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PCM als gereedschap op  
een christelijke school 

 
Onderwijsdag 15 november 2019 

Vanmiddag 

• Inventariseren van pijnpunten bij PCM 

• Wegnemen van misverstanden over PCM 

• Toelichting van achtergronden van PCM 

• Gesprek over PCM n.a.v. stellingen en casussen 

• Conclusies 
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Reageer op de volgende stellingen 

3 

• Een methode buiten de Bijbel om helpt je om zonder God verder te 
kunnen. Een Bijbels model laat je afhankelijkheid van God ervaren en 
doet recht aan een juist Godsbeeld en mensbeeld. 

 

• De ‘schatten van Egypte’ kunnen gebruikt worden voor het maken 
van een gouden kalf of voor een tabernakel. 

Misverstanden over PCM 
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• Je kunt de ander uit distress halen 

• Bij PCM sta je op gelijke hoogte met het kind 

• PCM zet mensen in hokjes 

• … 
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Deur naar "distress" 

Souterrain naar "distress" 

Kelder Distress 

Ik OK, jij OK  

Ik of jij OK als… 

Ik of jij niet OK 

Beide niet OK  

Basis  

“Laag”  

Actuele Fase  

1ste graad 

2de graad 

3de graad 
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Mismanagement & Distress 

De OK - corral 

Jij bent OK 

Ik ben  
niet OK Ik ben OK 

Jij bent niet OK 

Ik ben niet OK / jij bent OK 

Aanvaller (2e graads) 
-  Gestr. Denker 
-  Doorzetter 
Beschuldiger (2e graads) 
- Rebel 
- Promotor 

Gezonde positie 

3e graads 
Positie van  

zinloosheid en wanhoop 

Ik ben niet OK / jij bent niet OK Ik ben OK / jij bent niet OK 

Ik ben OK / jij bent OK 

Slachtoffer (2e graads) 
-  Dromer 
-  Harmoniser 

Voorwaardelijk OK 
Overaanpasser (1e graads) 
- Jou een plezier doen 
- Sterk zijn voor jou 
- Perfect zijn voor jou 
- Best doen voor jou 

Voorwaardelijk OK 
Overdrijver (1e graads) 
- Sterk zijn voor mij 
- Perfect zijn voor mij 
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De bereidheid om in  

contact te blijven 

Vier Mythes 



18-11-2019 

5 

Belangrijk 

Bij 1ste graad 

Bij 2ste graad 

Bij 3de graad 

Kanaal & Perceptie 
 

Psychologische Behoeften 

Psychologische Behoeften 

Dordtse Leerregels Hfds 3.3. 
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Overzulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen, 
en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot 
enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in 
zonden en slaven der zonde. En willen en kunnen tot 

God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur 
verbeteren, noch zichzelven tot de verbetering daarvan 

schikken, zonder de genade des wederbarenden 
Heiligen Geestes. 
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Horizontale en verticale relatie 
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De schatten van Egypte 


