige ervaring appelleert 
aan de scheppende, creatieve krachten als bronnen van gezondheid. 
Niet de klacht – het negatieve gedrag – staat centraal, maar de eigen
gezond makende kracht als bron om vanuit zelfvertrouwen, gevoel van 
eigenwaarde en autonomie, situaties te begrijpen, er invloed op uit te 
oefenen en er betekenis aan te geven.
Een evenwichtige psychosociale ontwikkeling vindt zijn fundament in een
veilige hechting. In contact staan met jezelf is de basis voor een goede
sociale verbinding met anderen. Als de omgeving van het kind moeilijk te
veranderen is, dan moet je het kind sterker maken om zich staande te 
houden. 
KICK gaat uit van een personalistisch mensbeeld2, dat de mens ziet als een
eenheid van lichaam, ziel en geest, als een bio-psycho-sociaal en spiritueel
wezen. De basis van KICK is het holistisch ervaringsleren, een integratieve
werkwijze waarbij de hele mens in zijn denken, voelen en handelen wordt
aangesproken.
KICK is ontwikkelingsgericht met als individueel doel het zelfbewustzijn
(waarnemen en denken), de t zelfbeleving (voelen) en de zelfregulatie
(gedrag) van binnenuit te bevorderen en in het sociale de waarneming 
van de ander, de inleving in de ander en de samenwerking met de ander 
te stimuleren. Het sociale leren wordt in deze behandeling niet via de weg
van het denken naar het doen beoefend, de weg van ‘boven naar bene-
den’, maar vanuit het doen, de ervaring, via de beleving naar de reflectie
gebracht, de weg van ‘beneden naar boven’. Vanuit het achterliggende
idee dat je eerst iets moet doen, in beweging moet komen, om tot 
beleving en reflectie te komen.
Niet alleen de kinderen, die de behandeling volgen, kunnen er beter van
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worden, ook de leerkracht kan geïnspireerd worden. De aanwezigheid van de leerkracht draagt bij om de
sociale impuls continuïteit te geven, na de KICK in de eigen onderwijssituatie.

De opbouw
KICK bestaat uit elf wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur in een groep van maximaal twaalf kinderen.
Het wordt afgesloten met een evaluatiebespreking met het individuele kind en zijn ouder(s). Voorafgaande
aan de cursus is er een informatieavond voor ouders. 
De inhoud van KICK bestaat uit verhalen, kunstzinnige opdrachten (tekenen, schilderen en boetseren),
bewegingsoefeningen en reflectiemomenten. 
KICK is zo opgebouwd, dat de eerste bijeenkomsten een meer kunstzinnig pedagogisch-didactisch accent
hebben, om de basisveiligheid en het zelfvertrouwen te versterken. Het middengedeelte heeft een meer
kunstzinnig psychotherapeutisch karakter, waar de eigen levenservaringen bewerkt worden en de laatste
bijeenkomsten richten zich op kunstzinnig sociale activiteiten. Iedere bijeenkomst begint met een opmaat,
in de vorm van een vormtekening, vaak in combinatie met een bewegingsoefening. Vervolgens wordt er
een verhaal verteld, waaruit een beeld wordt genomen voor een kunstzinnige verwerking. Ter afsluiting van
iedere bijeenkomst worden de werkstukken gezamenlijk bekeken en vindt er een reflectie plaats zowel naar
het proces, als het resultaat. Door te oefenen met het kunstzinnige materiaal (tekenen en boetseren) en
daaraan zowel plezier als weerstand te beleven, wordt het contact met de eigen belevingswereld versterkt.
Zo gaan de kinderen de weg naar binnen en wordt er een goede basis voor een volgende ontwikkelings-
stap gevormd.
De middelste bijeenkomsten dragen een meer kunstzinnig psychotherapeutisch karakter. Beelden uit het
verhaal worden verbonden met de eigen levenservaringen en worden in een kunstzinnig proces in het hier
en nu gebracht, om te worden omgewerkt tot impulsen voor de toekomst. In dit proces kunnen emoties
tevoorschijn komen, die verdiept en doorleefd worden en tot expressie worden gebracht. In de gedeelde
ervaringen komt er ruimte voor verdere ontwikkeling. In de middenfase wordt zowel de verbinding met de
eigen binnenwereld versterkt, alsook de verbinding met de andere kinderen. Dan is er ruimte om de weg
naar buiten te gaan in de ontmoeting en samenwerking met anderen. 
In de laatste bijeenkomsten wordt de nadruk gelegd op samenwerkingsoefeningen. Thema’s als pesten,
agressie en opkomen voor jezelf en de daarbij voorkomende gedragingen en onderliggende emoties 
worden in kunstzinnige opdrachten verwerkt. Het individuele wordt geïntegreerd in het sociale en het
bewustzijn groeit dat twee of meer mensen samen betekent: ‘samen delen, doet helen, samen leven en
ondersteuning geven is een vreugde voor velen.’

Enkele voorbeelden
Gedurende de KICK bijeenkomsten zijn er ontroerende momenten geweest. De meeste kinderen waren
verwonderd over de eigen kunstzinnige mogelijkheden en die van anderen. De concentratie nam toe, ook
de stemming werd intiemer en men werd behulpzamer naar elkaar. 
Een kind van wie de leerkracht aannam, dat het zich niet open zou stellen voor deelname, bleek zo 
gegrepen door de verhalen en de eigen kunstzinnige mogelijkheden, dat het verbaasd riep: ‘Ik ben een
kunstenaar!’ Een ander kind, dat vanwege een autisme spectrumstoornis moeite had om zich te engageren
en daardoor storend gedrag vertoonde, kon zich door zijn weerstand heen uiteindelijk wel verbinden met
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de opdrachten. Hij kon bij de evaluatie uitspreken, dat hij
leed onder zijn eigen storend gedrag en daarvoor hulp 
vragen. Een volgend kind dat de oorzaak van problemen
buiten zichzelf zocht, ontdekte dat een positieve opstelling
leidt tot positieve reacties van anderen, waardoor het
wereldbeeld over anderen kantelde en er nieuwe vriend-
schappen ontstonden. Nog een ander kind, dat subassertief
was bij de start, overwon de sociale angst en werd zicht-
baar en hoorbaar voor een ieder. 
Op één kind na, kwam in de evaluatiegesprekken met
ouder en kind naar voren dat het zelfvertrouwen, het zelf-
beeld en het gevoel van eigenwaarde waren gestegen. De
leerlingen zijn anders, positiever over zichzelf en over elkaar
gaan denken. Leerlingen die gefrustreerd raakten, omdat ze
wat in hun voorstelling leefde niet uit hun vingers kregen,
leerden hun onmacht om te vormen, door vanuit een ander
perspectief naar hun werk te kijken, waardoor ze uit hun
impasse kwamen en weer bij hun mogelijkheden kwamen.

Het kind dat geen positieve feedback kon geven en geen interesse had om het eigen werk te bewaren,
kwam daar aan het eind van de KICK op terug en wilde alsnog alle werkstukken mee naar huis nemen. Een
aantal kinderen heeft uitgesproken het jammer te vinden dat de lessen waren. Aanvankelijke scepsis en ook
passief en actief verzet veranderden in waardering en verwondering over de eigen creatieve mogelijkheden,
naast de ‘honger’ naar verhalen. 
Door de kunst kwam het gevoel voor moraliteit en spiritualiteit tevoorschijn in existentiële vragen over
leven en dood en was er respect voor elkaar bij de verschillende uitingsvormen en reflecties.

Positieve ontwikkelingen
We hebben de helende en vitaliserende kracht van de kunst
kunnen ervaren. Door de gezondmakende werking van de
scheppende fantasiekrachten groeide het zelfvertrouwen.
De kinderen kregen meer grip op zichzelf, ontdekten de
eigen mogelijkheden om situaties beter te begrijpen, maar
ook om daar zelf invloed op uit te oefenen en er betekenis
aan te geven en zich meer verantwoordelijk te gaan voelen
voor het geheel.
Het aanbieden van een kunstzinnige ervaring brengt kinde-
ren in beweging en verbindt het denken en doen met de
eigen beleving. De kunstzinnige aanpak bevordert een
samengaan van hoofd, hart en handen. Het kunstzinnig

werken in groepsverband heeft meerwaarde. Het geeft zowel ruimte aan 
de individuele ontwikkeling met betrekking tot de zelfwaarneming, de zelf-
beleving en de zelfsturing, als aan de sociale ontwikkeling gericht op het
waarnemen, inleven en het afstemmen op anderen. 
Van de begeleiding wordt bezieling en tegenwoordigheid van geest
gevraagd, om het sociale in het moment waarin het tevoorschijn komt 
te bewerken. Dat leidde soms tot ‘onverwacht gelukte handelingen’ 
(Albert de Vries, 2004). 

Pilotresultaten
In een pilotonderzoek is het resultaat van KICK zowel kwantitatief als 
kwalitatief gemeten. De leerkracht heeft voor en na de cursus per kind de
‘Teacher’s Report Form (TRF)’, een gedragsvragenlijst voor kinderen van 6-18
jaar, ingevuld. Een positieve ontwikkeling wordt gezien op de totale scores
van de leerlingen. Opvallend is de vooruitgang op de ‘domeinen’: terugge-
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trokken/depressief, angst/depressie, sociale pro-
blemen, denkproblemen, aandacht, affectproble-
men en oppositionele problemen. In mindere
mate is deze positieve ontwikkeling waargenomen
bij somatische problemen en klachten en externa-
liserende c.q. gedragsproblemen (rule breaking en
conduct problem). Dat laatste vraagt om nader
onderzoek om ook deze groep kinderen nog meer
te laten profiteren van deze benadering.
De leerkracht was bij elke bijeenkomst aanwezig.
Na elke les is er met de leerkracht een evaluatiege-
sprek geweest aan de hand van vier terugkerende
reflectievragen en een eindevaluatiegesprek over
de gehele cursus. Dit gaf een positief resultaat,
evenals de evaluatiegesprekken met de individuele
leerlingen en hun ouders, voor zover zij gehoor
gaven aan de uitnodiging. Vervolgonderzoek is
nodig om zowel de inhoud van de KICK te 
verbeteren en de resultaten te herijken. 

Nascholing
Op dit moment wordt de werkwijze beschreven
met het oog op een nascholingscursus in het
najaar 2010 (3, 7 september en 1 oktober 2010)
voor kunstzinnig therapeuten aan de Hogeschool
Leiden. Voor meer informatie verwijzen we naar
de aankondiging in Reliëf. Zo hopen wij kunstzin-
nig therapeuten en mogelijk andere disciplines
met een kunstzinnige blik te inspireren om dit
dankbare werk met de kinderen voort te zetten.
Heeft u vragen, of wilt u reageren dan is dit
mogelijk per mail: theagiesen@planet.nl

1. Regionaal Expertise Centrum, cluster 4: onderwijs aan langdurig zieke kin-
deren anders dan met een lichamelijke handicap, zeer moeilijk opvoedbare
kinderen en kinderen in scholen verbonden aan pedagogische instituten.
2. Binnen een personalistische mensbeeld (tegenover een individualistische
mensbeeld en een deterministisch mensbeeld)  wordt de zelfbepaling van
een mens in hoge mate verbonden aan het  vermogen tot voortdurende
menselijke groei, voortdurende drang naar een zinvol bestaan, en wel in
constructieve wisselwerking met zijn medemens. Dit mensbeeld vinden we
terug in de humanistische psychologie. (red.)


