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Checklist voor het begeleiden van interacties tussen jongeren door 
jeugdprofessionals 

Deze checklist is een hulpmiddel voor jeugdprofessionals om in één oogopslag een overzicht te krijgen 
van hoe zij interacties tussen jongeren kunnen begeleiden. 

Je kunt de checklist voor, tijdens, of na het begeleiden van interacties tussen jongeren gebruiken. 

1. Vóór het begeleiden van interacties

Je denkt na over welke interacties je wilt bevorderen. Dit is o.a. afhankelijk van de doelgroep, de activiteit, 
de locatie, en de beoogde doelen. Vervolgens kijk je in de checklist welke handelingen je kunt inzetten 
om de beoogde interacties tussen jongeren te versterken, en denk je na over hoe je dat gaat doen. Niet 
alle handelingen in de checklist hoeven altijd te worden ingezet.  

2. Tijdens het begeleiden van interacties

Je gaat aan de hand van de checklist na welke handelingen je inzet, of ze bijdragen aan de interacties 
tussen jongeren die je wil bevorderen, en wat je anders kunt doen. Welke handelingen kun je (meer) 
inzetten om de interacties verder te versterken en hoe kun je dat doen? 

3. Na het begeleiden van interacties

Aan de hand van de checklist ga je na welke handelingen je hebt ingezet en of deze bijgedragen hebben 
aan de interacties tussen jongeren die je wilde bevorderen. Wat kun je de volgende keer bij het 
begeleiden van interacties anders doen? Welke handelingen kun je (meer) inzetten en hoe en in welke 
situaties zou je dat kunnen doen?   
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Hoe kan ik interacties tussen jongeren begeleiden? 

Aanmoedigen en onderhouden van interacties 

Op gang brengen en laten voortduren van 
interacties tussen jongeren 

� Jongeren suggesties geven over hoe ze contact 
met elkaar kunnen zoeken of benoem 
mogelijkheden tot contact, bijvoorbeeld door 
aan te geven waarmee ze van betekenis 
kunnen zijn voor elkaar. 

� Het contact benoemen tussen jongeren door 
bijvoorbeeld te wijzen op wat ze samen aan 
het doen zijn. 

� Jongeren met elkaar in contact brengen door 
bijvoorbeeld een activiteit te organiseren of 
jongeren samen een taak te laten uitvoeren. 

� Wijzen op de aanwezigheid van jongeren, 
vertellen wat een jongeren aan het doen is, 
wijzen op objecten van jongeren, praten over 
de gevoelens of emoties van jongeren, of over 
de intenties van jongeren. 

Bekrachtigen interacties 

Verbinden van positieve consequenties aan 
interacties tussen jongeren met als doel ze te laten 

toenemen 

� Jongeren tijdens de interacties waardering 
geven voor wat zij doen, via het geven van 
verbale aandacht  (bv. compliment of 
bedankje), non-verbale aandacht (bv. 
oogcontact of duim omhoog) of een materiële 
beloning (bv. wat drinken en/of eten). 

� Jongeren na afloop van de interacties 
waardering geven voor wat ze samen hebben 
bereikt of gemaakt via het geven van verbale 
aandacht (bv. compliment of bedankje), non-
verbale aandacht (bv. oogcontact of duim 
omhoog) of een materiële beloning (bv. wat 
drinken en/of eten). 

Benutten invloedrijke jongeren 

Benutten van invloedrijke jongeren om de groep of 
individuele jongeren positief te beïnvloeden. 

� Invloedrijke jongeren een formele rol geven 
zoals rolmodel, coach, maatje of voorlichter. 

� Invloedrijke jongeren verantwoordelijkheden 
of taken geven zoals het organiseren van 
activiteiten of het beheren van de ruimte. 

� Invloedrijke jongeren een informele rol geven 
in interacties, bijvoorbeeld door een jongere 
aan te spreken als leider van de groep. 

Bewaken van de peer rol 

Ervoor zorgen dat invloedrijke jongeren niet 
overbelast worden en jongeren op gelijkwaardige 

niveau met elkaar (blijven) communiceren. 

� Zorgen dat jongeren niet overbelast worden, 
bijvoorbeeld door te vragen of ze niet te veel 
hooi op hun vork nemen en door, indien nodig 
hen minder taken te geven. 

� Zorgen dat jongeren op gelijkwaardige niveau 
met elkaar (blijven) communiceren door hen 
aan te spreken of in te grijpen als ze de baas 
over elkaar gaan spelen of zich opstellen als 
expert of professional. 
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