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Vervolgtekst
Vervolgtekst
Vervolgtekst

De aanleiding voor dit themanummer ‘Ik wil erbij horen’ 
is de aandacht die pesten op dit moment vraagt. Op de 
televisie, internet, in kranten en onderwijsbladen komen 
de ernst en de kwalijke gevolgen ervan uitgebreid aan 
bod.
Bij het googelen naar informatie over dit thema stuitte 
ik op een verhaal van een Amerikaanse groepsleider: 
‘Op een dag gaf ik de kinderen een vel papier en 
zei hen het te verfomfaaien, het te verkreukelen, er 
een prop van te maken, er op te stampen, maar het 
niet te verscheuren. Toen gaf ik ze de opdracht om 
het voorzichtig weer open te vouwen zonder het te 
scheuren en het weer glad te strijken. Maar het blad 
bleef gekreukeld en vuil. Vervolgens vroeg ik ze om 
het papier te zeggen dat het hen speet dat ze het zo 
verkreukeld hadden. Maar hoe vaak ze dat ook zeiden 
en hoe ze hun best ook deden, het lukte hen niet om 
het blad in de vorige gladde staat terug te krijgen. Dit 
geeft op een prachtige manier weer wat er gebeurt als 
een kind een ander pest. Je kunt zeggen dat het je spijt, 
je kunt proberen het weer goed te maken, maar de 
littekens zijn en blijven er.’

Om pesten aan te pakken verscheen enkele jaren gele
den het Nationaal Protocol tegen Pesten. Iedere school 
moest een eigen pestprotocol hebben dat bij velen vast 
een plekje ergens onderin een la heeft gekregen. Uit 
onderzoeken blijkt namelijk dat een op de tien kinderen 
in het basisonderwijs er ondanks dat protocol last van 
heeft, met alle gevolgen van dien voor het kind nu 
en op latere leeftijd. Pesten is een vorm van agressief 
gedrag, waarbij een betrekkelijk machteloze persoon 
wordt aangevallen, vernederd of buitengesloten door 
een of meer individuen. Het heeft drie kernmerken: het 
is intentioneel, vindt herhaaldelijk en over een langere 
periode plaats en er is een machts verschil tussen dader 
en slachtoffer. Pesten vindt plaats in groepen en vindt 
tegenwoordig zowel on als offline plaats.

Op initiatief van Kinderombudsman Marc Dullaert en 
staatssecretaris van OCW Sander Dekker ligt er nu een 
wetsvoorstel, waarin wordt vastgesteld dat iedere school 
in het funderend onderwijs a. een bewezen effectief 
antipestprogramma gebruikt, b. de sociale veiligheid 
op school monitort, c. een vertrouwenspersoon annex 
pestcoördinator heeft en d. dat de inspectie hierop 
toeziet. Scholen worden door deze wet verplicht een 
structurele pestaanpak te hebben.
Ook nu geldt dat het volgens mij te laat is, wanneer het 
verplichte pestprogramma net als het protocol pas uit 
de la komt, als er sprake is van pestgedrag. Als het kalf 
verdronken is …

Op jenaplanscholen staat de relatie centraal; aandacht 
voor het kind met zichzelf en juist ook veel aandacht 
voor de relatie met de ander. Scholen en groepsleiders, 
die op ieder moment van de dag en in iedere situatie 
oog hebben voor groepsvorming en luisteren naar kin
deren, hebben zo’n apart pestprogramma helemaal niet 

nodig. Pesten en gepest worden komen in een goed 
pedagogisch klimaat nauwelijks voor. 

In dit nummer staat een grote verscheidenheid aan 
artikelen, vooral over de relatie van de groepsleider 
met de kinderen en de kinderen onderling, maar 
ook als achtergrondinformatie over de verschillende 
pestprogramma’s. Als jenaplanscholen nu ergens 
excellent in kunnen zijn, dan is dat toch het creëren 
van een pedagogisch klimaat, waarin alle kinderen en 
groepsleiders zich veilig voelen en pestgedrag geen 
plaats heeft. Ik hoop dat dit nummer daaraan een 
bijdrage kan leveren.

Felix Meijer is hoofdredacteur van Mensenkinderen
en verzorgt scholing, begeleiding en coaching voor 
SYNEGO

Cartoon: Frank de Man

Beter voorkomen dan genezen
Felix Meijer
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Vandaag de dag wordt veel gesproken over de toename van gedragsproblemen van kinderen in het basisonderwijs. 
Tegelijkertijd nemen ook de zorgen over de draagkracht van groepsleiders toe. Op basis van onderzoek en interviews 
met groepsleiders is het onze indruk dat het niet de gedragsproblemen op zich zijn die stress veroorzaken bij een 
groepsleider, maar gedragsproblemen die leiden tot problemen in de onderlinge relatie tussen groepsleider en 
kind. Immers niet elk kind dat vaak gecorrigeerd moet worden bezorgt zijn groepsleider stress. Ongewenst gedrag 
leidt vooral dán tot stress wanneer het ongewenste gedrag het onderlinge vertrouwen in de leraar-kind-relatie 
ondermijnt. Om stress van groepsleiders te begrijpen, is het dus belangrijk om gedragsproblemen van kinderen te 
duiden in termen van relatieproblemen van groepsleiders met kinderen. Gedrag vindt immers niet in een vacuüm 
plaats maar heeft altijd een communicatief of relationeel aspect. In dit artikel laten wij zien waarom wij het gesprek 
over relatieproblemen zinvoller achten dan een gesprek over louter gedragsproblemen van kinderen.

Een groepsleider vertelt dat één van haar kinderen 
precies weet hoe hij haar uit evenwicht kan brengen. 
De Engelse taal heeft daar een goede uitdrukking voor: 
‘He knows how to push my button’. Dit kind lijkt er zelfs 
behagen in te scheppen om de groepsleider boos te 
krijgen. Behalve dit kind zijn er nog andere kinderen in 
de klas waar de groepsleider moeite mee heeft. Zo is er 
een kind dat zich doorgaans wel gehoorzaam gedraagt, 
maar de groepsleider toch op de zenuwen werkt zonder 
dat zij precies kan zeggen waarom. Daarnaast is er een 
kind dat momenteel veel aangrijpends meemaakt in de 
thuissituatie. De groepsleider is erg begaan met hem, 
maar ook onzeker over wat zij kan betekenen voor 
kinderen die thuis problemen hebben. Gelukkig heeft 
deze groepsleider ook een aantal ‘ongecompliceerde’ 
kinderen die ’s ochtends opgewekt de klas binnenkomen 
en aan het eind van de dag net zo opgewekt de school 
weer verlaten. Ze haalt veel voldoening uit het contact 
met deze kinderen. 

Al met al vergt de dagelijkse omgang met kinderen veel 
van deze groepsleider. Ze ervaart veel en wisselende 
emoties in het contact met individuele kinderen. Emoties 
die zij noemt zijn bijvoorbeeld: genegenheid, boosheid, 
afkeer, twijfel, voldoening, afwijzing en onzekerheid. 
Er zijn momenten dat ze zich maar met moeite kan 
beheersen. Een ouder die zijn zelfbeheersing dreigt te 
verliezen, kan besluiten om even de kamer uit te lopen 
om af te koelen. Deze groepsleider kan niet even weg, 
want dan zou zij een klas met 25 jonge kinderen alleen 
laten. Ter plekke moet deze groepsleider een manier 
vinden om haar zelfcontrole te behouden en, daarnaast 
ook nog, adequaat te reageren op de provocatie van 
een kind. Niet verwonderlijk dat deze groepsleider haar 
beroep op momenten als zwaar ervaart.

Kwetsbaarheid en kracht
Uit bovenstaande casus blijkt hoezeer het beroep van 
een groepsleider gekenmerkt wordt door emoties. 
Onderzoekers gebruiken in dit verband wel het 
woord ‘emotional labor’, dat vertaald kan worden 
als emotionele arbeid of inspanning. Groepsleiders 
leveren dagelijks emotionele arbeid. Een groepsleider 
moet voortdurend kiezen hoe hij uiting geeft aan zijn 
emoties dan wel zijn emoties probeert te verbergen of 
te onderdrukken. Ook kan het zijn dat een groepsleider 
positieve emoties fingeert: hij doet zich anders voor dan 
hij zich eigenlijk voelt. Ook dat vraagt om emotionele 
inspanning. 

Emotionele arbeid is inherent aan het werken met 
kinderen. Het werken met kinderen kan oneindig 
bevredigend zijn, maar ook veel onzekerheid en 
spanning geven. In een interview met het Vlaamse 
tijdschrift Brandpunt zegt hoogleraar Geert 
Kelchtermans het zo: ‘Leerkrachten hebben toch wel de 
meest onmogelijke job die er bestaat. Nooit ben je zeker 
van het resultaat van je werk. Als er resultaat is, weet je 
nooit of en in hoeverre dat ook jouw verdienste is. En als 
er geen resultaat is, in hoeverre heb je dan zelf gefaald? 
Ik kan op geen enkele andere manier het engagement 
van leerkracht (waarom doen ze het?) begrijpen als ze 
niet tot op zekere hoogte begaan zijn met kinderen. 
Maar tegelijk worstelen ze met het feit dat ze het niet 

Een cruciaal verschil
Gedragsproblemen van kinderen of relatieproblemen met kinderen

Jantine Spilt en Helma Koomen 
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allemaal in handen hebben.’ Dit citaat maakt duidelijk 
dat het de emotionele arbeid is en daarnaast de 
onzekerheid over het resultaat, die de groepsleider als 
mens kwetsbaar maken. Net als in andere verzorgende 
beroepsgroepen hebben groepsleiders dan ook een 
relatief grote kans om emotioneel uitgeput of burn
out te raken. Tegelijkertijd ligt in deze kwetsbaarheid 
van de groepsleider ook zijn kracht. De emotionele 
betrokkenheid is onvermijdelijk én onmisbaar voor 
goed groepsleiderschap. Kwetsbaar durven zijn is een 
voorwaarde voor interpersoonlijke competentie. Zonder 
emotionele investering is het immers niet mogelijk 
om een warme relatie met een kind te verkrijgen en 
juist die warme, betrokken relatie heeft een gunstige 
invloed op de ontwikkeling van een kind. Onderzoek 
laat overtuigend zien dat kinderen die een warme 
relatie hebben met hun groepsleider, meer gemotiveerd 
zijn en betere leerprestaties hebben dan kinderen die 
een slechte relatie met hun groepsleider hebben. Dit 
geldt vooral voor kinderen met gedragsproblemen. 
Bovendien laat onderzoek naar arbeidssatisfactie zien 
dat groepsleiders hun persoonlijke relaties met kinderen 
doorgaans als het meest bevredigende en meest 
motiverende onderdeel van hun werk beschouwen. 
Zowel het kind als de groepsleider profiteren dus van 
een warme persoonlijke relatie.

Interpretatiekaders, emoties en stress
Uitgaande van het stressmodel van Lazarus kunnen we 
veronderstellen dat er grote verschillen zijn in de mate 
waarin groepsleiders hun beroep emotioneel als zwaar 
en stressvol ervaren. Een belangrijke factor is de wijze 
waarop groepsleiders ongewenst gedrag of conflicten 
met kinderen interpreteren en verklaren. Persoonlijke 

interpretatiekaders en betekenisgeving bepalen in 
welke mate een confrontatie met een kind leidt tot 
negatieve emoties (bijvoorbeeld boosheid, frustratie, 
hulpeloosheid) en stress. Wordt het ongewenste 
gedrag van een kind geïnterpreteerd als een uiting van 
onvermogen? Of als een uiting van opstandigheid en 
wantrouwen die kenmerkend is voor een conflictueuze 
leraarkindrelatie? Ongehoorzaam gedrag van een 
kind wordt eerder als problematisch en bedreigend 
ervaren, wanneer de groepsleider denkt dat het 
kind zich opzettelijk misdraagt of het gedrag ziet als 
een uiting van wantrouwen of van een verstoorde 
onderlinge relatie. Dit zal vervolgens de stressreactie, in 
die specifieke situatie waarin het kind ongehoorzaam 
is, versterken. De interpretatie van ongewenst gedrag 
van het kind en de emotionele stressreactie in een 
specifieke situatie wordt dus mede bepaald door het 
beeld dat de groepsleider van de relatie heeft (‘Dit kind 
waardeert zijn relatie met mij’, ‘Dit kind gedraagt zich 
manipulatief tegenover mij’ of ‘Ik begrijp niet hoe dit 
kind zich voelt’). Verhevigde emotionele stressreacties in 
dagelijkse interacties met een kind vergroten het risico 
op een negatieve spiraal: het onderlinge vertrouwen 
neemt af, conflicten nemen verder toe en negatieve 
emoties worden geïnternaliseerd en gaan steeds 
meer overheersen. Op deze manier kunnen dagelijkse 
interacties met een gedragsmoeilijk kind een chronische 
bron van stress worden.

Fight or flight
Rigide denkpatronen van groepsleiders over het kind 
(‘Dit kind gaat altijd huilen en zeuren als het iets van 
mij wil’) en zichzelf in interactie met de kind (‘Hoe ik 
ook mijn best doe, ik voel mij niet prettig bij hoe dit 
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kind en ik met elkaar overweg kunnen’) leiden dus tot 
negatieve emoties, die weer een sterke invloed heb
ben op de attitude en het pedagogisch handelen van 
een groepsleider. Negatieve emoties als boosheid en 
frustratie worden na verloop van tijd geïnternaliseerd 
en versterken de (emotionele) stressreactie op specifieke 
negatieve gebeurtenissen in interactie met het kind. 
Stress beïnvloedt vervolgens weer de waarneming van 
de groepsleider en leidt tot blikvernauwing: hij gaat 
vooral dat zien wat niet goed gaat en heeft minder 
aan  dacht voor wat wel goed gaat. Tegelijkertijd wordt 
de groepsleider minder sensitief voor de psycholo gische 
en didactische behoeften van de kind. Op gedrags
niveau zijn er dan grofweg twee reacties mogelijk: 
‘fight or flight’. In het eerste geval stelt de groepsleider 
zich autoritair op en gaat hij de strijd aan met als 
doel het behouden van controle over het gedrag 
van het kind. Beoogd wordt het gedrag van het kind 
in te perken. Anderzijds is het ook mogelijk dat de 
groepsleider onverschillig wordt en een permissieve 
houding aanneemt in de trant van ‘laat maar gaan’. De 
groepsleider stopt met investeren in het kind, zal zich 
emotioneel gaan afschermen (wil niet langer kwetsbaar 
zijn) en gaat het jaar als het ware ‘uitzitten’ met dat 
kind. In beide gevallen verdwijnt het stimuleren van de 
ontwikkeling van het kind als doel steeds meer naar de 
achtergrond en in beide gevallen is het aannemelijk dat 
de problematiek verergert. 

Het moge duidelijk zijn dat geen van beide reacties 
bevorderlijk is voor de ontwikkeling van het kind noch 

voor het welbevinden van de groepsleider. Belangrijk is 
dan ook om rigide denkpatronen tijdig te herkennen en 
te corrigeren om zo te voorkomen dat negatieve emoties 
gaan overheersen in de omgang. Echter, het lastige aan 
dit soort denkpatronen is dat ze doorgaans automatisch 
en op onbewust niveau plaatsvinden. De gedachte flitst 
door het hoofd en is verdwenen voor de groepsleider er 
erg in heeft. Toch is het nodig om rigide en negatieve 
denkpatronen op te sporen om zo te voorkomen dat 
relatieproblemen uit de hand lopen en stress overgaat 
in emotionele uitputting en een burnout bij een 
groepsleider.

Juiste vragen stellen
Voor de omgang met gedragsproblemen van kinderen 
zijn er allerlei na en bijscholingscursussen. Deze cursus
sen besteden echter vaak geen aandacht aan de invloed 
van gedragsproblemen op de onderlinge relatie tussen 
groepsleider en kind. Een verbetering in de kwaliteit van 
het gedragsmanagement van een groepsleider leidt lang 
niet altijd, en ook niet automatisch, tot een verbetering 
van de problematische leraarkindrelatie. 

Voor het werken aan relatieproblemen bestaan geen 
kantenklare oplossingen of stappenplannen. Veel 
speelt zich af in het hoofd van de groepsleider. 
Negatieve denkpatronen, die zich over een langere 
periode hebben ontwikkeld, zijn niet gemakkelijk 
te corrigeren. Bewustwording van denkpatronen en 
hiermee verbonden (negatieve) emoties worden gezien 
als een eerste stap. Hiertoe is herhaaldelijk zelfonder
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zoek nodig. Het is belangrijk dat de groepsleider op 
gezette tijden zichzelf ondervraagt of laat bevragen 
door een ander. 
De opbrengst van zelfonderzoek staat of valt met de 
durf om kritisch te zijn en met het stellen van de juiste 
vragen. Onderzoekers hebben hiervoor instrumenten en 
interventieprogramma’s ontwikkeld die het doel hebben 
zelfreflectie te stimuleren en zelfinzicht te vergroten. 
Deze programma’s kunnen tegenwicht bieden aan de 
trend in het onderwijs om gedrag van kinderen eenzijdig 
te interpreteren als een (stabiele) eigenschap, en dus een 
tekort, van het kind en daar etiketten op te plakken. 
Touw en Van Beukering (2009) hebben het programma 
‘Professional in de spiegel’ ontwikkeld om groepsleiders 
te stimuleren hun eigen waarden, normen, overtuigin
gen en levenservaringen te onderzoeken. Er wordt 
gezocht naar antwoorden op vragen als: ‘Wie ben ik als 
mens, wie ben ik als groepsleider, wie wil ik zijn voor 
mijn kinderen, welk type kind vind ik prettig, aan welke 
eigenschappen erger ik mij vooral en waarom?’ Het 
idee hierachter is dat de professionele en persoonlijke 
ontwikkeling van een groepsleider sterk met elkaar 
verweven zijn. 

Daarnaast moet de uniciteit van relaties met individuele 
kinderen niet uit het oog verloren worden. Afhankelijk 
van de concrete probleemsituatie kan het soms zinvoller 
zijn om te proberen zelfinzicht in de relatie met een 
specifiek kind te vergroten. Hierbij kan het Leerkracht 
Relatie Interview (LRI; Spilt & Koomen, 2010) behulpzaam 
zijn. Het LRI is bij uitstek een instrument dat aansluiting 
vindt op het interactionele of relationele niveau. Met 
dit interview worden verwachtingen, opvattingen en 
emoties van de groepsleider in relatie tot een bepaald 
kind geïnventariseerd, alsook opvattingen over de effec
tiviteit van het pedagogisch handelen naar dit kind. Het 
interview begint met de vraag om drie kenmerken van 
de onderlinge relatie te noemen. Daarna volgen vragen 
over de beleving van specifieke gebeurtenissen rond dit 
kind. De kracht van dit interview is dat de groepsleider 
aangemoedigd wordt om niet te blijven ‘hangen’ in het 
spreken over gedragsproblemen: het gesprek wordt 
naar een hoger niveau getild doordat de betekenis van 
gedrag voor de onderlinge relatie onderzocht wordt. 
Anders dan in het programma ‘Professional in de spiegel’ 
komen bovendien ook emoties van de groepsleider aan 
bod. 

Bij de eerder genoemde groepsleider (zie casus) werd 
het LRI afgenomen over haar relatie met het kind dat 
haar vaak boos en van streek maakte. Opvallend was 
dat zij op de vraag naar drie kenmerken van de relatie 
met de kind, drie kindkenmerken opnoemde. Ze was 
van zichzelf niet geneigd om het communicatieve 
en relationele aspect van het gedrag van het kind te 
onderzoeken. Door te blijven spreken over kenmerken 
en persoonlijkheidseigenschappen van het kind wekte 
zij, wellicht onbedoeld, de suggestie dat zij de verant
woordelijkheid voor de problemen eenzijdig bij het 
kind neerlegde. Hiermee deed deze groepsleider in feite 
zichzelf tekort, want ze onderkende niet de (positieve) 

invloed die zij als groepsleider kan uitoefenen. Na het 
afnemen van het LRI volgde een reflectiegesprek met 
een consultant. In dit gesprek werd wél primair over 
relatieproblemen gesproken. De groepsleider erkende 
haar rol in de problemen en begon zichzelf mede
eigenaar van het probleem en daarmee medeverant
woordelijk voor de oplossing te voelen. Dit gaf de 
groeps leider enerzijds het gevoel kwetsbaar te zijn 
voor falen. Anderzijds besefte de groepsleider dat 
deze kwetsbaarheid een voorwaarde was voor op recht 
zelf onderzoek. Uiteindelijk leidde het zelfonderzoek 
ertoe dat deze groepsleider beter haar eigen grenzen 
kon bewaken, opener stond voor (de schaarse maar wel 
aanwezige) positieve ervaringen met het kind en zich 
compe tenter voelde in de omgang met het kind. Hoewel 
de omgang met dit kind nog steeds van tijd tot tijd 
span ning opriep, ervoer zij toch een verbetering die haar 
hoop vol maakte. Al met al ging zij ’s ochtends met meer 
plezier naar haar werk.

Gedrags- of relatieproblemen
Indien wij u als groepsleider zouden vragen een kind 
met gedragsproblemen in gedachten te nemen en drie 
kenmerken van de onderlinge relatie op te schrijven, wat 
zou u dan opschrijven? Schrijft u vooral kindkenmerken 
op zoals ‘onrustig’ of ‘ongehoorzaam’? Of schieten u 
woorden te binnen als ‘wantrouwen’, ‘hulpeloosheid’, 
of ‘strijd’? Hoe duidt u het gedrag van dit kind in het 
kader van uw relatie met dit kind? In dit artikel hebben 
wij willen laten zien dat het effectiever is om problemen 
te onderzoeken in termen van relatieproblemen dan 
louter in termen van gedragsproblemen. Dit omdat het 
gesprek over relatieproblemen meer aanleiding geeft 
tot zelfonderzoek van groepsleiders. Vaker dan eens 
zal hiervoor hulp van buitenaf nodig zijn, bijvoorbeeld 
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Ogenblikje
Vanmorgen heb ik hem voor het eerst gezien. Hij gaat 
na de zomervakantie het laatste basisschooljaar in. Zijn 
ouders, de groepsleider, de ib’er en ook anderen houden 
hun hart vast. Hoe zal het volgend jaar gaan als hij naar 
het voortgezet onderwijs moet? De groep waarin hij zit is 
gewend aan het lawaai dat hij maakt. Er reageert vrijwel 
niemand meer op dat lawaai. Ook de juf is eraan gewend 
en corrigeert hem even als het moet. Hij reageert altijd 
verbaasd, als ze hem corrigeert, zegt ze. Net of hij niet 
weet dat hij zo’n herrie maakt.
Hoe zal het gaan met de leerlingen en leraren die hij 
over een jaar zal tegenkomen op de nieuwe school. 
Hoe zullen zij omgaan met dit kind, als hij nog steeds 
zoveel lawaai maakt? Een andere school in een andere 

plaats, andere kinderen, elk uur een andere leerkracht, 
een ander vak. Hoe zal het gaan als hij dit gedrag blijft 
vertonen? Zullen ze hem respecteren, begrijpen, in zijn 
waarde laten, waarderen om wie hij is?
We besluiten hem na de zomervakantie vaardigheden te 
leren die hem bewust zullen maken van het negatieve 
effect dat zijn lawaai op mensen en daardoor ook 
op hem kan hebben. Wie weet kan hij, als hij er zich 
van bewust is, leren om het anders te doen, zodat hij 
niemand stoort of ergert. Wie weet, ik ga de uitdaging 
aan!

Catharina Drent is schoolleider van De Ommewending in 
Veendam

door gesprekken te voeren met een schoolpsycholoog of 
consultant. 
Kritisch zelfonderzoek naar de eigen rol in problema
tische relaties met kinderen zal altijd gepaard gaan met 
emoties en een gevoel van kwetsbaarheid. Tegelijkertijd 
ligt hier een onmiskenbare bron van kracht, omdat er 
zonder emotionele betrokkenheid geen sprake kan 
zijn van een warme persoonlijke relatie met een kind. 
Onderzoek laat zien dat wanneer het groepsleiders 
lukt om, ondanks de gedragsproblemen van een kind, 
toch een warme relatie met dit kind op te bouwen, de 
gedragsproblemen in de loop der tijd afnemen en de 
betrokkenheid bij school en de leerprestaties toenemen. 
Dit is winst voor kind én groepsleider.

Dr. Jantine L. Spilt is als universitair docent werkzaam 
bij de onderzoekseenheid Schoolpsychologie en 
Ontwikkelingspsychologie van Kind en Adolescent van de 
Katholieke Universiteit Leuven. 
jantine.spilt@ppw.kuleuven.be

Dr. Helma M.Y. Koomen is als universitair hoofddocent 
werkzaam bij de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde 
en Groepsleidersopleiding en het onderzoeksinstituut 
Child Development and Education van de Universiteit van 
Amsterdam. h.m.y.koomen@uva.nl

Fotografie: Felix Meijer

Noot
Omdat leerkrachten in het jenaplanonderwijs ‘groepsleiders’ worden 
genoemd, is ervoor gekozen dat ook in dit artikel te doen. De 
onderzoeken waar dit artikel op gebaseerd is, waren niet beperkt tot 
jenaplanscholen. Daar waar de term ‘groepsleider’ gebruikt wordt, kan 
hier dus even goed ‘leerkracht’ gelezen worden.
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Voorkom pesten, zelfs tijdens je rekeninstructie
Ingrid Nagtzaam

Een groepsleider voorkomt een verpest groepsklimaat door alert te zijn op signalen van kinderen, respect te hebben 
voor hun ideeën en ze altijd te betrekken bij hun eigen groepsprocessen.

Tijdens de rekeninstructie introduceert de stamgroep
leider vandaag het volgende: ‘Mark vertelde gisteren dat 
hij van zijn gespaarde geld een telefoon had gekocht. 
Deze telefoon kocht hij voor €125. Hij heeft er heel lang 
over gespaard, wel 13 maanden. De telefoon heeft hij 
juist nu gekocht omdat hij 5 % korting kreeg. Hoeveel 
kostte de telefoon dus eigenlijk? Hoeveel heeft Mark 
gemiddeld per maand gespaard?’

De kinderen gaan eerst in tweetallen aan de slag en 
worden uitgedaagd hun denkwijze te visualiseren op 
een poster. De stamgroepleider loopt rond en schuift 
aan bij de tweetallen. Het enige wat hij doet is kinderen 
stimuleren elkaar echt te begrijpen. Hij stelt de volgende 
vragen waarmee hij de kinderen stimuleert zich echt te 
verdiepen in elkaars oplossingen:
• Wat wil zij zeggen?
• Klopt het wat zij zegt volgens jou?
• Wat wil jij aan haar vragen?
• Kun je samenvatten hoe zij het aanpakt?
• Wat vind jij een fijne wijze?
Alles is gericht op begrijpen, proberen, puzzelen, ver
trouwen, elkaar leren begrijpen, doorvragen en respect 
voor elkaars oplossingen, zodat kinderen ervaren dat je 
vraagstukken samen op kunt lossen.

Nadat de kinderen in tweetallen hebben gerekend 
gaat de hele groep aan de slag. De kinderen tonen in 
tweetallen hun posters. De anderen zitten op de grond 
en bekijken elkaars oplossingen en zijn nieuwsgierig. 
Ook hier stimuleert de stamgroepleider de kinderen 
continue respect te hebben voor de manier waarop ze 
het vraagstuk opgelost hebben. 
Of een kind het concreet, schematisch of abstract oplost 
maakt niet uit. Er wordt niet gesproken over de ’beste 
wijze’ of over ‘de beste rekenaar’. Er wordt gesproken 
over de wijze waarop je dit uitpluist. Door deze verschil
lende wijzen te zien, stimuleren kinderen elkaar tot 
nieuwe strategieën en uiteindelijk noteert elk kind in zijn 
schrift welke strategie het beste bij hem past. 
Wanneer kinderen tegen de groepsleider praten in 
plaats van tegen de kinderen die hun poster tonen, 
spoort hij hen aan om naar hen te kijken. Hij doorleeft 

met de kinderen waar het in een groep om draait: 
Betrokkenheid, gericht op elkaar, in een veilige groep 
waar kinderen zich mogen vergissen en hardop denken, 
zodat ze echt samen leren.

Door het stellen van vragen als ‘Hoe denk jij dat…; Jij 
zegt dat je dat gewoon zo doet, hoe doen anderen dat; 
Jij vindt het makkelijk, zou jij eens willen kijken hoe 
anderen dit vinden, stimuleert de groepsleider kinderen 
de hele dag om zich te verdiepen in zichzelf en in elkaar. 
Niet alleen in kringgesprekken, maar op alle momenten 
van de dag laat je de kinderen ervaren hoe je met elkaar 
om gaat! 
Stamgroepleiders zouden veel meer de kans moeten 
krijgen zich op dit microniveau te verdiepen, zowel 
op de inhoud van, in dit geval, het rekenen, als op het 
belang van de communicatie bij deze processen.
Dit klinkt heel groot en ingewikkeld, terwijl het juist 
klein en eenvoudig kan zijn.

Aandacht voor groepsprocessen
Wanneer er gesproken wordt over het voorkomen van of 
reageren op pesten ligt vaak het accent op het geven van 
een aantal lessen ter preventie, kringgesprekken, aparte 
oefeningen met pesters, meelopers en gepeste kinderen. 
Krachtig hieraan vind ik dat de groepsleider en de groep 
handvatten krijgen voor pestsituaties die zouden kunnen 
plaatsvinden. 

Naar mijn idee ligt de beste oplossing echter bij de 
groepsleider en hoe hij kinderen de hele dag begeleidt. 
Zorg er voor dat je weet hoe je de groepsprocessen 
positief kunt stimuleren. En zet deze kennis in op 
momenten dat het daadwerkelijk in de groep speelt; 
meteen, op dat moment! En ben je er bewust van dat 
deze groepsprocessen elke seconde een rol spelen, ook 
tijdens de rekeninstructie.

Stel dat een kind het lastig vindt om tegen een ander 
te zeggen dat hij in de kring graag naast hem wil 
zitten. En stel dat het zich bovendien steeds makkelijk 
weg laat sturen door andere kinderen. Wat zou dit 
betekenen voor dit kind of voor zijn rol in de groep, op 
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Voorkom pesten, 
zelfs tijdens je 
rekeninstructie

het moment dat je het niet ziet, herkent of er niets mee 
doet? Het verwaarlozen van deze individuele processen 
heeft natuurlijk effect op de grotere groepsprocessen 
en werkt de ontwikkeling van een ‘pestklimaat’ in de 
hand. Reageer je pas op het moment dat de ontstane 
problemen groter zijn, dan ben je eigenlijk al te laat. 

De groep doet het
Een stamgroepleider kan in zijn eentje niet bedenken 
hoe conflicten in de groep opgelost kunnen worden. Het 
gebeurt in de groep, dus heeft hij de groep nodig om te 
bereiken wat hij wil. Kinderen in een groep en samen als 
groep hebben het vermogen zelf problemen op te lossen. 
Wanneer een groepsleider bijvoorbeeld aan kinderen 
vraagt alle oude koeien uit de sloot te halen, schrijven 

ze haarfijn op wat er de afgelopen tijden, soms wel 
jaren, is gebeurd, waar ze last van hebben en wat echt 
nog opgelost moet worden om samen een fijne groep te 
worden. Wanneer kinderen een conflict hebben, kunnen 
ze je al snel vertellen hoe de ruzie opgelost kan worden 
en wat ze van de ander nodig hebben om het te kunnen 
vergeten. Je hoeft als groepsleider vaak niet eens precies 
te weten wat er is gebeurd. Bespreek en begeleid het 
gesprek over het gevoel dat kinderen elkaar gegeven 
hebben en hoe zij ervoor kunnen zorgen om dit weer te 
laten verdwijnen. De openheid in de groep bevorderen 
is van groot belang. Wanneer kinderen van elkaar 
weten hoe ze reageren op gevoelens, kunnen ze veel 
beter rekening met elkaar houden, elkaar ondersteunen 
en elkaar positief uitdagen. De stamgroepleider heeft 
de kinderen dus echt nodig om uit de hand lopende 
groepsprocessen aan te pakken.
Voor deze sleutelrol is binnen opleidingen te weinig 
aandacht. Er wordt veel gesproken over pedagogiek, 
maar waar is de aandacht voor daadwerkelijk pedago
gische tact? Ook binnen teams zou hierover veel meer 
gesproken en afgestemd mogen worden.

Ingrid Nagtzaam is eigenaar van 
schoolbegeleidingsdienst ‘Hetkanvoorhetkind’, begeleidt 
jenaplanscholen in samenwerking met het JAS en werkt 
als docent aan de Academie voor psychotherapie te 
Amsterdam voor de training ‘Happy coach’ samen met 
Charlotte Visch.

Fotografie: Felix Meijer

Cartoon: Janneke Kaagman
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Scholen behoren voor iedere persoon een veilige plek te zijn. Pesten bedreigt dit uitgangspunt. Deze bedreiging 
vraagt om een krachtig tegenantwoord. In dit artikel wordt betoogd dat een anti-pestprogramma niet de eerste 
oplossing is waar een school aan zou moeten denken. De voorkeur gaat uit naar een aanpak waarbij het sociaal-
emotioneel leren van de groep de hoogste prioriteit krijgt. Binnen een positieve groepsaanpak wordt gestreefd naar 
een leer- en leefomgeving waar diversiteit, empathie, warmte en respect belangrijke uitgangspunten zijn.

In Nederland hebben we voor ieder probleem wel een 
speciaal programma, aanpak of training. Dat geldt voor 
sociale problematiek bij scheidingen, obesitas, huiselijk 
geweld en niet in de laatste plaats voor pesten. Wie op 
Google het woord ‘pesten’ invoert, wordt verwezen naar 
talloze antipestprogramma’s, trainingen, lespakketten 
en richtlijnen. Pesten is big business geworden. 
Ontwikkelaars van antipestprogramma’s zijn ervan 
overtuigd dat hun programma werkt. Het is echter 
vaak onduidelijk wat dat ‘werkt’ precies inhoudt. Het 
maakt nogal wat uit of daaronder wordt verstaan dat 
de gebruikers van het programma enthousiast zijn óf 
dat door uitgebreid wetenschappelijk onderzoek (met 
experimentele en controlegroepen) vast is komen staan 
dat het verminderen of verdwijnen van pestgedrag direct 
en uitsluitend is toe te schrijven aan het systematisch 
gebruik van het antipestprogramma. Wie (inter)
nationaal onderzoek en databases, waaronder de 
Databank Effectieve Jeugdinterventies (www.nji.nl) 
bestudeert, zal opmerken dat van veruit de meeste anti
pestprogramma’s geen resultaten uit wetenschappelijk 
onderzoek bekend zijn.
Dit wordt bevestigd door staatssecretaris Dekker en 
kinderombudsman Dullaert in het ‘Plan van aanpak 
tegen pesten’ van 25 maart 2013. Zij spreken over een 
wildgroei aan antipestprogramma’s die niet altijd 
effectief en soms zelfs contraproductief zijn. Voorts 
constateren zij dat er voor het voortgezet onderwijs 
geen beproefde aanpak voor handen is.
In mijn optiek zijn antipestprogramma’s, mits theo
retisch goed onderbouwd en bewezen werkzaam, prima 
hulpmiddelen om pestgedrag in scholen aan te pakken. 
Echter, je zet ze eventueel pas in als je als schoolteam 
stevig hebt geïnvesteerd in preventie, in een positieve 
groepsaanpak. Want als iets duidelijk wordt in de 
wetenschappelijke literatuur rondom pesten, dan is het 
wel dat je van het verantwoordelijkheidsgevoel van de 
groep moet uitgaan om pesten een halt toe te roepen.

Werken aan een positieve groep 
Ieder mens heeft de behoefte om bij een groep te horen. 
Daarnaast wil je er ook toe doen, je gewaardeerd weten. 
In de ontwikkeling van klas, een verzameling individuen, 
tot positieve groep is er een cruciaal moment waarop 
de posities binnen de groep onder druk staan en sterk 
beïnvloedbaar zijn.
Dit moment is de fase van de storming. Deze vindt plaats 
tussen de zomer en de herfstvakantie. In deze fase zien 
we vaak een strijd om de invloed, om de macht in de 
klas. Helaas wordt tijdens de storming pijnlijk duidelijk 
wie wel of niet bij de groep (of deelgroepjes) hoort.
Het is op dit moment in het schooljaar dat groepsleiders 
extra aandacht moeten besteden aan de waarden 
van de groep. In gesprekken en opdrachten staat de 
vraag centraal of je in deze groep mag zijn wie je bent 
(diversiteit). Het gaat daarbij ook over respect voor de 
ander, over empathie en de kracht van een positieve 
groep.
Als de groepsleider en de kinderen erin slagen positieve 
groepswaarden tot de norm te maken, zal de rest van 
het schooljaar zeer waarschijnlijk plezierig verlopen en 
weinig of geen pestgedrag kennen.
Er zijn genoeg materialen op de markt die de groeps
leider kunnen ondersteunen bij de groepsvorming. 
Wat hij ook gebruikt en organiseert, aandacht voor 
sociaalemotionele competenties mag in de aanpak niet 
ontbreken.
 
Sociaal-emotioneel leren 
Sociaalemotioneel leren (SEL) is het ontwikkelingsproces 
waarmee je fundamentele levensvaardigheden verwerft. 
Het betreft competenties waarmee we onszelf en 
onze vriendschappen effectief en moreel verantwoord 
kunnen vormgeven. Het aanleren en uitdragen van SEL
competenties kan bijdragen aan de verwezenlijking van 
een veilige leer en leefomgeving.
SELcompetenties zijn opgenomen in universele SEL
programma’s, zoals ‘PAD’, ‘Leefstijl’, ‘Sociaal Gedrag 
Elke Dag!’, en in leerlijnen die scholen zelf hebben 
ontwikkeld. In mijn boek ‘Groepsplan Gedrag’ onder
scheid ik vijf essentiële SELcompetenties: besef heb
ben van jezelf en van de ander, zelfmanagement, 
relatiehantering en keuzes maken. In de rechterkolom 
van figuur 1 zijn deze competenties nader uitgewerkt.
Het is mijn overtuiging dat scholen om meerdere 
redenen systematisch en planmatig aan deze compe
tenties moeten werken. 
Op de eerste plaats weten we uit met name Amerikaans 
onderzoek dat deze competenties bijdragen aan positief 
ingestelde, sociaal vaardigere kinderen. Op de tweede 
plaats is het wenselijk dat ieder kind vanuit het oogpunt 
van preventie sociaalemotionele competenties verwerft 
die het leven met zichzelf en anderen vergemakkelijken.
Het werken aan deze competenties dient mijns inziens 

Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak
Kees van Overveld

Cartoon: Janneke Kaagman



Figuur 1.  Overzicht pestkenmerken in relatie tot traditionele en  
 alternatieve oplossingen
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Pesten vraagt om een 
positieve groepsaanpak

Kenmerken van pesten volgens de 
literatuur

Veel gekozen oplossingen
(N.B. trainingen vinden vaak buiten 
de groep plaats)

Alternatieve, preventieve oplossing: 
systematisch aanbod van essentiële 
SEL-competenties in de groep

Kinderen die psychisch lijden, veel 
verdriet hebben en dit uiten via 
emotionele uitbarstingen hebben 
een grote kans op slachtofferschap.

Sociale vaardigheidstraining Besef hebben van jezelf

• Kunnen inschatten van je eigen 
gevoelens en deze kunnen en 
durven uiten

• Kennis hebben van je eigen 
interesses, waarden en kracht

• Een gezond zelfvertrouwen

Pesters hebben moeite om boosheid 
te reguleren. Ze zien pesten als 
middel om hun stressniveau te 
verlagen.

Antipestprogramma met straffende 
insteek

Training om boosheid onder controle 
te krijgen (agressie regulatie 
training)

Zelfmanagement

• Impulscontrole in stressvolle 
situaties

• Constructief omgaan met 
heftige emoties

• Doelgericht gedrag
Sommige slachtoffers overreageren 
als ze gepest worden (gillen, krijsen). 
De pester ziet dit als beloning en 
aanmoediging.

Weerbaarheidstraining

Omstanders voelen zich niet 
geroepen om iets aan het pesten te 
doen omdat ze vaak geen empathie 
hebben voor het slachtoffer.

Antipestprogramma in de groep Besef hebben van de ander 

• Empathie; inleven in de 
gedachten en gevoelens van de 
ander

• Perspectief kunnen nemen
• Diversiteit: verschillen tussen 

individuen en groepen 
herkennen en waarderen

Slachtoffers hebben vaak 
weinig vrienden, veel vijanden. 
Gaat gepaard met gebrek aan 
zelfvertrouwen en tekortschietende 
sociale vaardigheden.

Sociale vaardigheidstraining 

Faalangsttraining

Relaties kunnen hanteren 

• Relaties aangaan gebaseerd op 
samenwerking 

• Sociale druk weerstaan
• Conflicten samen kunnen en 

durven oplossenOmstanders vinden het moeilijk om 
met groepsdruk en pesten om te 
gaan: óf men doet actief mee óf men 
blijft passief. Zij houden daardoor 
het pesten in stand.

Antipestprogramma in de groep

Pesters hebben de neiging 
om sociale interacties snel als 
bedreigend of provocerend te 
ervaren. Ze kiezen daarom vaak 
een strategie die op korte termijn 
bevredigend is: agressie t.o.v. de 
ander.

Sociaalcognitieve training Keuzen kunnen maken 

• Keuze maken die goed is voor 
jou én de ander (winwin)

• Bijdragen aan een positief 
klimaat in je klas/school

• Verantwoordelijkheid nemen 
voor je eigen gedrag en de 
keuzen die je maakt
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klassikaal te gebeuren en niet in subgroepen of op indi
vi duele basis. SELcompetenties zijn voor elk kind een 
verrijking, niet alleen voor kinderen met psychosociale 
problematiek.
In figuur 1 maak ik inzichtelijk dat een systematisch 
aanbod van SELcompetenties een waardig alternatief 
is voor de vaak stigmatiserende trainingen voor 
slachtoffers en pesters. Waarom zou je een slachtoffer 
van pestgedrag uit de eigen groep halen, naar een 
sociale vaardigheidstraining elders sturen, terwijl je de 
te leren competenties ook kunt verwerven via een SEL
programma dat de school gebruikt? Is de laatste optie 
niet veel meer een inclusieve oplossing? 
Waarom zou je een antipestprogramma aanschaffen 
dat pesters publiekelijk straft, terwijl je ook kinderen 
van jongs af aan strategieën kunt aanleren hoe je 
omgaat met heftige emoties? 
Waarom zou je een antipestprogramma aanschaffen 
vanwege bange of ongeïnteresseerde klasgenootjes 
die wegkijken bij pestgedrag terwijl je via een SEL
programma planmatig kunt werken aan verantwoor
delijkheid, empathie, diversiteit en sociale druk? 
En waarom zou je een antipestprogramma aanschaffen 
dat pas start met lessen in groep 5 of 6, terwijl er 
betrouwbare SELcurricula bestaan die een compleet 
lesaanbod hebben voor alle kinderen?

Pesten is een complex probleem. De preventie en aanpak 
van pesten kent vele invalshoeken. Gezien de beperkte 
ruimte heb ik slechts een deel van de problematiek en de 
noodzakelijke oplossingen kunnen belichten. 
Ik heb betoogd dat scholen hun kostbare tijd, energie 
en middelen moeten steken in de ontwikkeling van 

positieve groepen opdat 
gedragsproblematiek 
(waaronder pesten) kan worden 
voorkomen. En als een goed 
antipestprogramma daaraan 
mede een bijdrage kan leveren, is 
dat mooi mee genomen.

Dr. Kees van Overveld is 
gedragsdeskundige. In 2012 
schreef hij het boek ‘Groepsplan 
gedrag’. Dit jaar verschijnt de 
opvolger: ‘Groepsplan gedrag in het 
voortgezet onderwijs’. 
www.keesvanoverveld.nl
Dit artikel is eerder verschenen in 
Beter Begeleiden (oktober 2012)

Fotografie: Felix Meijer
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Miller, C., LCSW, & Lowen, C. (2012). Bullying Prevention and 
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Emotional, and Online Bullying. New York: Penguin Group.
Overveld, K. van (2012). Groepsplan gedrag. Planmatig werken 
aan passend onderwijs. Huizen: Uitgeverij Pica.

Telefonisch onderzoek
Ina en Alexandra van het jenaplanbureau zijn gestart met een telefonisch onderzoek 
naar het gebruik van specifieke methodes en methodieken in jenaplanscholen. Tevens 
wordt nagegaan of scholen gebruikmaken van een eindtoets.

Deze informatie wordt opgevraagd, daar er regelmatig vragen binnenkomen naar het 
gebruik ervan.
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Vervolgtekst
Vervolgtekst
Vervolgtekst Het beste middel tegen pesten

Henk de Vos

Het wemelt van de ideeën en suggesties om pesten te
gen te gaan. En het lijkt er op dat ze allemaal in dezelfde 
richting gaan: we moeten kinderen vertellen en duidelijk 
maken dat pesten niet goed is en dat ze er mee op moe
ten houden. Een voorbeeld is weerbaar.info, waar je 
leest: ‘Pesten kunnen we voorkomen door het kinderen 
op jonge leeftijd te leren herkennen; uitleg en inzicht 
te geven wat pesten is. Door duidelijke regels te stellen, 
kinderen uit te leggen dat pesten niet goed is, dat het 
niet zo hoort en hoe het anders kan’.
Ik zie hierin enige overeenkomst met de mythe van de 
opvoedbaarheid, die onder andere inhoudt dat je door 
uitleg en instructie kinderen sociaal en moreel gedrag 
kunt bijbrengen. Je moet kinderen vertellen wat goed 
is en wat verkeerd is, en dan zullen ze zich beter gaan 
gedragen. Pesten is ‘niet goed’ en het ‘hoort niet’ en als 
je dat nu maar aan kinderen vertelt...

Die benadering miskent dat kinderen morele intuïties 
vooral aanleren door er veel mee in aanraking te komen. 
Ze leren meer van wat ze mensen zien doen, dan van 
wat mensen hen vertellen dat ze moeten doen. Vandaar 
dat morele intuïties als vanzelf worden aangeleerd als 
kinderen opgroeien in een morele gemeenschap van 
vertrouwde anderen die zich onderling sociaal en moreel 
gedragen. Die simpel gezegd wel eens iets voor elkaar 
doen in plaats van elkaar te negeren of dwars te zitten.

Heterogene groepen
Een kenmerk van zulke morele gemeenschappen is 
dat ze leeftijdsgemengd zijn. Dat maakt het mogelijk 
dat kinderen meer gelegenheid hebben om moreel 
gedrag van volwassenen (anders dan de eigen ouders) 
en van oudere kinderen te observeren en om er in te 

participeren. En ook zijn er daardoor meer gelegen
heden voor oudere kinderen om jongeren bij te staan en 
te onder steunen. Zo worden ze als vanzelf getraind om 
voor anderen te zorgen.

Als je dat op je laat inwerken, kom je gemakkelijk op 
het idee dat het wel eens een belangrijke oorzaak 
van pesten zou kunnen zijn dat wij onze kinderen in 
extreme mate dwingen in het keurslijf van de naar 
leef tijd gesegregeerde groepen. Buiten de (steeds maar 
toe nemende) tijd die kinderen met hun eigen ouders 
doorbrengen, verkeren ze vooral te midden van hun 
leeftijdsgenootjes. En die sociale omgeving van kin deren 
van dezelfde leeftijd lokt gemakkelijk statuscompetitie 
uit. Het gaat er dan al snel om wie het populairst is, 
wie wel en wie niet cool is, of stoer is, of wie weet hoe 
je intimideert en wie kwetsbaar is. Geen aangename 
omgeving voor kinderen met een vlekje.

Deze nadelen van naar leeftijd gesegregeerde groepen 
zijn overigens bekend. Zo is er het onderzoek ‘Children’s 
Social Behavior in Relation to Participation in Mixed
Age or SameAge Classrooms’(McClellan c.s., 1999), dat 
laat zien dat kinderen in leeftijdsgemengde groepen 
prosocialer zijn, zich minder eenzaam voelen en minder 
vaak agressief zijn. Dat wijst er overduidelijk op dat in 
zulke groepen ook pesten minder vaak voorkomt. En 
dan nog afgezien van andere positieve effecten van 
leeftijdsmenging op scholen, zoals bij leerprestaties en 
cognitieve ontwikkeling.
Maar het lijkt er op dat die voordelen van leeftijds
menging niet bij iedereen bekend zijn. Iedereen 
schijnt te vinden dat je pesten moet tegengaan door 
een ‘programma’, dus door kinderen uit te leggen dat 
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pesten niet goed is en dat je het niet moet doen. Anders 
gezegd: iedereen schiet in de opvoedreflex. Als er iets 
mis is met kinderen: beter opvoeden! (En dat verwijst 
weer naar de ‘mythe van de opvoedbaarheid’.)
Dat heeft er toe geleid dat er nu zelfs een wettelijke 
verplichting voor scholen komt om het pesten aan te 
pakken. Met een antipestprogramma uiteraard.

Onderzoek
Aan dat alles moest ik natuurlijk denken toen ik de ora
tie van René Veenstra in Groningen bijwoonde. René, die 
ik ken als gewaardeerd excollega, deed verslag van zijn 
onderzoek naar de effecten van Kiva, een van die anti
pestprogramma’s. En hij had gevonden dat op scholen 
waar dat programma was geadopteerd, het pesten meer 
was afgenomen dan op scholen die als controlegroep 
fungeerden.
Maar het mooie is dat er onder de scholen die aan het 
onderzoek meededen, ook zijn die werken met leeftijds
gemengde groepen, vooral jenaplanscholen. Dat maakt 
het mogelijk om te onderzoeken of pesten op zulke 

scholen minder voorkomt. Als dat zo blijkt te zijn, dan 
zou dat een aanwijzing zijn dat leeftijdsmenging in der 
daad een goed middel is. Uiteraard alleen een aan
wijzing, want er zullen ook wel andere kenmerken zijn 
waarop jenaplanscholen van andere scholen verschillen.
Natuurlijk begon ik hierover toen ik René na afloop feli
citeerde. En hij vond het een goed idee om te gaan uit
zoeken. Dus hopelijk komt er onderzoek naar de vraag 
of leeftijdsgemengde schoolklassen een goed middel 
zijn tegen pesten. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten. 
Het zou toch mooi zijn als we pesten zouden kunnen 
terugdringen door de oorzaak aan te pakken. In plaats 
van maar weer beter opvoeden.

Henk de Vos is emeritus universitair hoofddocent 
sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen.
Dit artikel is een samenvoeging van twee teksten die op 
zijn blog zijn verschenen. 
www.toegepastesocialewetenschap.blogspot.nl

Fotografie: Felix Meijer

Ik weet dat ik iedere dag werk aan mijn relatie met 
de kinderen in mijn stamgroep. Het is voor mij hét 
uitgangspunt bij de dagelijkse onderwijspraktijk en 
hetgeen waar ik veel plezier aan beleef. Hier drie 
illustratieve momenten uit mijn groep.

Een relatie met een groep begint met een relatie met 
ieder kind afzonderlijk:
Tien voor half negen ’s ochtends. Ik ben in de klas, de 
kinderen druppelen binnen. De een vraagt of hij de 
skoolmates al even zal halen. De ander vertelt over een 
oma die een herseninfarct heeft gehad, een derde wil 
zijn verjaardag inplannen en een vierde is zijn huiswerk 
vergeten en moet dat nu alvast even zeggen. De vijfde 
vindt mijn broek (met ruitjes) leuk. Alle kinderen ko
men aan de beurt en ieder krijgt een luisterend oor, 
compliment, grapje, raad of daad, net wat het nodig 
heeft. En dan is het half negen, de dag kan beginnen.

Waarderen, ook als dat soms zoeken is:
Luna, een meisje in mijn groep: springerig, kletserig, 
creatief, met zes dingen tegelijk bezig, associatief, 
afleidbaar, grappig, warm, overal tegelijk en nergens 
lang. Op het krijtbord wordt niet steeds tussendoor 
getekend. Maar zoals met wel meer dingen kan Luna 
dat echt niet laten. Dus wordt ze daarop aangesproken. 
Maar ze kan wel heel goed tekenen. Zij maakt nu iedere 
ochtend de tekening van de dag. Binnen een paar 
minu ten een leuke passende tekening, waardoor zij 
door de groep serieus genomen wordt en ook even kan 
lopen, bewegen, creatief zijn en vertellen waarom deze 
tekening belangrijk, treffend en vaak ook grappig is. 

Wat er ook gebeurt, er is steeds weer een nieuwe kans, 
met als voorbeeld een stuk uit het afscheidsgedicht van 
de moeder van Sammy, toen hij naar de brugklas ging:

Voor Mees Kees:

Sammy’s schoolcarrière ging niet geheel zonder slag 
of stoot
Soms hielp zijn gedrag hem van de wal in de sloot
Jij reikte hem dan de hand
En hielp hem weer op de kant 
Met jouw vertrouwen en geduld
Heb je al onze wensen vervuld

School was vijf dagen per week zijn tweede huis
En werd een verlengstuk van ons huis
Soms met straf
Soms met praten
Dan weer met grappen en grollen
Samen wisten jullie super door die drie jaar te rollen

Bedankt Kees, voor alles wat je voor en met hem hebt 
gedaan!

Kees Groos is stamgroepleider van de Canadas in 
Boxmeer en redactielid van Mensenkinderen

Fotografie: Felix Meijer

De relatie staat voorop
Kees Groos
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Het thema van de ouderavond; een heftig thema. Deze 
week werd er gepest in een groep. Er waren bij enkele 
kinderen luizen geconstateerd en door alle onnodige 
commotie die daarover ontstond, vonden een paar 
kinderen dat het gelegitimeerd was om uitspraken te 
doen als: ‘Ik speel niet met jou, want jij hebt vieze vette 
luizen!’.
In mijn kast staat het pestprotocol; een stappenplan hoe 
de school handelt als er gepest wordt op school. Dat was 
zo’n tien jaar geleden een must voor iedere school. Deze 
discussie laait nu weer op, omdat de staatssecretaris van 
mening is dat elke school een methode moet hebben 
tegen het pesten. Dat staat ter discussie en in een dis
cus sie gaat het meestal om goed of fout. Ik ga liever in 
ge sprek over waarom en hoe anders. Dus in plaats van 
op zoek te gaan naar het pestprotocol in mijn kast, stap 
ik de groep in. 

Binnen vijftien seconden heb ik de kinderen in een kring. 
Ik vertel de groep dat ik verdrietig en boos ben. Niet 
omdat kinderen foute of juist goede dingen hebben 
gedaan. Maar omdat het weer gebeurt. ‘Weer?’, vragen 
de kinderen. ‘Ja, weer.’ Ik vertel over toen ik klein was: 
‘Elf jaar en ik werd ook gepest! Volgens mijn meester en 
de ouders van de andere kinderen uit mijn klas waren 
mijn ouders ‘geen nette mensen’. En dat was reden 
genoeg voor kinderen uit die klas om mij regelmatig een 
pak slaag te geven, met blauwe plekken als gevolg. Dat 
gebeurde tijdens de zwemles. Ik probeerde om daarbij 
weg te blijven door te zeggen dat ik pijn in mijn buik 
had. En het lukte een paar keer om thuis te blijven. Maar 
mijn moeder was niet gek. Elke vrijdag pijn in je buik… 
dat valt op.’ Ik vertelde verder hoe ik van ‘pispaaltje’ 
uiteindelijk zelf een ‘pestkop’ werd. Eén keer. Ik was het 
zo zat, dat ik een ander kind een zwieper met mijn tas 
heb verkocht. Een kind dat minder sterk was dan ik. Ik 
schaam mij diep. Toen en nu.
En nu, nu gebeurt het in ‘mijn school’. Tussen alle 
kinderen waar ik directeur van ben, zijn kinderen met 
blauwe plekken, kinderen die een zwieper verkopen, 
omdat zij het zat zijn en kinderen die pijn in hun buik 
hebben, omdat ze naar school moeten. Dat maakt mij 
boos en verdrietig. Twee kinderen beginnen te huilen. 
Je zou ze een pestkop en een pispaaltje kunnen noemen. 
Ik doe dat niet. Ik zeg dat ik weet hoe lastig het is om 
gepest te worden en om te pesten. En dat ik weet dat 
je allebei eigenlijk maar één wens hebt: erbij horen! 
Gewoon om wie je bent en hoe je bent.
De groep maakt zich verantwoordelijk om daar voor te 
gaan zorgen, dat iedereen erbij hoort! En het lukt hoor 
ik later van de juf, de kinderen en een ouder. Er is die 
dag niet meer gepest. Iedereen hoorde erbij.
De ouders en de meester uit mijn verleden hebben een 

rol in het geheel gespeeld. Zij vonden dat hun kin de
ren het recht hadden om mij te pesten. Mijn ouders 
‘deugden’ niet, dus ik zou ook niet ‘deugen’. Ik reken 
op de leerkrachten en de ouders van mijn school. Als zij 
voorleven dat elk kind erbij hoort, met luizen, zonder 
luizen, met rood, groen, pimpelpaars haar, dik, dun, 
allemaal anders maar met één ding gemeen; de wens 
om erbij te horen, als zij dit voorleven, dan organiseer 
ik, over twintig jaar als de kinderen van mijn school, 
de ouders zijn van de kinderen van de toekomst, een 
ouderavond om te vieren dat we de wereld een stukje 
mooier hebben gemaakt! 

Mijn ouders zijn er nog, gelukkig. Liefdevolle ouders, die 
maar één ding willen, toen en nu: dat ik gelukkig ben. 
Ze zijn apetrots dat ik ben wie ik ben en dat ik doe wat 
ik doe. Mijn moeder heeft het er nog wel eens over. Over 
de tijd dat ik gepest werd. Volgens haar ben ik directeur 
geworden om er voor te zorgen dat elk kind erbij hoort. 
Dat klopt! Help je mee?

Jacqueline Rebers is directeur van de Hendrik 
Boogaardschool in Hellevoetsluis

Pestkoppen en pispaaltjes
Jacqueline Rebers

Welkom

Dag Michiel met je modderschoenen.
Dag Jeannet met je veel te mooie jurken.
Dag Peter, hoe fikste mijn collega dat met jou?
Dag Ria, draaitolletje, je bent weer anders dan je 
zus van vorig jaar.
Dag Steven, die steeds bij juf wil zijn.
Dag John, met je brutale blik, heb je me nodig?
Dag dikke lobbes, smaakt de patat? Jou gun ik ze.
Dag Lia, lachebekje, mijn vitamientje.
Dag Greta, wat kan ik vandaag voor jou nu eens 
bedenken.
Dag Henk, je bent net je vader.
Dag Robert, voor mij hoef je niet naar de 
lom-school.
Dag Marijke met je grote ogen.
Dag Simon met je grove stem.
Dag stil water, wat beweegt er in je?
Dag kletskous, jij mag in het midden bij het 
stiltespel.
Dag allemaal, ….. we vinden het wel met elkaar.

Uit de bundel ‘Strafwerk en andere 
kortsluitingen’ (1980) van Andries Oldersma

Zet vast in je agenda

Jenaplanconferentie: 
13 en 14 november 2014
in Sparrenhorst, Nunspeet
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De kracht van de groep
KiVa-programma
Freek Velthausz

KiVa is een anti-pestprogramma dat, net als het 
Jenaplan, bouwt op de kracht van de groep. Hoewel 
niet iedereen verantwoordelijk is voor het pesten, is 
wel iedereen er verantwoordelijk voor dat het stopt. 
Pesten is een probleem van de hele groep. En daarmee 
ook alleen op te lossen door een cultuuromslag in 
de stamgroep. En dat doe je met de hele groep: ‘Hoe 
kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat iedereen 
zich hier thuis voelt en dat iedereen veel leert?’

KiVa is een programma dat in Finland is ontwikkeld 
en getest in de periode 20062008 (Salmivalli, Kärnä, 
& Poskiparta, 2010). KiVa betekent ‘leuk’ of ‘fijn’ 
in het Fins. Het is afgeleid van de Finse woorden 
Kiusaamista Vastustava. KiVascholen zijn scholen 
die leuk zijn en waar iedereen het naar de zin heeft. 
Het Finse programma is vertaald en aangepast naar 
de Nederlandse praktijk door de Rijksuniversiteit 
Groningen (RuG), onderwijsbegeleidingsdienst Timpaan 
en Jenaplan, Advies & Scholing (JAS). Deze drie partijen 
hebben zitting in het KiVaconsortium en onderzoeken 
of KiVa ook in Nederland werkzaam is. Dit onderzoek 
loopt vanaf mei 2012 en wordt in het najaar van 2014 
afgerond.
 
Kenmerken
KiVa heeft een aantal kenmerken, waarmee het zeer 
goed bij ons jenaplanconcept past. Het belangrijkste 
uitgangspunt van KiVa (en ook van het jenaplan) is 
het benutten van de kracht van de groep. Een goede 
sfeer, een positieve cultuur in de groep, staat voorop. 
Zo’n positieve groepscultuur voorkomt, en gaat pesten 
tegen. Binnen KiVa wordt de nadruk gelegd op de 
verantwoordelijkheid die alle kinderen hebben voor 
het algemeen welzijn in de groep. Vergelijkbaar met 
de groepswet van Peter Petersen: hier gebeuren alleen 
dingen die we met z’n allen willen. Kinderen die getuige 
zijn van pesten leren strategieën om diegene die 
gepest wordt te steunen en de situatie in de groep te 
bespreken. KiVa geeft handvatten voor de kinderen en 
voor de stamgroepleider om de groepswet van Petersen 
in de praktijk te brengen. KiVa werkt gericht aan het 
realiseren van een positief klimaat in de stamgroep. 
Het geeft de kinderen en de stamgroepleider inzicht in 
pesten: wat is pesten en hoe werkt het? Daarbij worden 
de verschillende rollen in een pestsituatie zichtbaar (en 
herkenbaar) gemaakt. Iedereen speelt namelijk een 
bepaalde rol in een pestsituatie. Dat inzicht is de basis 
om er iets aan te kunnen doen.

KiVa werkt met veelzijdig en praktijkgericht materiaal 
voor stamgroepleiders, kinderen en ouders. Het werkt 
aan kennis (inzicht in het pestproces), vaardigheden 
(wat moeten we doen om het leuk te maken/houden) en 
houding (we willen dat iedereen het naar de zin heeft). 
De kloof tussen theorie en praktijk wordt overbrugd 
door het KiVacomputerspel. Dat wat de kinderen in 
theorie geleerd hebben kunnen ze oefenen in de virtuele 
wereld van het computerspel. Daar kun je dingen 
uitproberen, waarbij missers geen invloed hebben op je 
echte leven.

Rollen
Elk groepslid speelt een rol in een pestsituatie. 
Ook al doe je niks, sta je van een afstandje toe te 
kijken, je speelt een rol. Deze rolbenadering legt 
de verantwoordelijkheid niet alleen bij pester(s) en 
slachtoffer(s), maar bij de groep als geheel. Juist de 
omstanders (de zogenaamde Buitenstaanders) kun nen 
er aan bijdragen dat het pesten in stand gehouden blijft, 
of zelfs toeneemt. Meelopers en Versterkers maken dat 
Pesters zich gesterkt voelen. Doordat Buitenstaanders 
niet ingrijpen, stemmen ze impliciet in met het pesten. 
Hun rol is daardoor minder onschuldig dan op het eer
ste gezicht lijkt. Figuur 1 geeft de relaties tussen de 
kinderen in deze rollen schematisch weer. De blauwe 
doorgetrokken lijn betekent een positieve relatie, de 
rode stippellijn betekent een negatieve relatie. De rollen 
van kinderen bij pesten zijn vaak niet statisch, maar 
dynamisch. Pesters kunnen bijvoorbeeld ook Verdedigers 
zijn, vooral van hun eigen vrienden die vaak ook pesten.

Figuur 1.  De rollen in het groepsproces van pesten
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De kracht van
de groep

De bereidheid van kinderen om wel of niet met 
pesten door te gaan is bepalend. Als belangrijke, 
populaire kinderen pesten accepteren, hebben 
Pesters weinig reden om hun gedrag te stoppen en is 
dat een belangrijke oorzaak voor het pesten. Als er 
daarentegen veel kinderen in de klas optreden tegen 
pesten, is het voor Pesters veel minder aantrekkelijk 
om door te gaan met pesten. Dit zal ertoe leiden dat 
de opbrengsten (zoals het verkrijgen van status) voor 
Pesters verminderen, waardoor hun motivatie om te 
pesten kleiner wordt. Pesters hebben publiek nodig, 
toeschouwers. Je zou kunnen zeggen: ze hebben een 
groep nodig. Daarom heb je ook de groep nodig om het 
op te lossen. Pesten is niet een probleem van de pester(s) 
en slachtoffer(s), maar is een probleem van de groep. Je 
hebt de kracht van de groep nodig om het op te lossen. 
De stamgroepleider moet deze kracht aanboren.

Daadkrachtig
Een goede groepssfeer zonder pesten heeft een 
daadkrachtige stamgroepleider nodig. Een leider die 
krachtig stelling neemt en ook krachtig optreedt. 
Sommige groepsleiders denken het pesten goed onder 
controle te hebben en zeggen dat bij hen in de groep 
niet wordt gepest. Dat zal doorgaans zonder meer 
kloppen. Slechts 10 procent van de kinderen geeft aan 
dat ze worden gepest als de stamgroepleider in de klas 
is. Het gebeurt veel vaker wanneer de groepsleider er 
niet bij is, bijvoorbeeld op het schoolplein, tijdens het 
overblijven of als de stamgroepleider even de klas uit 
gaat (zie figuur 2). Bij het aanpakken van pesten moet hij 
zich ook verantwoordelijk voelen voor wat er gebeurt op 
al die vrije momenten. 

De goede sociale status die pesters doorgaans hebben 
is iets dat KiVa probeert te veranderen. De aan te 
pakken factor is een attitude en gedragsverandering 
om kinderen overduidelijk tegen pesten te laten zijn 
en voor slachtoffers op te laten komen. Dat kan alleen 
wanneer kinderen (en stamgroepleiders) zich er bewust 
van zijn dat pesten schadelijke gevolgen heeft en dat 
ieder groepslid een rol heeft om het pesten te stoppen. 
Er wordt aan gewerkt dat kinderen minder de pesters 
assisteren of juist meer slachtoffers verdedigen. Daartoe 

moeten er wel positieve normen in de groep worden 
gecreëerd. Kinderen kijken naar elkaar om en zorgen 
ervoor dat klasgenoten niet geïsoleerd zijn. Groepleiders 
moeten daarbij als rolmodel dienen.
 
Contract 
Het KiVaprogramma is compact. Geen groot programma 
dat veel tijd opslokt, maar tien lessen op jaarbasis. Iedere 
les is in feite een thema, waaraan in een keer of drievier 
met de hele stamgroep gewerkt wordt. Daarbij speelt 
het denken in doelen een grote rol. In het programma 
zijn deze expliciet geformuleerd. Om de doelen te 
realiseren wordt er een aantal oefeningen, activiteiten 
aangeboden, waaruit de stamgroepleider een keuze kan 
maken. Zo worden de KiVaactiviteiten aangepast aan de 
behoefte en mogelijkheden van de stamgroep. 
De lessen hebben aantrekkelijke, gevarieerde werk
vormen, waaronder afwisselende oefeningen, discussies, 
groepsopdrachten en rollenspelen. Elke les wordt 
afgesloten met een KiVaregel. Aan het einde van de 
serie lessen tekenen de kinderen en stamgroepleider een 
contract, dat bestaat uit alle regels die gedurende het 
schooljaar zijn aangenomen. De tien Nederlandse KiVa
regels zijn:
 1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen  
  anderen met respect.
 2. We maken er samen een fijne groep van.
 3. We praten met elkaar (en gebruiken daarbij  
  iktaal).
 4. We willen dat pesten stopt.
 5. We willen dat ook verborgen pesten stopt.
 6. We houden er rekening mee dat pesten heel  
  lang pijn doet.
 7. We zeggen tegen pesters: ‘Stop ermee’.
 8. We helpen gepeste leerlingen.
 9. We lossen pesten als groep op.
 10. We blijven ons aan dit KiVacontract houden.

Steungroep
Soms zijn de problemen zo groot dat er onvoldoende 
veiligheid in de stamgroep is om het daar op te lossen. 
De stamgroepleider kan inschatten of het probleem 
oplosbaar is in de groep, of dat er moet worden gewerkt 
met een zogenaamde steungroep. Aan zo’n steungroep 
nemen zowel pesters als vrienden en neutrale klasgeno
ten van het slachtoffer deel. Aan de steungroep wordt 
door de stamgroepleider (of iemand van het KiVateam) 
verteld dat een kind (met naam genoemd) het niet fijn 
vindt om naar school te gaan en dat hulp nodig is om 
het voor dit groepslid weer aangenaam te maken. Aan 
de deelnemers van de steungroep wordt gevraagd om 
de komende week iets concreets voor het betreffende 
groepslid te doen. De oplossingen worden bedacht en 
besproken in de steungroep. Vervolgens worden de 
taken verdeeld. 
Na ongeveer één week wordt er met het gepeste kind 
geëvalueerd of de situatie is verbeterd. De uitkomst 
van dit gesprek vormt de input voor de evaluatie 
met de steungroep. In de stamgroep wordt ook de 
steungroepaanpak geëvalueerd met alle groepsleden. 
De steungroep krijgt complimenten voor de geboden 

Figuur 2.  Percentage leerlingen dat wordt gepest per locatie. 
 Bron: voormeting KiVa (mei 2012, N = 9292)
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hulp en wordt aangemoedigd het goede gedrag voort 
te zetten en, indien nodig, met nieuwe voorstellen te 
komen. Het gedrag van de steungroepsleden wordt 
zo overgedragen naar alle groepsleden. Zo ligt de 
nadruk op vooruit kijken en niet op terug kijken of op 
het zoeken naar een schuldige. De steungroep werkt 
oplossingsgericht. Pesters worden dus niet aangesproken 
op wat ze fout hebben gedaan, maar juist gevraagd om 
een positieve bijdrage te leveren aan de stamgroep.

Scholing en uitwisseling
Stamgroepleiders die gaan werken met KiVa krijgen een 
tweedaagse training voorafgaand aan het schooljaar 
dat de school een KiVaschool wordt. De schoolleider, 
leden van het op te richten KiVateam en de intern 
begeleider zijn ook aanwezig. Het KiVateam van de 
school zijn teamleden die zich gespecialiseerd hebben 
in de aanpak van pesten. Zij zijn deskundigen op het 
gebied van het realiseren en in stand houden van een 
positief klimaat in de stamgroep. Net zoals je op school 
reken en taalspecialisten (reken en taalcoördinatoren) 
hebt. Dit KiVateam staat collega’s bij en kan om hulp 
of advies worden gevraagd. Het KiVateam wordt bij
voor beeld vaak betrokken bij de hierboven beschreven 
steungroepaanpak.
Elke twee jaar worden er KiVaconferenties gehouden 
waar scholen worden geïnformeerd over de stand van 
zaken in onderzoek naar pesten met verdieping door 
workshops over diverse onderwerpen. Zo blijven KiVa
scholen steeds op de hoogte van de laatste ontwik
kelingen.
Daarnaast is er een constante uitwisseling van KiVa
scholen. Twee keer per jaar ontmoeten KiVateam

leden elkaar in regionale ervaringsbijeenkomsten 
(intervisiegroepen) onder begeleiding van een KiVa
schoolbegeleider. Bij deze bijeenkomsten worden 
voortgang en ervaringen besproken en kennis en 
informatie gedeeld. 
Op school wordt gestart met een kickoff bijeen
komst, teamvergadering en ouderavond met een 
interactieve presentatie waarin uitleg over de theo
re tische achtergrond, opzet en opbouw van KiVa. Er 
wordt benadrukt dat er op alle fronten moet wor den 
uit ge wisseld en samengewerkt. Natuurlijk samenwerken 
met alle stamgroepen, maar ook met ouders. Deze 
samen werking tussen het team (de school) en ouders is 
essentieel. Thuis kan er makkelijk iets worden afgebro
ken wat op school zorgvuldig is opgebouwd (of anders
om natuurlijk). Ouders en school hebben elkaar nodig. 

Netwerkanalyse
Bij KiVa wordt de stamgroep gemonitord. Alle kinderen 
vullen twee keer per jaar een online vragenlijst in. Met 
deze lijsten wordt in beeld gebracht of de sfeer in de 
stamgroep verandert en wordt inzicht verkregen in het 
welbevinden van de kinderen. Dit gebeurt onder andere 
met een zogenaamde netwerkanalyse (zie figuur 3). 
Daarmee zie je hoe de stamgroep is opgebouwd uit 
een aantal netwerken, een aantal subgroepen. Je zou 
kunnen zeggen een uitgebreid sociogram. 
Zo heb je als stamgroepleider een goed zicht op de 
opbouw van je stamgroep. Maar natuurlijk ook een 
beeld van het welbevinden van de individuele kinderen. 
Naast de gegevens van je stamgroep worden er ook 
suggesties voor interventies geboden. Natuurlijk door 
uitwisseling in de ervaringsgroepen, maar ook door 
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de KiVabegeleider. Je handelen als stamgroepleider is 
daarmee gebaseerd op actuele metingen en uitwisseling 
met andere deskundigen.

KiVa in Nederland
In Finland was KiVa al bewezen effectief. In Nederland 
wordt op dit moment KiVa op effectiviteit onderzocht, 
waarbij 99 scholen zijn betrokken. Van deze groep zijn 
er 66 die met het KiVaprogramma werken en 33 die 
als controlescholen meedoen. Controlescholen doen 
wel mee met de vragenlijsten, maar gebruiken geen 
KiVamateriaal. Halverwege het onderzoek kunnen 
we zien dat pesten op KiVascholen afnam van 29 naar 
13,5% (een daling van 53%). Op controlescholen nam 
het pesten af van 29 naar 18,5% (een daling van 35%). 
De daling is het sterkst bij kinderen die dagelijks gepest 
worden: 65% op KiVascholen (zie figuur 4). 

Kinderen op KiVascholen zijn verder positiever gewor
den over hun stamgroepleiders: zij hebben meer aan
dacht voor pesten, zijn er negatiever over en treden er 
beter tegen op. Kinderen op KiVascholen ontwikkelen 
zelf ook een meer negatieve houding over pesten, 
hebben meer inlevingsvermogen voor het slachtoffer 

en gaan zich meer richten op het aangaan van positieve 
relaties met leeftijdsgenoten. Op controlescholen is die 
vooruitgang niet of nauwelijks te zien. Ook zijn KiVa
kinderen na een jaar meer te spreken over de sfeer op 
school. 
We kunnen niet achterover leunen: we moeten pesten 
blijven bestrijden. Zelfs op KiVascholen geeft bijna 4% 
van de kinderen aan (bijna) dagelijks gepest te worden. 
Met het KiVaprogramma hebben we mogelijkheden in 
handen om deze 4% terug te dringen.

Freek Velthausz is, samen met Hubert Winters, oprichter 
en eigenaar van JAS (Jenaplan, Advies & Scholing) 
www.jenaplan.nu
Het artikel is gebaseerd op werk van René Veenstra 
en Gijs Huitsing, beide KiVa-onderzoekers van de 
Rijksuniversiteit Groningen.

Fotografie: Philip van den Brand, Stadskrant Veghel en 
 Felix Meijer
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Figuur 3.  Netwerkanalyse waarbij de jongens grijs en de  
 meisjes met zwart worden weergegeven.
 In deze groep zijn drie clusters te vinden, waarbij  
 het rode cluster de hoogste populariteit kent.

De kracht van
de groep

Figuur 4.  Percentage leerlingen dat wordt gepest bij de KiVa  
 nameting op controlescholen (N = 2866) en KiVa- 
 scholen (N = 2243)

Wil je leren hoe je het 
Jenaplan kort en krachtig 
als merk voor je school 
neerzet?

Op 26 maart 2014 wordt een dag 
georganiseerd, gericht op alle 
jenaplandirecteuren en interne 
begeleiders. 
Deze dag kan je helpen in je PR beleid.

Leiding: Tom Oosterhuis en Jaap Meijer

Locatie: Het Haarhuis, Arnhem
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Straat- of schoolcultuur
Kanjertraining
Gerard Weide

Een mens staat in relatie tot zijn medemens. Het gaat erom wat je zegt en ook wat je niet zegt, oftewel wat je 
denkt, voelt en verwacht. Jouw gevoelens, verwachtingen en gedachten bepalen voor een groot deel jouw manier 
van beleven, kijken, doen en laten. Maar zijn we ons bewust dat wij grotendeels de wereld oproepen die wijzelf 
creëren? 

Wat we precies denken, doen en 
laten, daar is moeilijk achter te 
komen. We zijn zo gewend aan onze 
eigen opvattingen, gewoontes en 
gevoelens, dat velen van ons leven als 
vissen die zich niet bewust zijn van 
het water waarin zij rondzwemmen. 
Hoe we denken, doen en laten, daar 
kunnen we ons echter wel bewust 
van worden.
Het is aan kinderen uit te leggen dat 
je kunt kiezen in gedrag. Een kleuter 
kan bijvoorbeeld met een schep 
een diepe kuil graven tot de bodem 
van de zandbak, maar kan ook een 
andere kleuter naar het leven staan 
met dezelfde schep. 
De Kanjertraining maakt  in hoe 
we denken, voelen, reageren  een 
on der scheid in twee gedrags men ta
li teiten. 

Straatcultuur
De ene mentaliteit is te typeren als 
de cultuur van de straat, waarin 
je moet overleven. Wantrouwen, 
angst en onmachtsgevoelens én een groot streven 
naar macht, eer en status overheersen. Het doen en 
laten wordt beheerst door gevoelens van superioriteit/
irritatie en ergernis enerzijds en gevoelens van 
minderwaardigheid/angst en onmacht anderzijds. Het is 
de wereld van daders en slachtoffers. Het ene moment 
ben je dader, het andere moment slachtoffer. Het is erop 
of eronder, winnen of verliezen. ‘The winner takes it 
all.’ De mentaliteit van de straat beperkt zich niet tot 
bendes die een buurt terroriseren. Dat zijn feitelijk de 
losers in deze mentaliteit. Deze mentaliteit zit ook in 
jou en mij. De echte winnaars in deze mentaliteit zitten 
aan de knoppen van bankinstellingen, verzekeringen, 
woningcorporaties, grote onderwijsinstellingen en zo 
meer. Veel Ego, weinig mededogen. Veel narcisme en 
psychopathie. De Kanjertraining ervaart in de praktijk 
– en gebruikt dat als vuistregel – dat zo’n twintig 
pro  cent van de mensheid handelt en wandelt volgens 
bovengeschetste principes. Opvallend is het gegeven dat 
er veel respect is voor mama. Je hoeft tegen de karakters 
in deze cultuur alleen maar te zeggen: ‘Je moeder!’ 
en je hebt een groot probleem. Er is echter geen enkel 
respect voor vrouwen, nerds, homo’s en degene die in 
deze ratrace verliest. Mensen zijn nummers en dingen die 
gemanipuleerd en gebruikt kunnen worden.
De Kanjertraining onderscheidt in de straatcultuur een 
drietal gedragstypen. 

Pro-sociaal
De andere mentaliteit noemen we prosociaal. Dat is 
geen wereld van brave Hendriken en tutjes. Integendeel. 
Het zijn mensen die zeggen ‘zichzelf te zijn’, waarbij 
zij rekening houden met de mensen om hen heen, met 
het leven zoals het is. Er is een groot verlangen een 
goede moeder of vader, zoon of dochter, buurman of 
buurvrouw, broer of zus, collega te zijn. Het geluk van de 
ander is jouw geluk en het verdriet van de ander jouw 
verdriet. Praktisch voorgesteld: als kinderen met plezier 
naar school gaan, dan zijn de ouders en groepsleiders 
blij. Is dat niet het geval, dan groeit het onderlinge 
wantrouwen. Het is verstandig een oplossing te zoeken 
waarin de situatie recht wordt gedaan. De gekozen 
oplossingen zijn in de toekomst houdbaar, het onder
linge wantrouwen is weg, de rust keert terug.
Een prosociaal karakter leeft vanuit vertrouwen en weet 
zichzelf te beheersen. Het zijn mensen die zien, horen en 
begrijpen, en zichzelf gehoord, gezien en begrepen voe
len. Kortom: eenvoudige, milde en vriendelijke mensen, 
die niet de minste behoefte hebben om te heersen.
De witte pet, symbool voor de zeldzame witte tijger, 
staat in de Kanjertraining symbool voor prosociaal 
gedrag: beheers je, wees eigen baas, laat je niet bepalen 
door ergernis, irritatie, gevoelens van onverschilligheid 
en gevoelens van angst en onmacht. Leef naar je 
verlangen een goed mens te zijn. 

= vervelend stoere opschepperwil pesten, wil kinderen bang maken, wil ruzie 
en vindt het leuk om gemeen te doen.

= raar en vervelend grappigroept door de klas, maakt rare geluiden 
en doet dingen die niet mogen op school

= durft niks, doet bangdenkt: ik doe alles fout. ik word gepest. 
ik vind mijzelf stom. ik ben verdrietig

Het eerste type: de zwarte pet: adelaar

Het tweede type: de rode pet: aap

Het derde type: de gele pet: konijn 
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Straat- of schoolcultuur

De baasjes, de grapjurken en soci
aal zwakke leerlingen hebben die 
zelfbeheersing niet. Ze worden 
symbo lisch weergegeven met res
pec tie velijk de dierfiguren adelaar, aap en konijn, in 
de kleuren zwart, rood en geel. Als deze karakters de 
wereld van wantrouwen achter zich laten, dan wordt aan 
deze karakters de witte tijger toegevoegd.
De combinatie witte tijger met adelaar staat voor 
vertrouwen en kracht met voorbeeldfiguren als 
Ghandi, Martin Luther King, Nelson Mandela en Malala 
Yousafai. De combinatie witte tijger met aap staat 
voor vertrouwen met humor. Humor is een subjectief 
fenomeen. Wat de één hilarisch vindt, is voor een ander 
flauw, ongepast of onbegrijpelijk.
De combinatie witte tijger met konijn staat voor ver
trouwen en aardig, bijvoorbeeld kinderen die op een 
prettige manier aanwezig zijn in de groep, zonder te 
willen domineren.

Aanpak van pestproblematiek 
Slachtoffers worden vertroeteld en gesteund. Daders 
worden verguisd en aangepakt. Maar een aanpak op 
basis van de tegenstelling dader versus slachtoffer is 
naar de opvatting van de Kanjertraining niet verstandig. 

Kinderen en hun ouders worden op die manier onnodig 
tegen elkaar opgezet. De wijze waarop pesten aandacht 
krijgt in de media versterkt deze tegenstelling. Wat we 
vergeten is dat dader en slachtoffer vaak één en dezelfde 
persoon zijn. 
Er is een mooi Nederlands gezegde dat luidt: De weg 
naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. 
Kortom, de meeste mensen proberen het wel goed, maar 
het gaat vaak mis. Is zo iemand dan meteen te typeren 
als dader, als het mis gaat?
Stel je eens voor dat je uitgangspunt is dat je het op
neemt voor de gepeste en de pestkop een lesje wilt 
leren. Stel je nu voor dat je destijds Nelson Mandela 
en zijn opponent De Klerk ontmoette. Je keek Nelson 
Mandela begrijpend aan, want die werd immers gepest. 
Daarna keek je boos naar De Klerk en zei kordaat: ‘Foei!’ 
Wat je vergeet, terwijl je trouw aan je uitgangspunt 
bent, is dat je in je opvattingen een wandelend oordeel 
over goed en kwaad bent. Als je inbreng serieus wordt 
genomen, dan zal dat de situatie alleen maar verergeren. 
Nelson Mandela zal zich door jou gesteund voelen 
en eveneens ‘Foei’ roepen. Iedereen zal hem nadoen. 

+ =
te vertrouwen 

en stoer

+ = te vertrouwen 
en humoristisch

+ = te vertrouwen 
en rustig/vriendelijk

= zichzelf, is de kanjer

=

=

=

54

31 2

6

Zeg dat je het niet leuk vindt. Gaat het door?

Stap naar je maatje of jouw maatje 
stapt naar jou.

Ga iets anders doen.

Gaat het door? Ga naar je juf of meester. Die grijpt in.

Oeps!

Ik vind 
dit vervelend.
Wil je ermee 

stoppen?

Jammer 
dan!
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Uiteindelijk zal De Klerk in het openbaar worden terecht
gesteld, omdat daders zo tot hun einde horen te komen.
Beter is het in gesprek te gaan met elkaar. Zoek elkaars 
recht, zoek elkaars geluk. Doe een beroep op elkaar om 
een oplossing te zoeken die ook in de toekomst houd
baar is. Het uitgangspunt ‘Ik ben slachtoffer van jou en 
daarom heb ik het recht om…’ houdt feitelijk ruzies in 
stand en lost niets op. Er ontstaat slachtofferschap als 
rechtvaardiging voor geweld: ‘Ik ben niet begonnen en 
daarom heb ik het recht om…’
Ouders van vermeende slachtoffers zijn vaak een pro
bleem. Het voert hier te ver om uitgebreid te bespreken 
waar een groepsleider mee te maken heeft als ouders 
van mening zijn dat hun kind wordt gepest. Laten we 
het erop houden dat kinderen zich gezien, gehoord en 
begrepen mogen voelen op school. En als het mis gaat 
dan zoekt de school een oplossing waarin alle partijen 
zich kunnen vinden. Zie slachtoffers niet als kneuzen die 
door groepsleiders beschermd moeten worden. Kinderen 
willen door hun groepsleider, vader en moeder niet in 
die rol worden geduwd. Zij willen herinnerd worden aan 
hun innerlijke positieve kracht. Dat is eervol, dat geeft 

zelfrespect. Daders verschillen daarin niet. Zij willen 
even eens worden herinnerd aan hun innerlijke posi tieve 
kracht. Zien we elkaar als dader of slachtoffer, maar niet 
meer als mens, dan gaat het mis. 

Praktische redzaamheid
In de aanpak moet niet worden vergeten dat kinderen 
ook praktische redzaamheid moet worden geleerd. 
Sociaal sterke kinderen lossen sociale problemen volgens 
het model op de vorige pagina op. Bange kinderen 
weten bij plaatje 1 (type 3 van de straatcultuur) niet 
hoe ze moeten han de len en rennen direct door naar 
plaatje 6. Naar juf, meester, papa of mama die dan moet 
ingrijpen. Bij plaatje 3 vergeten veel kinderen sociale 
steun te zoeken bij een maatje en zonderen zich af of 
gaan dan naar de juf. Dat laatste lijkt een prima zaak, 
maar in de praktijk moet dat niet te vaak gebeuren. Zelf 
leren oplossen met de groepsleider op de achtergrond is 
uiteindelijk de beste oplossing. 

Gerard Weide is psycholoog en directeur van de Stichting 
Kanjertraining 

Je-Na aan ‘t hart

Voor reacties en informatie kunt u de redactie 
bereiken via Felix Meijer, mensenkinderen@hetnet.nl, 
035 6280242 / 06 44236283

Vormgeving
Zoals u kunt zien heeft Mensenkinderen een nieuwe 
vormgeving. Na 29 jaar samenwerken met Amanda 
van den Oever wordt deze nu verzorgd door Stijl C uit 
Amersfoort. We zijn er blij mee en zijn erg benieuwd 
naar uw reacties.

Redactie
Op dit moment werken we door onvoorziene 
omstandigheden met een niet complete redactie. 
Daarom zoeken we met ingang van het nieuwe 
schooljaar een redactielid. We verwachten dat u tijd, 
zin en kwaliteiten heeft om artikelen te beoordelen, 
te redigeren, auteurs te zoeken en te begeleiden. We 
vergaderen zes keer per jaar in Hilversum. Heeft u zin om 
ons team te komen versterken, bel of mail. 

Twitter
Wist u dat Mensenkinderen ook via Twitter is 
te volgen: @mensenkinderen1 
Er zijn al meer dan 340 volgers. Bent u de volgende?

Thema’s
De redactie is al bezig met de thema’s voor het volgende 
schooljaar. We starten in september met het thema 
‘stamgroepen’, naar aanleiding van het telefonische 
onderzoek van de NJPV. Daarom zoeken we scholen 
die willen beschrijven waarom zij voor een bepaalde 
samenstelling gekozen hebben en hoe zij daarmee 
werken.
De andere thema’s zijn uitdagende leeromgeving, 
afscheidsvieringen, creativiteit en intrinsieke motivatie.
Mocht u ideeën hebben of een bijdrage willen leveren, 
neem gerust contact op met de redactie. 

Het sneeuwt

het sneeuwt en op het schoolplein staat
Jantje Pijpers voor een blinde 
muur wordt hij terechtgesteld

op een knie gezakt houdt hij
zijn handen voor een bebloed
gezicht bij ied’re sneeuwbal

die hem raakt klinkt luid gejoel
ik herinner me de scheiding
in zijn haar zijn oogopslag

maar waarom hij op die dag
zo gestraft moest ik ben het
vergeten God zal het weten 

Guus Luijters in 
‘De Amsterdamse gedichten’ (2007)
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Al eerder - in 2008 - stond in Mensenkinderen een artikel over De Vreedzame School, waarin de overeenkomsten 
tussen het jenaplanconcept (de school als leefgemeenschap) en de uitgangspunten van De Vreedzame School 
benadrukt werden. Inmiddels is het programma stevig doorontwikkeld en is het een compleet programma voor 
sociale competentie en burgerschapsvorming. In dit artikel beschrijven we de vernieuwingen en doen we kort 
verslag van recent evaluatieonderzoek naar het programma.

De Vreedzame School bestaat vijftien jaar en begon als 
een programma dat kinderen en groepsleiders leerde om 
conflicten op een vreedzame manier op te lossen, door 
kinderen daarin een actieve rol te geven. Inmiddels is het 
uitgegroeid tot een compleet programma voor sociale 
competentie en democratisch burgerschap. 
In De Vreedzame School beschouwen we de groep en 
school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich 
gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin 
ze leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ 
te zijn. Dat wil zeggen: open staan voor verschillen 
tus sen mensen en deze kunnen overbruggen, een 
bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief 
verant woordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Op 
Vreedzame Scholen ervaren kinderen dat het uitmaakt 
dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’. 
Het programma streeft ernaar om kinderen te leren:
• op een democratische manier met elkaar beslissingen 
 te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en de 
 gemeenschap
• een open houding aan te nemen tegenover 
 verschillen tussen mensen
• volgens welke principes onze democratische 
 samenleving is ingericht.

In schema en nader uitgewerkt:

De lessenserie
De Vreedzame School bestaat uit een aantal onderdelen. 
De basis is een lessenserie, waarin voor alle groepen een 
wekelijkse les of activiteit is opgenomen. Het bestaat uit 
zes blokken:
• We horen bij elkaar: de groep als een positieve 
 sociale gemeenschap
• We lossen conflicten zelf op: conflictoplossing
• We hebben oor voor elkaar: echte wederzijdse 
 communicatie
• We hebben hart voor elkaar: over herkennen en 
 uitdrukken van gevoelens
• We dragen allemaal een steentje bij: een bijdrage 
 leveren aan de gemeenschap
• We zijn allemaal anders: over diversiteit
Invoering van dit basiscurriculum gaat gepaard met een 
aantal begeleidingsactiviteiten, waaronder een interne 
stuurgroep, een training voor groepsleiders, coaching 
van groepsleiders, training van kinderen als mediator 
en voorlichting voor ouders. Als het basiscurriculum 

We horen bij elkaar
De Vreedzame School

Leo Pauw

Overleg, menings en 
besluitvorming, onder 
andere

Omgaan met conflicten, 
onder andere

Verantwoordelijk
heid voor 
gemeenschap, onder 
andere

Open staan voor 
verschillen, onder 
andere

Democratische 
geletterdheid, 
onder andere

 een standpunt hebben
 verplaatsen in 

standpunt van 
anderen

 argumenteren
 bereidheid van 

standpunt te 
veranderen

 rekening houden met 
minderheidsstandpunt

 kritisch denken

 inzicht in en kennis van 
conflictoplossing

 inzicht in eigen stijl van 
conflictoplossing

 verplaatsen in positie 
van ander 

 mediatievaardigheden
 omgaan met boosheid 

in een conflict

 verantwoordelijkheid 
voor klas, school en 
buurt

 zorgzaamheid
 participatie
 initiatieven nemen
 meepraten en 

meedenken 
 behulpzaamheid

 tolerantie
 respect 

voor andere 
levensopvattingen

 vrijheid van 
meningsuiting en 
godsdienst

 onderscheid 
tussen 
vooroordeel en 
oordeel

 kennis levens
beschouwelijke 
stromingen

 democratische 
instituties 
(Tweede 
Kamer, 
grondwet, 
gemeente
raad)

 rechten en 
plichten 
in een 
democratie

 democratische 
principes

Er gaat tijd inzitten, in die lessen. Maar die tijd 
verdient zich al heel snel terug, omdat er geen 
conflictsituaties meer zijn. Voorheen was je na het 
speelkwartier vaak bezig met conflicten oplossen. 
En dat hebben we nu niet meer. 



- maart 2014 25

is ingevoerd, is er een vervolgmodule om de cultuur 
van de school ingrijpender te beïnvloeden: de module 
Groepsvergadering.

Zorgzaam en inclusief klimaat
De Vreedzame School streeft naar een klimaat, waarin 
alle kinderen zich veilig voelen, zichzelf mogen zijn en 
waar niemand wordt buitengesloten. Uit onderzoek naar 
antipestprogramma’s weten we inmiddels dat, wil een 
programma pesten tegengaan of voorkomen, het een 
schoolbreed programma dient te zijn dat investeert in 
een veilig klimaat en het verbeteren van relaties binnen 
de school. Grote winst is te behalen wanneer op school 
een sfeer gecreëerd wordt waarin harmonie en respect 
centraal staan en pesten en ander agressief gedrag 
niet getolereerd worden. Zaken waar in De Vreedzame 
School nadrukkelijk aan wordt gewerkt.
Met het programma worden kinderen op allerlei 
manieren (mede)verantwoordelijk voor elkaar, de groep 
en de school. Eén van de meest succesvolle uitwerkingen 
is het opleiden van kinderen als mediator. Een aantal 
kinderen uit de bovenbouw krijgt een training, waarin 
ze leren om andere kinderen te helpen bij het oplossen 
van conflicten. Vervolgens heeft een tweetal mediatoren 
elke dag ‘dienst’: tijdens de pauzes lopen zij met een 
herkenbare jas of pet rond, maar ook buiten de pauzes 
kan hun hulp worden ingeroepen. Kinderen die hun 
conflict niet onderling kunnen oplossen, roepen de 
hulp van de mediatoren in. Ook groepsleiders verwijzen 
kinderen bij een conflict of ruzie naar de mediatoren. 
Deze bemiddeling door kinderen wordt pas ingevoerd 
als alle kinderen vanaf groep 3 kennis hebben gemaakt 
met het concept. Het werken met kinderen als mediator 
is geen doel op zich, maar staat in het teken van parti
ci patie van kinderen in de school. Zo worden in De 
Vreedzame School door de kinderen gemeenschapstaken 
in de groep bedacht en uitgevoerd en zijn er groeps over
stijgende taken, waarbij bijvoorbeeld oudere kinde ren 
jongeren helpen, zoals bij spelletjesdagen of bij het 
leesonderwijs. Een andere vorm van participatie is het 
invoeren van commissies in de groep (feestcommissie) 
en een schoolcommissie (pleincommissie, met vertegen

woordigers uit alle groepen vanaf groep 3). Zo wordt de 
groep en de school echt een oefenplaats voor demo cra
tisch burgerschap.

Evaluatieonderzoek
Er werken nu bijna zeshonderd basisscholen met het 
programma. Onze ervaring is dat veel scholen het pro
gram ma als succesvol ervaren, maar we zien ook dat 
scholen verschillen in de mate waarin ze het programma 
benutten: eruit halen wat er in zit. De afgelopen jaren is 
onder een grote groep scholen die al drie jaar of langer 
met het programma werkt onderzoek gedaan. Hierbij 
is vooral gekeken naar welke factoren een rol spelen 
bij een succesvolle invoering van het programma. Het 
aantal jaren dat een school werkt met het programma 
lijkt van invloed te zijn op het behalen van de doelen 
van het programma, met name waar het gaat om het 
vergroten van de participatie en verantwoordelijkheid 
van de kinderen. Cultuurverandering kost tijd. Of het 
programma succesvol is op scholen wordt verder mede 
bepaald door:
• de kwaliteit en de aansturing van de schoolleiding
• de mate van vrijblijvendheid in het omgaan met het 
 lesprogramma 
• de aanwezigheid van draagvlak onder groepsleiders
• de mate waarin groepsleiders het programma op 
 zichzelf betrekken en model kunnen staan
• en de mate waarin de waarden van het programma 
 expliciet worden uitgedragen naar ouders en 
 omgeving van de school.

Op basis van dit onderzoek is een harde uitspraak over 
de effectiviteit van De Vreedzame School niet te geven. 
Wel geeft het onderzoek aan dat er indicaties zijn voor 
effectiviteit. Er is  in de perceptie van de groeps en 
school leiders van de deelnemende scholen  sprake 
van een significant verschil in het schoolklimaat en het 
gedrag van kinderen (de mate waarin de doelen van 
het programma zijn gerealiseerd) vóór en na de in
voe ring van De Vreedzame School. Figuur 1 geeft de 
gemiddelde scores van de groep van 85 scholen op de 
Vragenlijst Schoolklimaat De Vreedzame School vóór en 
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We horen bij elkaar

na invoering. De gemiddelde score ná invoering van De 
Vreedzame School is op de drie subschalen significant 
hoger dan de gemiddelde score vóór invoering van het 
programma. De effectgroottes zijn op alle drie sub
schalen groot (Pauw, 2013).

Naast de genoemde verschillen in school en groeps
klimaat rapporteren scholen die al drie jaar of langer 
met het programma werken een lichte tot sterke 
af name van het aantal conflicten sinds de invoering 
van het programma. Zij constateren tevens een 
breed draag vlak onder onderwijzend personeel en 
kinderen. Groepsleiders geven op grote schaal in de 
in terviews aan dat het programma effect heeft op het 
gedrag van kinderen. Ze gedragen zich rustiger en 
verantwoordelijker, gaan respectvoller met elkaar om, 
houden zich beter aan afspraken, hebben minder con
flicten, verwoorden zaken beter en laten zich beter aan
spreken door groepsleiders van jongere groepen. Met als 
resultaat (voor de groepsleiders) een beter klimaat om 
les te kunnen geven. 
Het onderzoek lijkt tevens aan te geven dat het pro
gram ma beklijft. Het wordt een aantal jaren na de 
invoering nog door het grootste deel van de scholen 
gebruikt. Slechts een zeer klein percentage van de 
scholen geeft aan niet meer met het programma te 
werken. Het lesprogramma van De Vreedzame School 
bestaat uit 36 lessen per jaar. Van de scholen die de 
vragen lijst invulden is er geen enkele school die de lessen 
niet meer geeft en 93% van de scholen geeft jaarlijks 
nog 20 lessen of meer. Het percentage scholen dat na 
drie jaar of langer nog werkt met kinderen als mediator 
bedraagt 77%. Van de nonresponsgroep zegt 91% van 
de scholen het programma nog te gebruiken. Van deze 
groep geven slechts vier scholen (9%) aan de lessen niet 
meer te geven. 

Vreedzame wijk
De Vreedzame School is geen wondermiddel. Wel is het 
een theoretisch goed onderbouwd programma (opge
nomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies 
van het Nederlands Jeugdinstituut) en laat onderzoek 
zien dat er in het klimaat op scholen een positieve 
verandering plaatsvindt. Zowel de Onderwijsraad als 

staatssecretaris Dekker noemen De Vreedzame School 
als een goede invulling van burgerschapsonderwijs. 
Inmiddels is in ruim twintig wijken in Nederland het 
programma ook verbreed naar de wijk. Met de aanpak 
van De Vreedzame Wijk worden de pedagogische milieus 
waar in kinderen zich begeven (thuis, school, straat, vrije 
tijd) met elkaar verbonden.

Dr. Leo Pauw is werkzaam bij de CED-Groep, een 
landelijke onderwijsadviesorganisatie. Sinds 1975 
werkzaam in het basis- en speciaal onderwijs als 
groepsleider, orthopedagoog, onderwijsadviseur en 
-ontwikkelaar. Hij ontwierp in 1999 De Vreedzame School 
en is nu projectleider van De Vreedzame School en van 
verschillende ontwikkelprojecten op het terrein van 
democratisch burgerschap. 

Fotografie: Hanneke Verkleij, Hoorn en Leo Pauw

Informatie
‘De Vreedzame School’, L. Pauw, Amsterdam 2013, ISBN 9789088504341
www.devreedzameschool.nl
Twitter: @vreedzameschool

Figuur 1. Gemiddelde scores van de groep van 85 scholen 
 op de Vragenlijst Schoolklimaat De Vreedzame 
 School vóór invoering en de gemiddelde scores ná 
 invoering van het programma.

   Positief sociaal gedrag Leerlingparticipatie Conflictoplossing
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Jenaplanschool De Brug in Utrecht werkt al jarenlang met De Vreedzame School, waarbij ook gebruik gemaakt wordt 
van mediatie door kinderen. Ze leren kinderen conflicten op een constructieve manier zelf op te lossen, voordat ze 
naar een groepsleider gaan. In plaats van hulp in te roepen van een volwassene kunnen ze ook hulp zoeken bij een 
mediator. De mediatoren worden opgeleid voor deze functie, waarbij ze leren het conflict niet voor de kinderen 
op te lossen, maar hen te helpen bij het vinden van een oplossing voor het ontstane conflict. Het gaat er hierbij 
expliciet om de eigen kracht van de kinderen in te zetten bij het vinden van een oplossing; de kinderen blijven zelf 
verantwoordelijk voor de oplossing. Mediatoren dienen te voorkomen dat ze de rol van scheidsrechter krijgen, ze 
zijn eerder bemiddelaars die zorgen voor constructief overleg tussen de kinderen met een conflict. 

Op De Brug wordt nu gewerkt met mediatoren uit groep 
7 en 8; uit beide groepen zes kinderen. Er zijn evenveel 
jongens als meisjes mediator. De groep mediatoren 
wordt zo divers mogelijk samengesteld, zodat er voor 
alle kinderen in de school wel een mediator is die hem of 
haar aanspreekt. De mediatoren werken altijd samen in 
een gemengd koppel. 
Toen we startten met mediatie werden alle zevende en 
achtstejaars opgeleid tot mediator. Nu alle kinderen 
gewend zijn al vanaf groep 1 te werken en praten 
volgens de principes van De Vreedzame School blijkt 
dat niet meer nodig te zijn; de basis is bij alle kinderen 
gelegd. In de onder en middenbouw wordt binnen de 
groepen gewerkt met een ‘helper’ of een ‘trooster’, een 
voorstadium van de mediator. 
De sollicitatieprocedure voor de mediatoren vindt in de 
eigen stamgroepen plaats. De ervaring leert dat bijna 
alle kinderen mediator willen worden. De kinderen die 
dat willen schrijven een sollicitatiebrief aan de groep, 
waarin ze aangeven waarom ze mediator willen worden 
en waarom ze denken dat zij er goed in zijn. De rest 
van de stamgroep bespreekt vervolgens welke kinderen 
een goede mediator zouden kunnen zijn en naar wie 
zij zelf toe zouden gaan op het moment dat zij een 
con flict hebben. De groepsleiders bepalen uiteindelijk 
welke kinderen mee gaan doen aan de opleiding. 

Hierbij wegen zij de voorkeuren van de stamgroepen en 
bovenstaande criteria als diversiteit tegen elkaar af. 

Opleiding mediatoren
Ieder jaar worden zes kinderen uit groep 7 (afkomstig 
uit de drie bovenbouwgroepen) opgeleid tot mediator. 
Dit gebeurt door middel van een drietal bijeenkomsten 
van 2,5 uur waar zij onder leiding van twee groepsleiders 
werken aan hun vaardigheden als mediator. Dit gebeurt 
door middel van theorie, gesprekken, rollenspelen en het 
van buiten leren van het mediatiestappenplan.
De ouders van deze kinderen worden vanzelfsprekend 
voorafgaand aan de opleiding op de hoogte gebracht 
van het feit dat hun kind mediator wordt en uitgelegd 
wat dit inhoudt. Belangrijk hierbij is dat ouders duide lijk 
wordt gemaakt dat de groepsleider altijd de eind verant
woordelijkheid houdt. Achteraf zijn ouders vaak onder 
de indruk van wat hun kinderen allemaal al blijken te 
kunnen op het gebied van mediatie. 
Een van de belangrijkste doelen van mediatie is dat 
‘conflictpartners’ constructief met elkaar in gesprek 
komen. Door het herstellen van de communicatie wordt 
het fundament gelegd voor het herstel van de relatie. 
Om mediatoren te helpen dit te bereiken komen de 
vol gende onderwerpen in de opleiding aan de orde: 
onpartijdig en neutraal zijn en blijven, het belang 

Mediatie door kinderen
Susan Wessels Boer
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Mediatie door kinderen

van wederkerigheid en gelijkwaardigheid in relaties, 
verschillende soorten oplossingen bij conflicten en 
misschien wel het meest lastige het stellen van (open) 
vragen. Dit wordt dan ook veel geoefend. 
Het is van belang dat ook de kinderen zelf meedenken 
over de vormgeving van de mediatie. Het is een verant
woordelijkheid die aan hen wordt gegeven en die 
al leen werkt als ze zelf mee mogen beslissen over 
hoe ze de mediatie invullen. Praktische zaken die 
hierbij tenslotte aan de orde komen zijn het inrichten 
van een mediatieplek en het leren invullen van een 
mediatieformulier. De opleiding wordt afgesloten met 
een examen en een diploma. De geslaagde mediatoren 
presenteren zichzelf met hun diploma in een school brede 
viering. Door een foto op het prikbord zijn zij voor de 
andere kinderen altijd herkenbaar. 

Mediatie in de praktijk
De kinderen geven aan dat ze blij zijn met de media
toren. Ze vinden het fijn dat niet de groepsleider, maar 
een kind helpt bij het oplossen van een conflict. Dat 
mediatoren minder conflicten met straf oplossen, waar
deren de kinderen. Ook noemen ze dat de mediatoren 
vaak humor gebruiken en dat de conflicten daardoor al 
minder groot lijken. De mediatoren geven aan dat ze 
het een belangrijke en stoere taak vinden. In het begin 
is het wel veel oefenen en daarbij is het vooral lastig 
niet zelf met een oplossing te komen. Ook geven de 
mediatoren aan dat het soms moeilijk is om een conflict 
over bijvoorbeeld iets kleins als een koekje wel serieus 
te nemen, als het voor de kinderen met het conflict 
belangrijk is. Tenslotte geven zij aan dat je als mediator 
wel goed moet zorgen dat je niet partijdig bent. 
Wanneer je vrienden een conflict hebben, dan is het han
dig om de mediatieklus aan een ander koppel of aan de 
groepsleider door te geven. 
Concluderend kan gesteld worden dat mediatie door de 
oudste kinderen op De Brug in het bijzonder bijdraagt 
aan een positief pedagogisch klimaat waarbij kinderen 
leren hun conflicten op een constructieve manier zelf op 
te lossen. 

Susan Wessels Boer is stamgroepleider van 
jenaplanschool De Brug in Utrecht

Fotografie: Felix Meijer

Het begin 
1.  Stel jezelf voor en vraag of kinderen het conflict 

willen oplossen.
2.  Zoek een rustige plek om de mediatie te doen. 
3.  Bespreek de regels (je best doen, niet schelden en 

elkaar laten uitpraten)
4.  Vraag of kinderen het daarmee eens zijn? 

Het conflict 
5.  Vraag wat het probleem is? Vat samen. 
6.  Vraag hoe ze zich erbij voelen. 
7.  Wat is er volgens beide partijen gebeurd? Vat 

samen. 
8.  Hoe voelen beide partijen zich erbij? 
9.  Herformuleer het conflict: ‘Dus als ik het goed 

begrijp, is jullie conflict dat …’ 

Oplossingen bedenken 
10. Weet jij een oplossing waarmee jullie  

allebei tevreden zijn? Vat samen. 
11.  Vraag de ander: ‘Ben je het daarmee eens?’ nee: 

stap 12; ja: stap 15 
12.  Weet jij een oplossing waarmee jullie allebei 

tevreden zijn? Vat samen. 
13.  Vraag de ander: Ben je het daarmee eens? Nee: 

stap 14; ja: stap 15 
14.  Kunnen jullie er een win-win oplossing van 

maken? Kunnen jullie nog andere oplossingen 
bedenken? 

Afronding 
15.  Dus de oplossing is … . Klopt dat? 
16.  Hoe gaan jullie dat doen? 
17.  Hoe voel je je nu? Gefeliciteerd met het oplossen 

van het conflict. Geef ze een hand, en vraag of ze 
elkaar ook een hand willen geven. 

18. Vul het mediatieformulier in. 

Stappenplan Mediatie (bron: De Vreedzame School)
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Mijn eerste dag als kind in groep drie was er een om nooit te vergeten. 
Mijn groepsgenoten hadden namelijk bedacht dat ik zou afkijken. Dus 
pennenbakken, armen en boeken werden tussen ons in geplaatst en 
daarmee was voor hen het probleem opgelost. Voor mij niet, ik durfde de 
kinderen niet meer aan te kijken, bang weer beschuldigd te worden. 
Hiermee was de toon gezet en het is nooit meer beter geworden. Ik was 
niet steeds het slachtoffer, soms was een van mijn klasgenoten het mikpunt. 
Maar eens in de zoveel tijd was ik weer aan de beurt. Wanneer dit was, 
hoe en waarom, dat was altijd maar afwachten. Dit zorgde voor een 
groot gevoel van onveiligheid, ik was altijd op mijn hoede. Daarbij kwam 
dat ik heel gevoelig was en me dus ook aantrok wat er met de andere 
kinderen gebeurde. Eén keer heb ik het tegen mijn moeder verteld. Toen 
mijn meester, in een gesprek met mijn moeder, aangaf er nooit iets van te 
merken was het voor mij duidelijk. Ik heb er nooit meer iets over gezegd, ik 
wilde niet dat mijn ouders zich zorgen over mij maakten.
Beter is het echter nooit meer geworden. Ik werd uitgelachen als ik mijn 
werk niet begreep en stelde dus maar geen vragen meer. Achter de school 
hielden kinderen mijn fiets vast, zodat ik niet naar huis kon. Er werd 
geslagen en geschopt. Ik kan me niet herinneren dat er ooit iemand is 
geweest die me geholpen heeft.
In de groep heerste een vreemde sfeer, kinderen waren veel met elkaar aan 
het wedijveren. Wie is de beste, sterkste, mooiste en slimste? Daartegenover 
stond natuurlijk: wie is dan de slechtste, minst sterke, lelijkste en domste? En 
een goede status binnen de groep ging vaak ten koste van een ander.

Verhuizen 
Halverwege groep acht kwam voor mij de ommekeer. Ik ging verhuizen. Op 
weg naar mijn nieuwe woonplaats dacht ik: ‘Wat me daar is overkomen, 
gebeurt me nooit meer. En zo is het gegaan, ik kwam op mijn nieuwe 
basisschool binnen met een grote mond en onverschillige houding. Het 
heeft me geholpen, maar ik merkte al snel dat het in deze groep helemaal 
niet nodig was. Het was er veilig, kinderen mochten zichzelf zijn en ik 
voelde me er op mijn gemak. Mijn schooladvies is in dat half jaar zelfs 
omhoog gegaan.

Alert
Inmiddels ligt deze periode ver achter mij en sta ik alweer heel wat jaren 
zelf voor de groep. Ik gebruik mijn ervaringen met pesten om van mijn 
groep een veilige groep te maken. Altijd ben ik er alert op en zal ik er 
iets mee doen. Zo ben ik er van overtuigd dat kinderen elkaar minder 

Ik weet hoe het voelt
Een groepsleider beschrijft hoe ervaringen in haar jeugd bepalend zijn 
voor haar rol in haar stamgroep. 

Cartoon: Janneke Kaagman
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Ook Jezus werd gepest
Kees Groos

makkelijk pesten als ze elkaar echt kennen. Kinderen 
moeten weten waarom iemand doet zoals hij doet, op 
deze manier kweek je begrip. Zo weten wij van elkaar 
wie het thuis moeilijk heeft, wie dyslexie heeft en wat 
de gevolgen zijn en ook wie er onzeker is en waarover. 
En het liefst laat ik de kinderen er zelf over vertellen. 
Ouders schrikken hier soms van: ‘Moet echt iedereen 
weten wat er met mijn kind aan de hand is?’ Binnen de 
groep is dit echter heel normaal en een kind bepaalt zelf 
zijn grenzen. Op deze manier groeit het groepsgevoel, 
wij weten waarom en helpen elkaar als het nodig is. 
In mijn jeugd waren de verschillen tussen kinderen 
een reden om te gaan pesten, in mijn groep maken de 
verschillen ons sterker.
Werken tegen pesten doe ik niet in lessen, maar altijd, op 

ieder moment. Direct ingrijpen als het nodig is, kinderen 
laten weten dat ik het gezien heb. Altijd in gesprek gaan 
maar ook de ‘baas’ zijn als het nodig is. Kinderen een 
duidelijk kader bieden waarbinnen ze zich vrij mogen 
bewegen. Wij lachen niet uit en helpen als we het gevoel 
hebben dat iemand afkijkt. 
Klachten van ouders en kinderen neem ik altijd serieus. 
Ik mag het dan wel niet gezien hebben, maar als een 
kind met een rotgevoel op school komt is het voor mij 
tijd om in te grijpen. Op deze manier probeer ik in mijn 
groep veiligheid te creëren, waardoor iedereen kan zijn 
wie hij is. 

Fotografie: Felix Meijer

Ik weet hoe het voelt

Er heerst een serene bedrijvigheid in het protestante 
kerkje in Boxmeer. Kinderen spelen met playmobil, lopen 
begeleid met de ogen dicht door de ruimte, schrijven 
briefjes met wensen of geheimen en planten zaadjes. Ik 
loop rond en word steeds verder volgeplakt met post its.
Langs de muren bij de expositie Via Dolorosa staan 
vijftien indrukwekkende foto’s van de Zweedse 
fotografe Elisabeth Olsson die geïnspireerd zijn op de 
kruiswegstaties van Jezus Christus. Op de foto’s staan 
middelbare scholieren in allerlei situaties die betrekking 
hebben op pestgedrag, onderdrukking, onbegrip en 
isolement.

Voordat we deze tentoonstelling bezochten, 
bespraken we de lijdensweg van Jezus. We bekeken 
de kruiswegstaties en bespraken de voorstellingen en 
thema’s die daarbij hoorden. Hoe hij in de steek werd 
gelaten en alleen kwam te staan. Hoe hij fysiek leed, 
maar ook werd gekleineerd. Deze voorkennis was 
belangrijk, zodat de kinderen konden herkennen waar 
de inspiratie voor de foto’s vandaan kwam.
Daarna op de fiets naar de kerk, natuurlijk een zeer 
passende omgeving voor de foto’s. Ze waren afgedrukt 
op een indrukwekkende grootte van één vierkante 
meter. Bij iedere foto was een opdracht die de kinderen 
moesten uitvoeren. Er waren analytische opdrachten 
bij, waarbij een pestsituatie werd ‘ontleed’ in de 
verschillende rollen. De kinderen ontdekten dat er 
naast pesters en slachtoffers ook kijkers, helpers en 
kinderen die op wacht staan zijn. Dat de kijkers een 
heel belangrijke groep is, die kan helpen het pesten 
tegen te gaan. Bij een andere foto moesten de kinderen 
met playmobil een pestscène neerzetten, waarin de 
verschillende rollen duidelijk werden. 
Naast de analytische opdrachten waren er ook 
vertrouwensspelletjes en opdrachten over geheimen en 
persoonlijke ervaringen. Een kind werd met zijn ogen 

dicht geleid door zijn maatje. Ook mochten ze geheimen 
of vervelende ervaringen opschrijven en die in een 
doosje stoppen, zodat ze het ‘kwijt’ konden. Wanneer 
kinderen iets wilden zeggen over de sfeer in de groep of 
daarin iets wilden veranderen, mochten ze dat op een 
post it zetten en deze op mij plakken. Ik werd aardig 
vol geplakt, over het algemeen gelukkig met positieve 
plakkers. Er waren er ook nog andere opdrachten die 
appelleerden aan het groepsgevoel, zoals het planten 
van zonnebloemzaadjes in een grote bak. Deze gingen 
mee terug naar school, zodat we onze plantjes konden 
zien opbloeien. 

Toen we later in de klas de expositie bespraken en 
onze ervaringen deelden, vroeg ik ze of er een verschil 
is tussen de lijdensweg van Jezus en van iemand die 
gepest wordt. Toen werd er onder meer gezegd: ‘ Jezus 
heeft er zelf voor gekozen de lijdensweg te ondergaan.’ 
en ook: ‘Jezus wist dat het op een gegeven moment op 
zou houden.’ 
De tentoonstelling bood een boeiende insteek op het 
thema hoe je goed met elkaar omgaat en zorgde voor 
een ervaring waar we als stamgroep qua sfeer en 
verbondenheid veel aan hebben gehad.

Kees Groos is stamgroepleider van jenaplanschool De 
Canadas in Boxmeer en redactielid van Mensenkinderen.

De fototentoonstelling Via Dolorosa is te reserveren bij 
Lava, bureau voor jeugdwerk, opvoeding en onderwijs, 
Zeelandsingel 40, 6845 BH Arnhem, 026-3892424,  
info@lava-jeugdwerk.nl
In komende weken is de expositie in Losser, Deventer, 
Ommen, Rijssen, Apeldoorn en Enschede. Er is wellicht 
nog een mogelijkheid om deze te bezoeken. Daarnaast is 
er dit jaar nog ruimte voor verhuur. 
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Pesten op school staat in de belangstelling, vooral door de recent gebleken verschrikkelijke gevolgen die het 
kan hebben. Deze belangstelling en het gesprek dat dit oproept is zinvol. Gepest worden is heel ingrijpend en 
kan levenslang negatieve gevolgen hebben. Maar wat doe je er nu tegen, want ondanks de aandacht die pesten 
gekregen heeft in de achterliggende jaren, blijkt het pestprobleem nog steeds voor te komen. Is de oplossing 
gelegen in het volgen van ‘verplichte’ cursussen, zoals voorgesteld wordt door de overheid? Moeten we het 
pestgedrag aanpakken of zou er toch iets anders kunnen gebeuren? 

Pesten 
Volgens cijfers van het Fonds Psychische gezondheid 
(2010) is pesten een veelvoorkomend probleem. 
Ongeveer acht procent van de kinderen op de basis
school wordt minsten een keer per week gepest. In het 
voortgezet onderwijs is dit twee procent. In totaal gaat 
het om ongeveer 350.000 kinderen. 
De slachtoffers van pesten kunnen psychische gevol
gen ervaren, zoals angst en onzekerheid. Ze hebben 
moeite met het leggen van contacten en zijn onzeker 
en wantrouwend in vriendschappen. Gebrek aan zelf
vertrouwen, negatief naar zichzelf kijken en een
zaamheid komt veel voor bij gepeste kinderen. Soms 
worden slachtoffers zelf pester, omdat ze niet weten 
hoe ze op een gewone manier met anderen om moeten 
gaan. 
Om te leren omgaan met pesten zijn er allerlei aanpak
ken beschikbaar. In het uiterste geval worden kinderen 
zelfs van school gestuurd of wordt er aangifte gedaan 
tegen de pester. Wij denken dat de inzichten van de 
positieve psychologie ons kunnen helpen om pesten te 
voorkomen.

Positieve psychologie
Sinds eind jaren ‘90 van de vorige eeuw is er een nieu
we stroming in de psychologie die zich vooral richt 
op het welbevinden van volwassenen en jongeren. Ze 
focust daarbij niet op wat er allemaal fout gaat om dat 
vervolgens te diagnosticeren en te behandelen, maar de 
onderzoekers van deze stroming vragen aandacht voor 
datgene wat wel goed gaat en waardoor dat komt. 
De boodschap van de positieve psychologie is dat we 
ons niet alleen moeten richten op dat wat er mis gaat. 
Psychologie is niet alleen de studie naar ziekte en 
zwakte, maar ook van kracht en deugden. De behan
deling mag niet alleen gericht zijn op wat er mis gaat, 

Oog hebben voor elkaar en elkaar waarderen
Peter Ruit, Lennart Visser en Fred Korthagen

Leuk om vriendelijk te zijn, iets aardigs te 
zeggen en te doen. Dat vind ik superleuk. Ik 
help vaak kinderen en die worden er blij van 
en dan word ik er zelf ook wel blij van.
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Oog hebben voor elkaar 
en elkaar waarderen

maar ook op wat er goed gaat om vervolgens dat wat 
goed gaat juist uit te bouwen. In deze zoektocht naar 
wat het beste is, gaat de positieve psychologie niet uit 
van wensdenken of zelfbedrog, maar in plaats daarvan 
probeert zij die wetenschappelijke methode te kiezen 
die het beste de unieke menselijke problemen in al 
haar complexiteit het hoofd kan bieden (Seligman, 
2002). Kenmerkend voor de positieve psychologie is 
dat men stelt dat het voortbouwen op en uitbreiden 
van persoonlijke kwaliteiten positieve emoties gene
reert, wat creativiteit oplevert en hogere motivatie. 
Fredrickson (2004) spreekt, wanneer zij het heeft over 
positieve emoties, over het broadenandbuildmodel. 
Het aan dacht geven aan positieve emoties blijkt het 
creatieve denken te verbreden en de persoonlijke 
mogelijkheden uit te bouwen. Park en Petersen (2009) 
hebben vastgesteld dat het bevestigen van persoonlijke 
eigenschappen (ook wel kernkwaliteiten genoemd) 
en deze verder tot ontplooiing laten komen, een sterk 
positieve invloed heeft op welbevinden.

Onderzoek
Naar aanleiding van empirisch onderzoek (Ruit en 
Korthagen, 2013) in het basisonderwijs blijkt dat het 
goed is om het welbevinden van kinderen te bevor
deren, door bij kinderen meer aandacht te besteden 
aan het bevestigen van kinderen in wie ze zijn, door 
hun kernkwaliteiten te benoemen. Kernkwaliteiten zijn 
onze sterke persoonlijke eigenschappen waardoor je als 

persoon te herkennen bent (Ofman, 2010). Voorbeelden 
zijn: vriendelijkheid, dapperheid, leergierigheid, zorg
zaamheid, enthousiasme en doorzettingsvermogen. Uit 
dit onderzoek van Ruit en Korthagen (2013) blijkt dat 
het gevoel van welbevinden bij kinderen toeneemt als 
ze zich bewust worden van hun kernkwaliteiten, deze 
gebruiken en ze ook leren zien bij anderen. Zo schrijft 
een meisje in haar logboek: ‘Ik heb een praatje gemaakt 
met een gehandicapt meisje. Ze liep bijna huppelend 
naar huis. Het gaf mij een fijn gevoel.’ 

Opvallend is dat kinderen bij het werken met kern
kwaliteiten waarderend naar elkaar gaan kijken en niet 
meer be of veroordelend. Zo zegt een ander kind: ‘Ik 
heb de hele week mijn best gedaan (hij verwijst naar het 
inzetten van de kernkwaliteit) en ik vond het heel leuk, 
ik heb er veel van geleerd. Ik vond ook dat anderen hun 
kernkwaliteit goed hebben ingezet en zo leer je elkaar 
ook beter kennen.’ 
Dat kinderen elkaar positief gaan ondersteunen blijkt 
uit vele voorbeelden. Wanneer Jan iets niet durft bij 
bewegingsonderwijs zegt een ander: ‘Jan, jij bent toch 
dapper? Dan doe je het toch gewoon?’ Waarop Jan vol 
zelfvertrouwen een prachtige steunzwaai op de trapeze 
in de ringen laat zien. 

Pedagogisch klimaat
Ondanks dat het onderzoek van Ruit en Korthagen 
(2013) niet specifiek gericht is op het pestgedrag, zijn 
er aanwijzingen dat het werken met kernkwaliteiten 
het pedagogisch klimaat in de groep bevordert en het 
pestgedrag doet afnemen of voorkomt. Groepsleiders die 
een training hebben gevolgd om te leren hoe je kinde ren 
kunt waarderen in wie ze zijn, reageren enthousiast. Zij 
gaan nu heel anders om met pestgedrag dan voorheen. 
Zij bevestigen het kind in een kernkwaliteit die sterk 
waarneembaar is en hierdoor krijgt het kind meer 
zelfvertrouwen en durft het goed voor zichzelf op te 

Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het 
wezen oftewel de kern van de persoon behoren. 
Kernkwaliteiten ‘kleuren’ een mens; het is de 
specifieke sterkte waar we bij iemand direct aan 
denken. Met onze kernkwaliteiten kunnen we 
uiting geven aan wie we zijn (Ofman, 2010).
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komen in een situatie waarin het zich buitengesloten 
voelt. Een directeur van een basisschool vertelde dat 
sinds het hele team getraind is in het werken met kern
kwaliteiten bij kinderen er bijna geen ‘gedoe’ meer is op 
het schoolplein. 
Dat de sfeer verbetert, beschrijft een groepsleider die 
met zijn team een training over het werken met kern
kwaliteiten gevolgd heeft, in een interview in het CNV 
Schooljournaal (2013). ‘Ik ben vriendelijk,’ zegt de elfjarige 
Jaspar, nadat hij de kernkwaliteitentest had in gevuld. ‘Ik 
was me daar niet van bewust. Maar toen ik na de test een 
vraag van een klasgenoot beantwoordde, dacht ik: ‘Het 
klopt! Wat een aardig antwoord, ik ben best vriendelijk.’ 
Na de training is de sfeer in zijn groep verbeterd, omdat 
ze elkaar beter kennen, oordelen ze minder over elkaar. 
Pestkoppen zien nu ook dat ieder mens een kwaliteit 
heeft. 

De praktijk
Moeten we in het onderwijs het roer niet omgooien door 
meer het accent te leggen op preventie dan op behan
delen? We zijn tot nu toe erg gefocust op wat er allemaal 
fout gaat. De overheid ver sterkt dit denken en handelen 
door vooral te focus sen op wat er mis is op een school, als 
de leerprestaties naar hun maatstaven achterblijven. Deze 
manier van kijken kunnen kinderen onbewust overnemen 
en daardoor vooral gericht zijn op wat andere kinderen 
niet kunnen en waarin ze anders zijn. Het waarderen van 
elkaar in de gaven en talenten die kinderen gekregen 
hebben, geeft een verbetering van het pedagogisch 
klimaat. De groepsleider moet hierin het voortouw nemen 
door een voorbeeldfunctie te vervullen. Hij zal moeten 
leren vooral te kijken naar kinderen in wat hij waardeert 
en dit te benoemen in termen van kernkwaliteiten. Niet 
alleen zeggen ‘Goed gedaan’, maar aangeven wat er goed 
gedaan is door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Ik weet hoe lastig 
jij deze sommen vindt, maar vanmorgen heb je heel goed 
je best gedaan, je bent een echte doorzetter.’ 

Daarnaast werkt het heel krachtig, als je kinderen leert bij 
elkaar kernkwaliteiten te herkennen en die te benoemen. 
Daarom denken wij dat het een goede aanpak is om 
kinderen zich bewust te laten worden van hun talenten 
(kernkwaliteiten) en deze te gebruiken, maar ook die 
bij anderen te waarderen. Waardering van jezelf en de 
ander geeft betekenis aan het leven. Pestgedrag kan zo 
worden voorkomen in plaats van het pestgedrag achteraf 
te moeten aanpakken. 

Peter Ruit en Lennart Visser zijn lerarenopleider en PhD 
student, Driestar Hogeschool, p.ruit@driestar-educatief.nl 
en L.B.visser@driestar-educatief.nl 
Fred Korthagen is emeritus-hoogleraar Universiteit 
Utrecht, www.korthagen.nl.

Fotografie: Felix Meijer
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Sarina Hoogendam maakte een verslag van een lezing 
van Beate Letschert over het thema ‘Bemoediging als 
pedagogisch principe’, waarin ze stelt dat prijzen en 
bekritiseren het gedrag van kinderen niet verandert.

Een jongen gooit een prop papier op de grond en de 
groepsleider vraagt: ‘Wil je dat in de prullenbak gooien, 
alsjeblieft?’ Hij staat op met een triomfantelijke grijns, 
kijkt links en rechts om zich heen, loopt nonchalant naar 
voren, vergewist zich ervan dat iedereen hem goed ziet, 
bukt zich, pakt het papier en gooit het met veel bravoure 
in de prullenbak. Waarop de groepsleider zegt: ‘Super.’ 
De jongen loopt terug en gaat verder met het verstoren 
van de klas. 

Hoe komt het dat veel kinderen zich niet volgens onze 
ver wachtingen gedragen en dat we dat met prijzen niet 
kunnen veranderen? Ook sanctioneren, bestraffen, is niet 
effectief. We sanctioneren veel in het onderwijs, maar dat 
leidt niet tot structureel ander gedrag bij kinderen die de 
groep verstoren. Wat helpt dan wel?
Als ouders op school komen voor een gesprek dan stel 
ik ze de vraag: ‘Wat bevalt u aan uw kind?’ De ouders 
denken dan diep na en vaak blijft het stil. Ze weten het 
niet en ze hebben dus ook nog nooit hun kind kunnen 
vertellen waarom ze het mogen en wat ze aan hun kind 
zo bevalt. En van dit kind verwachten we ondertussen 
thuis en op school van alles. Dat het zijn kamer kan 
opruimen, dat het oplet, zich aardig gedraagt, dat het 
zich concentreert, dat het...
Het is gemeengoed geworden, thuis en op school, om 
kin deren te prijzen zonder de lof precies te definiëren 
en te differentiëren. Maar we differentiëren wel alle 
te kort komingen. ‘Je bent een aardige rustige jongen, 
maar dit en dat gaat nog niet goed’. We geven een niet 
gerichte positieve waardering en vervolgens meestal een 
zeer gerichte en uitvoerige negatieve feedback. De ba lans 
tus sen deze twee is ver te zoeken. We stoppen heel veel 
aan dacht en energie in dat wat er niet is. Kinderen krijgen 
daar door een scheef beeld van zichzelf. Ze zijn zich niet 
be wust van alles wat ze kunnen, maar wel bewust van alle 
tekortkomingen.

Als ik een kind een blad met daarop een rechthoek geef 
en zeg: ‘Dit ben jij, welk deel van jou is goed?’, dan is 
bijna altijd het goede deel veel kleiner dan het slechte.
Als ik vervolgens vraag: ‘Wat vind je goed van jezelf?’ 
komt er eerst meestal niets, maar na lang nadenken zegt 
het iets als: ‘Fietsen of zwemmen’. Ze moeten daarbij 
diep graven in hun geheugen.
Maar als ik vraag wat ze niet goed van zichzelf vinden, 
beginnen ze te ratelen en kunnen ze bijna niet stoppen. 
Zo zie je hoe scheef het zelfbeeld van het kind is en 
tegelijk hoor je wat het kind zo aan kritiek over zich 
heen krijgt.
We reflecteren niet op wat ze wel kunnen, maar 
bijna altijd op wat ze niet kunnen. Met in het wilde 
weg prijzen bereik je echter ook niets. Het kind 
gelooft namelijk zelf niet te kunnen voldoen aan zo’n 
compliment. Om dat te compenseren vervalt het in 
probleemgedrag, want dat klopt met het bekende 
zelfbeeld en daarin heeft het zich ook goed geoefend.

Voorbeeldgedrag
Wanneer ik tegen een kind zeg: ‘Dit is jouw groep. 
Welk kruisje ben jij?’ dan kiezen de meest ontmoedigde 
kinderen een kruisje dicht bij de rand.
Als ik vraag welk kruisje ze willen zijn wijzen ze een kruis 
aan ergens in het midden.

Bij de vraag wat 
ze zouden moeten 
doen om van de 
rand naar het 
midden te komen 
antwoorden 
ze vaak: ‘Door 
onaardige din
gen te doen!’, 
omdat ze geen 
(constructieve) 
alternatieven 
kennen. 
We verwachten 
dat ze veranderen 

Prijzen helpt niets
Beate Letschert en Sarina Hoogendam

Loftuitingen
• zijn in het algemeen niet veelzeggend, daardoor ontstaat geen inzicht in het eigen aandeel van een 

prestatie. Het idee kan ontstaan dat de loftuiting gericht is op ‘het goed zijn’, of op ‘het niet goed 
zijn’.

• die geen inzicht geven in het eigen aandeel kunnen de leerling afhankelijk maken van de leraar. Bij 
wegvallen van de leraar is de leerling niet in staat zich zelf in voldoende mate te vertrouwen.

• kunnen een zelfbewust kind wel versterken, maar hebben geen motiverend effect op een ontmoedigd 
kind.

• zijn niet eenduidig en transparant. De ene leraar zegt ‘super’ en de andere ‘oké’. Maar wát is er dan 
precies goed?

Ontmoedigde kinderen begrijpen dat het prijzen niet ‘echt’ is maar een pedagogische interventie en 
worden wantrouwig. Dit kan zelfs resulteren in een machtsstrijd.
Door overvloedige nietszeggende loftuitingen kunnen kinderen moeite krijgen met kritiek.
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als we dit besproken hebben, maar zo’n destructieve 
toestand laat zich niet zomaar veranderen, omdat deze 
zeer getraind is. Ze verzamelen vervolgens andere 
ontmoedigde kinderen om zich heen, waardoor ze zelf 
in het middelpunt komen te staan van een sub groep in 
de groep. Hoe dan ook: ze willen ‘gezien’ worden! Als er 
meer subgroepen in een stamgroep zijn, is het werken en 
leren vrijwel onmogelijk.

Voorbeelden werken goed in onderwijs en opvoeding, 
zowel de goede als de slechte. In de reclame worden 
vaak verkeerde voorbeelden gegeven, zoals in de recla
me van een bekend schoenenmerk, waarin te zien is 
hoe je ‘gezien’ kunt worden: Een bekende voetballer 
loopt op tafel en schopt het eten er vanaf. En dan 
vin den we het gek dat kinderen dit doen of dat ze dit 
gedrag tijdens een wedstrijd vertonen. En bij talkshows 
op televisie zit iedereen zich vervolgens met bezorgde 
gezichten af te vragen waar zulke excessen toch van
daan komen. Veel kinderen en jeugdigen ontlenen hun 
voorbeelden aan reclame.

Bemoedigen
Ouders en groepsleiders moeten tegenwicht bieden, 
samen werken en goede voorbeelden zijn. Bemoedigen is 
daar bij een goed middel. In plaats van het oppervlakkig 
prij zen en gedetailleerd bekritiseren of afbranden, zou
den we kunnen beginnen met constructief beoordelen. 
Zeg niet voor de vuist weg: ‘Goed zo’, maar vraag: ‘Hoe 
heb je dat gedaan, hoe komt het dat dit zo goed gelukt 
is?’ Als je zelf bij iemand aan de keukentafel zit en 
heerlijke vruchtencake proeft, kun je beter vragen: ‘Hoe 
komt het dat jouw deeg niet vochtig is, terwijl er zoveel 
vruchten inzitten?’ in plaats van een obligaat ‘Lekker!’ 

los te laten. Je zult merken dat zo’n vraag meestal een 
zeer gedifferentieerde reactie oproept. Een succesanalyse 
maakt een ander bewust van de vaardigheden, waarmee 
hij iets bereikt heeft.
In een groep omschrijven kinderen, daarnaar gevraagd, 
verschillende kleine successen op de volgende wijze:
• Als ik zorgvuldig schrijf, maak ik minder fouten;
• Ik heb niet zoveel gepraat en daardoor onthield ik 

beter wat ik moest leren;
• Ik heb veel geoefend, daardoor kon ik deze sommen 

maken;
• Mijn lijf en mijn hoofd hebben samengewerkt, 

daardoor is het me gelukt.

Kwaliteit van prestaties
Om de verschillende vaardigheden van kinderen in 
beeld te brengen kan gebruik gemaakt worden van een 
leermuur. Bij hulpvragen kan dan verwezen worden naar 
de leermuur: ‘Stel je vraag maar aan een kenner’.
Een ander hulpmiddel is het ‘kinderklassenboek’. Een 
boek van de kinderen waarin alleen positieve bood
schap pen over elkaar geschreven worden. Zoals Birgit 
die schrijft over Christian: ‘Christian heeft me vandaag 
nog niet geërgerd.’ Of Leo die schrijft over Heiko: ‘Ik 
vind het geweldig dat Heiko zo’n mooie teke ning heeft 
gemaakt’.
Door het geven van complimenten zonder het over de 
kwaliteit van de prestatie te hebben, krijgt een compli
ment ineens betrekking op de persoon. Een compliment 
zegt dan namelijk iets over de kwaliteit van het ‘goed 
zijn’, of het ‘niet goed zijn’.
Het kind zou van zichzelf moeten leren inschatten wat 
de kwaliteit is van zijn prestatie. Op het moment dat een 
groepsleider die inschatting gaat geven, raakt een kind 
afhankelijk van zijn oordeel. Als hij wegvalt ontstaat een 
leegte. Het kind heeft niet geleerd te reflecteren op zijn 
eigen prestatie en heeft iets of iemand anders nodig om 
die leegte op te vullen.

Er wordt wel gezegd dat scholen kinderen teveel werk
druk bezorgen. Werkdruk is niet erg, daar kunnen ze 
meestal mee omgaan. Maar als het erom gaat dat de 
goede prestatie voorwaarde is om gemogen te worden 
of geliefd te zijn, dan krijgt die te volbrengen prestatie 
een psychische, belastende dimensie. Dan kan er maar 
beter helemaal niet gepresteerd worden. De mate 
van vaak daaropvolgend buitensporig gedrag is een 
uitdrukking van de mate van ontmoediging van een 
kind.
Belangrijk is te begrijpen dat het bij bemoediging om 
een pedagogische houding gaat, niet om een aantal 
handige tips. Het gaat niet om: ‘Wat kan ik eraan doen 
om Dennis niet meer op de tafel te laten springen?’, 
maar om Dennis zelf.

Bemoediging

• richt zich op de prestatie, niet op het kind zelf.
• geeft het kind informatie over wat het al kan of nog niet kan.
• gaat niet over ‘goed’ of ‘slecht’ maar over wat het kind wel of nog niet heeft geleerd.
• is gericht op het proces, niet op het resultaat.
• versterkt het zelfbeeld van het kind en maakt het onafhankelijk van het oordeel van anderen.
• gaat om een pedagogische houding, het is geen methode of techniek.
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Er was eens een meisje, laten we haar Beate noemen, 
van een jaar of vijf dat met haar oma in het bos bramen 
ging plukken. Ze hadden allebei een pot vol bramen en 
gingen terug naar huis. Het meisje rende alvast vooruit, 
maar ze struikelde en viel heel hard op de grond. De 
bramen rolden over de weg en tot overmaat van ramp 
kwam er net een tractor die over de gevallen bramen 
heenreed. De oma pakte het meisje en troostte haar. 
Ze maakte haar bebloede knie schoon en veegde haar 
kleren af. Vervolgens zei ze tegen het meisje: ‘Zo, laten 
we nu maar eens kijken wat er nog van je bramen is 
overgebleven.’ De oma en het meisje raapten ze één 
voor één op, telden ze en deden ze terug in de pot. 
De pot was nog maar voor hooguit een kwart gevuld. 
Samen liepen ze naar huis, waar de beide potten wer-
den geleegd in een pan om heerlijke bramenjam van te 
maken. 

Wat heeft oma de situatie goed ingeschat. Ze heeft 
de realiteit niet veranderd en het meisje geholpen de 
gevolgen te dragen. Hoeveel oma’s zouden niet de 
bramen uit hun eigen pot overgegooid hebben en net 
gedaan hebben of het daarmee weer goed was? Deze 
oma heeft haar kleindochter iets meegegeven, waar ze 
haar hele leven wat aan heeft.

Beate Letschert, psychologe en pedagoge, hield deze 
lezing, gebaseerd op haar boek ‘Dennis, de schrik van 
de school’, voor het onderwijsplatform van Hetkind 
op 20 juni 2012 in Driebergen. Ze was jarenlang werk-
zaam als lerares en als schoolleidster in Duitsland. Ze 
is gepromoveerd op een onderzoek naar kansen en 
belemmeringen bij de samenwerking tussen leraren en 
ouders in het basisonderwijs. Beate woonde enige tijd in 
Nederland en is publiciste, verzorgt voordrachten en leidt 
supervisiegroepen.

Sarina Hoogendam is leerkracht op het Educatief 
Centrum in Rotterdam, dat jongeren met gedrags-
problemen via transitieonderwijs leidt naar een 
duurzame (werk)plek in de samenleving.

De lezing is te volgen via vimeo.com/44861586. 
Het verslag is eerder gepubliceerd op de website van 
www.hetkind.org, het (online) platform dat inspiratie en 
legitimatie biedt ten dienste van ontwikkeling van goed 
onderwijs.

Fotografie: Felix Meijer
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Waar mensen samenkomen, verhouden ze zich tot elkaar. Er ontstaat een groepsdynamiek waarin iedereen een 
bepaalde plek inneemt. Dit is een actief proces, ook als iemand denkt dat hij er niet aan mee doet. Je kunt niet geen 
plek innemen in een groep. In iedere klas, in iedere groep, in elk systeem vindt dit proces plaats. 

Afhankelijk van de leeftijd van een kind is de plek die het 
inneemt in de groep in meer of mindere mate bepalend 
voor de opbouw van zijn zelfbeeld en draagt dus ook 
bij aan zijn identiteit. Het zelfbeeld van een jong kind 
is gekoppeld aan zijn gevoel competent te zijn. Tegelijk 
leert het in de groep dat andere kinderen en mensen ook 
behoeften, wensen en emoties hebben. Een kleuter komt 
voor het eerst in contact met bewuste inzichten dat het 
voor ieder mens belangrijk is om zich erkend, gehoord en 
gezien te voelen. Vanaf dit moment begint het leven in 
de groep een vorm te krijgen. En dit gevoel kunnen we 
vangen in de woorden ‘Ik wil erbij horen’. 

Ieder mens heeft het nodig om zich onderdeel te voelen 
van een groep, van een geheel, omdat het ons een 
gevoel van bestaan geeft. Ergens bij horen bevestigt 
ons menszijn. Het begeleiden van dit proces, zowel op 
individueel als groepsniveau, is een belangrijke taak van 
opvoeders. Niet alleen kinderen en jonge mensen zijn 
op zoek naar verbinding en contact met een groep. Dat 
geldt ook voor volwassenen. Het aangaan van (h)echte 
vriendschappen en relaties is een van onze meest 
fundamentele ontwikkelingsopgaven, omdat het zoveel 
zegt over en doet met ons zelfbewustzijn. In de relatie 
met de ander vinden we onszelf. Daarom is aandacht 
voor sociaal emotionele vorming ook een continu proces. 

Met name in de schoolperiode wordt de basis gelegd 
voor een gezond volwassen relationeel leven. 

Rots en Water
Het Rots en Water programma is een training om vorm 
te geven aan sociaal emotionele vorming op scholen en 
in andere opvoedsituaties. Het programma is praktisch 
van aard en richt zich op het werkelijk ervaren van 
persoonlijke groei en groepsdynamica. Rots en Water 
wordt gedragen vanuit een breed pedagogisch kader 
en wordt wereldwijd in achttien landen ingezet om 
individuele kinderen en groepen te leren omgaan met 

de vragen ‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik in relatie tot an
de ren?’. Met die twee vragen zou je de Rots en Water 
principes kunnen uitleggen.
De Rotskwaliteit staat voor weten wie je bent: wat 
zijn je dromen, wensen en hoe ga je daarmee om voor 
jezelf? Hiervoor zijn vaardigheden nodig, zoals stevig 
staan, concentreren en zelfreflectie. De Waterkwaliteit 
staat voor de richting naar buiten, naar de ander. Door 
communiceren en empathie ga je een verbinding aan 
met de ander. Water stroomt, is in beweging en zorgt 
voor contact met de wereld om je heen. 
Uiteindelijk bestaat het ene element niet zonder het 
andere. Een beetje Rots en een beetje Water maakt dat 

Rots en Water
Nick van Deudekom
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Rots en Water

je vanuit je eigen kracht verbinding kunt aangaan met 
de ander, zonder jezelf te verliezen. Het stelt je in staat 
om na te denken over het effect van jouw gedrag op 
anderen. Het is belangrijk om te beseffen dat hier zowel 
Rots áls Water voor nodig zijn. Kinderen denken soms: 
‘Die Rots wil ik wel zijn, dan ben ik niet stuk te krijgen’. 
Maar we leren dat het Water ook zijn krachten heeft: 
het stroomt en is soepel en is uiteindelijk ook zo sterk 
dat het de Rots kan vormen. Beide kwaliteiten hebben 
zo hun eigen karakter en hebben elkaar nodig: het 
on wrikbare van de Rots en het soepele van het Water. 
In het logo van Rots en Water zien we de gedachte dat 
beide kwaliteiten elkaar aanvullen tot een geheel terug.

Gewoon beginnen
In het onderwijs en de opvoeding worstelen ouders, 
groepsleiders, trainers en andere begeleiders met de 
vraag hoe ze het proces van bewustzijn van de eigen 
kwaliteiten kunnen begeleiden zonder daarbij de groep 
uit het oog te verliezen. Naast de vraag hoe we dit 
inhoudelijk vorm kunnen geven, speelt nog een andere 
vraag een belangrijke rol. En dat is de vraag hoe we 
organisatorisch om kunnen gaan met groepsvorming. 
Kinderen en jonge mensen leren om na te denken over 
hun identiteit en zelfbeeld. Hun rol in de groep vraagt 
om een tweesporenbeleid van planning en bereid
heid om situatief te handelen. Naast een gedegen en 
gedragen, pedagogische visie op sociaal emotionele 
vorming is het belangrijk om in te spelen op situaties 
die ontstaan. Kinderen leren immers het meest van hun 
eigen belevenissen en van relevante voorbeelden. Sociaal 
emotionele vorming moet je dus structureren en laten 
ontstaan. Het antwoord op de vraag: ‘Hoe moet ik dat 
dan doen?’ is niet eenvoudig, maar zou in ieder geval 
altijd de woorden ‘Gewoon beginnen!’ in zich moeten 
dragen.

Iedereen hoort erbij
Door korte, soms spontane, oefeningen te combineren 
met structureel geplande lessen leren kinderen de 
oefen stof toe te passen in verschillende situaties, van de 
gymzaal en de klas tot aan het schoolplein. Dit maakt 
ook dat de lessen gemakkelijk in het lesprogramma 
kunnen worden verweven. Door gerichte vragen en 
korte gesprekken worden kinderen hierna uitgenodigd 
om over zichzelf en anderen na te denken.
De vele speelse en ervaringsgerichte oefeningen zijn ge
richt op het vergroten van het lichaamsbewustzijn en het 
inzicht in emoties en gedrag. In het programma is veel 
aandacht voor tik en stoeispelen, dans, drama en andere 
presentatievormen. 
Er wordt hierbij altijd gewerkt vanuit zelfvertrouwen, 

zelfbeheersing en zelfreflectie; de drie fundamenten 
van het programma. Spelenderwijs leren kinderen 
over veiligheid, assertiviteit en sociale vaardigheden. 
Het uiteindelijke doel is het vinden van een eigen weg 
(innerlijk kompas) die met anderen verbindt (solidariteit 
en spiritualiteit) en richting geeft aan de vragen 
‘Wie ben ik?’ en ‘Wie ben ik in relatie tot anderen?’. 
Daarnaast is er ruimte voor thema’s als sterk staan, 
ademkracht, vertrouwen en grenzen. Tijdens de lessen 
helpen we kinderen om te ervaren wat het betekent om 
ergens bij te horen vanuit je eigen kern en kracht.

Aan de slag
De groep komt de gymzaal binnen en verzamelt zich in 
een kring. De leerkracht let er op dat iedereen een plek 
heeft. Dat betekent dat niemand buiten de groep mag 
vallen, maar ook dat niemand te veel ruimte in mag 
nemen. Pas als de kring echt netjes is start de activiteit. 
Het is voor groepsleiders van belang om dit groepspro
ces goed in de gaten te houden en met name tijdens 
meer vrije, creatieve, actieve en sociale situaties. Het 
groepsproces begint dus al direct bij binnenkomst. 

Soms nemen enkele kinderen te veel ruimte in en bepa
len zij waar de anderen moeten staan en impliciet ook 
hoe ze zich moeten gedragen. Dit bewuste of onbewus
te gedrag zouden we te Rotsig kunnen noemen. Vaak 
zit het diep in de structuur van de groep ingebakken 
en vraagt het om regelmatige reflectie om dit proces in 

ZelfvertrouwenZelfbeheersing Zelfreflectie

Veiligheid

Assertiviteit

Sociale vaardigheden

Het innerlijk kompas

Solidariteit/Spiritualiteit
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beweging te brengen. Vragen als ‘Is er voor iedereen 
evenveel ruimte?’ en ‘Wie kan er een beweging maken, 
waardoor iedereen evenveel plek krijgt?’ kunnen de 
groep helpen om zich heen te kijken en zich aan te pas
sen. Een individueel kind of de groep als geheel maakt 
hiermee een Waterbeweging, waardoor er meer balans 
in de groep ontstaat.

Het kan ook zijn dat een kind buiten de groep staat. Met 
name in kringsituaties kan dit heel subtiel gebeuren. 
Soms wordt het buitengesloten, maar het kan ook 
een keuze van het kind zelf zijn. Als groepsleider kun 
je het kind en de groep laten merken dat iedereen 
even waardevol is met een uitspraak als ‘Iedereen 
mag er zijn’. Een uitnodiging van de groepsleider aan 
de groep om zich als Water open te stellen voor het 
kind. En het vraagt van het kind om meer van zijn 
Rotskwaliteit te laten zien door actief deel te nemen aan 

het groepsproces. Het is belangrijk om dan ook echt te 
wachten en te helpen totdat iedereen een plek heeft. 
Soms is alleen dit kleine aandachtspunt al genoeg om 
een kind een groter gevoel van eigenwaarde en kracht 
te geven. 
Let de komende periode eens extra op de verhouding 
in jouw groep: Wie neemt welke ruimte in en wat is het 
effect hiervan op het groepsproces? 

Nick van Deudekom is Master Instructor van het Rots 
en Water instituut en werkt vanuit zijn bedrijf Ruwe Pit 
met ouders, kinderen, leerkrachten en scholen in heel 
Nederland aan zijn missie om mensen in hun kracht te 
zetten.
Meer info: www.rotsenwater.nl en www.ruwepit.nl

Fotografie: Felix Meijer
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Ken je ook zo’n school waar je voor je plezier elke morgen weer binnenstapt? Klein, gezellig en warm. Een school 
met leuke kinderen uit alle lagen van de bevolking, een enthousiast team en betrokken ouders. Ieder die binnenkomt 
ervaart de fijne sfeer en het bijzondere pedagogische klimaat. Wat wil je nog meer, zou je zeggen. 
Maar ken je ook de andere kant? Kinderen die niet zo weerbaar zijn, met korte lontjes. Kinderen die zo nu en dan 
schelden, vechten en pesten. Wij wel! Jenaplanschool ’t Kompas is tenslotte net als elke school, ook gewoon een 
gemeenschap waar kinderen samen leren leven, met alle plussen en minnen die daarbij komen kijken. Hoe houd je je 
staande in een krachtenveld als je dat nooit hebt ervaren? Hoe leer je daar op een goede manier mee om gaan?

Al jaren werkt elke stamgroepleider consciëntieus aan 
een goede sfeer in zijn stamgroep. Dat zorgt vaak voor 
een goede sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen. 
We zijn het eens over het wezenlijke belang hiervan 
voor een harmonieuze groei van kinderen en betrekken 
elkaar bij onze plannen en problemen. Samen zijn we 
sterk tenslotte. Maar we wilden meer en er is ook meer 
nodig. De samenleving vraagt er om. En dus was de 
vraag hoe we zorgen voor een passend aanbod voor alle 
kin deren.

Vreedzame school
Onze zoektocht begon. We bespraken de problema
tiek in de regio met andere jenaplanners en hoorden 
hoe zij te werk gingen. We bekeken programma’s en 
probeerden wat uit, maar het was niet wat we ver
wacht ten. Als jenaplanners wil je meer afstemmen op 
je groep, meer kunnen afwijken als dat nodig is en toch 
de doorgaande lijn vast houden. Maar hoe? Op een 
regiostudiedag liepen we Peter te Riele tegen het lijf. 
Toen hij vertelde over ‘Goed Voor Mekaar’ sloeg de vonk 
meteen over. Was dit het antwoord op onze vragen?

Effect van de doorgaande lijn
We zijn nu twee en een half jaar bezig. Onze school
cultuur wordt doordrenkt met de thema’s van Goed 
Voor Mekaar. We zijn erop uit om het leuker te maken 
voor elkaar. We praten over ‘opstekers, afbrekers en de 

gouden knoop’. De gouden knoop helpt iedereen elke 
dag gespitst te zijn op complimenten. De stamgroep
leider geeft hem ’s morgens bij binnenkomst aan een 
van de kinderen. Dit kind geeft die dag ´opstekers´ aan 

Op ‘t Kompas zijn we goed voor mekaar
Anneke van der Ven

Stappenplan: praat het uit

1. Stop! Afkoelen!

2. Zet je gele pet op.
 • Praat en luister
 • Zeg duidelijk wat je allebei wil
 • Stel vragen aan elkaar

3. Herhaal wat de ander wil

4. Bedenk zoveel mogelijk  
 oplossingen voor het   
 probleem.

5. Kies een win-win   
 oplossing. Maak een   
 plan en voer het uit.
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anderen. Tijdens de evaluatiekring aan het eind van de 
dag raadt de groep wie die dag de gouden knoop had.
We geven elkaar feedback, kinderen en stamgroep
leiders. We praten over het verschil tussen een ruzie en 
een conflict. Een conflict hoeft geen probleem te zijn. 
Hoe los je een conflict op als je dat nodig vindt, met of 
zonder mediatie?
Als team voelen we verwantschap. De kinderen genieten 
van de wekelijkse activiteiten. Ze hebben heel veel woor
den voor verschillende gevoelens en maken ruimte om 
die gevoelens te beleven. Boos zijn kan, als je je boosheid 
op een goede manier een plaats geeft. Blij zijn is fijner 
en hoe uit je dat?
Door middel van een vaste structuur die in iedere groep 
geoefend wordt weet elk kind en elke stamgroepleider 
welke stappen je moet zetten. Waar je ook bent, in de 
groep, op de gang of het plein, de vragen en tips volgen 
een vast patroon, zoals in het stappenplan is te zien.
Ook hier geldt: Samen zijn we sterk! Vergeet je een stap? 
De kinderen helpen je wel onthouden. 

In de onderbouw zoeken we enthousiast naar zoveel 
mogelijk oplossingen, wanneer de handpoppen Vleer 
en Schild een conflict hebben. Om daarna samen 
voor een winwinoplossing te kiezen. Ze spreken 
GoedVoorMekaartaal, riep één van de collega’s uit de 
twee/driestamgroep onlangs verrast uit. En wat denk je 
van een gastdocent muziek, die haar oren niet gelooft 
als ze denkt dat er een probleem is als twee kleuters alle
bei hetzelfde instrument kiezen en de oudste zegt: ‘O, 
dan gaan we gewoon om de beurt! Iene miene mutte... 
Jij mag eerst!’ Kinderen kunnen veel zelf, als we ze de 
ruimte geven.

En dan hebben we het nog niet gehad over het ef
fect van de mediatietraining. Aan het begin van elk 
school jaar mogen bovenbouwers solliciteren voor het 
mediatorschap. Na een cursus van drie ochtenden en een 
heus examen worden ze assistent mediator, mediator of 
assistent trainer. De lat ligt hoog. De ouders die bij de 
eindpresentatie aanwezig waren, luisterden met open 
mond, zo geboeid. 

Ook in gewone gesprekken met ouders en stamgroep
leiders gebruiken de kinderen hun kennis en vaardig
heden. Ze verrassen ons telkens weer.

Iedereen profiteert
Naast de teamtraining krijgen ook onze ouders les in 
GoedVoorMekaar: ‘Hoeveel opstekers geef jij je kind elke 
dag? En waarvoor krijgen je kinderen een compliment? 
Hoeveel zelfvertrouwen heeft je zoon of dochter? Hoe 
maak je ze weerbaar? Zijn jouw kinderen ook van die 
fantastische onderhandelaars? Hoe krijg je ze zover dat 
ze toch doen wat je vraagt? Gebruik je soms je handen 
om je woorden kracht bij te zetten? Wat betekent dat, 
als je dat zo doet?’
Heel confronterend zijn deze bijeenkomsten soms, maar 
Peter leidt ze in goede banen. Het is WINWIN met 
hoofdletters. Iedereen wordt hier beter van. 
We hebben ervoor gekozen om de ouder cursus door 
Peter te laten doen. Iemand van buiten de school 
heeft een andere status. Ouders kunnen vrijuit praten, 
zonder te bedenken dat wat ze zeggen op school wordt 
onthouden. We merken dat dat werkt.

Olievlekwerking
We vieren als school dat we goed voor mekaar zijn. Het 
heeft ons veel gebracht en natuurlijk blijven we dat koes
teren, want wat je aandacht geeft groeit. 
Ook in de wijk wordt het opgemerkt. De buurtbewoners 
genieten, als ze weer bij een activiteit worden betrok
ken. Onze initiatiefrijke kinderen laten het overal zien 
en horen: ‘We zijn goed voor mekaar hier op ’t Kompas’. 
We gaan een vreedzame weg die natuurlijk ook hobbels 
en bochten kent. Maar oefening baart kunst voor jong 
en oud. We leren kinderen dat ze er mogen zijn en dat 
ze elk hun eigen ruimte mogen innemen. De één een 
beetje meer misschien dan de ander, maar als je elkaar 
die ruimte gunt, wordt iedereen daar beter van. We zijn 
samen onderweg en de bewegwijzering geeft duidelijk 
de richting aan.

Anneke van der Ven is schoolleider van jenaplanschool  
’t Kompas in Vlaardingen



Lees-, muziek-, verslag- en spelkringen
Tijdens elk project krijgt ieder kind een rijk geïllustreerd 

projectboek. Daarin staan tien gedichten, tien verhalen, 

tien informatieve teksten en vijf aansprekende liedjes, 

die te maken hebben met het projectthema. Deze kun-

nen door kinderen in de leeskring worden voorgelezen 

en besproken. De verhalen - van bekende schrijvers, 

maar ook oeroude verhalen, legenden en sprookjes van 

verschillende volken - zijn gekozen op het aansprekend 

zijn voor kinderen tussen 7 en 12 jaar. Ze zitten vol 

spanning, dreiging, angst, plezier, humor en dilemma’s. 

Doordat de verhalen aanspreken, stimuleren ze tot 

nadenken, identificeren, gesprek en leesplezier. 

Wekelijks is er een muziekles met beeld- en geluidmate-

riaal, die aansluit bij het thema en kan worden ingezet 

tijdens de muziekkring.

Per project zijn er ten minste vijf films die deelthema’s 

binnen het project behandelen. In een halve kring rond 

het digibord worden de films bekeken. Vooraf en na 

afloop is er aanleiding tot een kringgesprek. 

Ook kan via het digibord meegespeeld worden met  

interactieve games voor Engels. In de bovenbouw kan 

het gesprek dan in de Engelse taal worden gevoerd.

Tijdens ieder project zijn voor de kinderen materialen 

en bronnen beschikbaar om een eigen onderwerp uit 

te werken. Als dat onderzoek of werkstuk is afgerond, 

mondt dit uit in een door de kinderen verzorgde (digitale)

presentatie, die besproken wordt in de verslagkring.

De leskist - met materialen voor praktische opdrachten - 

bevat altijd twee of meer passende spelen voor de 

spelkring.

In het volgende (mei)nummer: Verrijking van  

blokperioden en weeksluitingen door Alles-in-1.

www.alles-in-1.org

VERRIJKING VAN KRINGEN 
DOOR ALLES-IN-1
Alles-in-1 is een door Jenaplanners ontwikkelde leerweg, waarbij wereldoriëntatie als hart van het 

onderwijs centraal staat. Aan de kapstok van wereldoriëntatie hangt het hele leer- en 

ontwikkelingsproces voor groep 4 t/m 8 (exclusief rekenen, gym en handschriftontwikkeling). 

In de manier waarop de projecten zijn uitgewerkt, worden de Jenaplankernkwaliteiten zichtbaar. 

Dit artikel bespreekt in een notendop hoe de kringen door Alles-in-1-activiteiten en -leermiddelen 

verrijkt kunnen worden.

WIM VAN GELDER

A D V E R T O R I A L
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Een piepjonge moeder met zes kinderen, van verschillende vaders. Naast 
haar een veel oudere man. Haar man, dit keer echt.
Het gezin heeft wat omzwervingen gemaakt. Verschillende woonplaatsen, 
verschillende basisscholen, verschillende huizen.
Er wordt mij al snel duidelijk dat AMKmeldingen en Jeugdzorg bekend 
zijn in de familie. ‘Tijd voor een nieuwe start, nieuwe kansen, alle shit 
achter ons laten, we zijn er aan toe.’

Het gebeurt vaker, aan de tafel in mijn kantoor. Mensen met ‘een nieuwe 
start’. Alarmbellen rinkelen dan bij mij. Vaak vind ik er ook iets van. Mijn 
eigen referentiekaders laten dit soort ‘nieuwe starts’ niet toe. Ik snap 
het niet, die onrust voor kinderen, die niet stabiele thuissituaties, die 
impulsieve acties.
De afgelopen jaren heb ik mezelf geleerd om er niet al te veel van te 
vinden, die zeer ingewikkelde gezinsconstructies en daarbij behorende 
onrust. Met meer afstand deze situaties te bekijken. En ooh, wat is dat 
moeilijk. Want diep in mijn hart snap ik het toch echt niet. Wat ik vind, 
doet er niet toe. Wat ik ermee doe is veel belangrijker. Hoe ingewikkelder 
de situatie met kinderen is, hoe meer verbinding er nodig is tussen 
thuis en school. Niet vanuit een veroordelende houding, maar vanuit de 
verantwoordelijkheid voor de kinderen. 

Zo ook met deze piepjonge moeder met zes kinderen en haar veel oudere 
man. De openheid over Jeugdzorg, de verschillende vaders met hun 
negatieve invloeden, de foute keuzes in haar leven en de liefde voor haar 
kinderen; het is allemaal opmerkelijk. 
De piepjonge moeder weet zeker dat ze deze keer echt de juiste keuze 
maakt. Rust en stabiliteit voor haar kinderen, ze weet precies wat ze 
nodig hebben. Mijn twijfel is groot, ik weet niet of ik er goed aan doe, 
mijn onderbuikgevoel zorgt ervoor dat ik niet direct een plek heb voor de 
kinderen. Ik wil meer contact met deze mensen. Ik wil nog iets meer weten. 
Is het weten of is het voelen? Deze ouders geven mij een onbestemd 
gevoel. Maar is dat een reden om deze kinderen geen plek te geven? 
Op een school waarvan ik zeker weet dat zij, zonder oordeel over hun 
thuissituatie, goed begeleid gaan worden. Zijn dit niet de kinderen waar 
wij  als school  het verschil voor maken? De maatschappelijke relevantie is 
hier in hoge mate aanwezig. Het team denkt daar hetzelfde over. Zij willen 
graag het verschil maken voor kinderen.

Na een aantal gesprekken en een dagje meedraaien in de groepen, 
besluiten we dat er plek is voor deze kinderen. Ze vallen op. Maken 
moeilijk contact en maken contact moeilijk. Ze willen erbij horen en 
weten niet hoe. Ze willen gezien worden en doen dat onhandig. Ze 
willen vrienden maken en kunnen het niet. Ruzies, conflicten, gevechten, 
onrust in de groepen. De ouders vallen op. Ook zij maken moeilijk contact 
en veroorzaken onrust en conflicten. Ons contact kent goede tijden en 
moeilijke tijden. 

Op een ochtend maakt moeder weer een afspraak met mij. De thuissituatie 
is drastisch veranderd. Die nacht heeft zij huis en haard verlaten met haar 
kroost om in te trekken bij ‘de liefde van haar leven’. Ze weet zeker dat 
ze nu echt de juiste keuze maakt. Rust en stabiliteit voor haar kinderen, 
ze weet precies wat ze nodig hebben. Afscheid hebben de kinderen niet 
genomen op school. Logistiek niet mogelijk, nu ze in een andere plaats 
wonen. Ik probeer er niets van te vinden. En ooh, wat is dat moeilijk. Want 
diep in mijn hart snap ik het toch echt niet. De kinderen maken weer een 
‘nieuwe start’ op een nieuwe school, in een nieuwe woonplaats met een 
‘nieuwe vader’. Ik denk vaak aan ze en hoop dat er ooit een moment komt 
waarop rust en stabiliteit werkelijkheid worden.

Marleen van der Krogt is schoolleider van basisschool De Sterrenwacht in 
Hellevoetsluis en is ook werkzaam bij Meesters in Onderwijs 
www.meestersinonderwijs.nu

Tijd voor een nieuwe start
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De kwelgeest door wie ik in de brugklas nachten wakker 
lag is vijf jaar lang mijn collega geweest. Vijfentwintig 
jaar later, precies vijf jaar lang.
Dat was goed voor mij. Ik kon vijfentwintig jaar later 
haar kwetsbaarheid zien. Precies wat haar zo ergerde 
aan mij toen ze in de brugklas achter me zat. De docen
ten spraken haar toen aan met ‘Veteraan’ of ‘Recidivist’, 
omdat ze was blijven zitten. Ze had alles al een keer 
gezien, meegemaakt, gehoord en ervaren. Ze had al een 
heel jaar kleineren achter de rug, toen ik binnen kwam. 
Ik verbloemde mijn onzekerheid niet. Ik had niet eens 
geweten hoe ik dat had moeten doen. En nog steeds 
kleur ik erg makkelijk.
Het was ook een experiment van haar: ‘Hoe overleef 
je de brugklas als je jouw eigen onzekerheid niet kunt 
verbergen?’ Ze wilde zien hoe ik het te boven kwam. Is 
er een andere manier dan terug pesten? Ik wist toen het 
antwoord niet. Maar sindsdien weet ik dat ik dieper dan 
mijn eigen dood kan vallen. 

In de vijf jaar dat ik haar collega was kwam ze in een 
akelig scheidingsproces terecht. Hoewel mijn gevoelens 
van genegenheid nooit erg groot voor haar waren, heb 
ik af en toe welwillend haar verhalen aangehoord. 
Ik ben er van overtuigd dat het beter met haar gaat sinds 
ik haar een vakantiekaartje stuurde dat ik een kaarsje 
voor haar en haar gezin gebrand had in Kleef. Met 
tranen in haar ogen bedankte zij me er na de vakantie 
voor. Mij heelde het sturen van het kaartje en ook haar 

tranen heelden mij. Niet uit wraak, maar omdat ik haar 
zonder schild mocht leren kennen.

Toch is er nog altijd die diepte die me snel in paniek 
brengt. Tijdens de studie onderwijskunde trok ik in ten
sief op met drie dames. Na een college had een van de 
dames het koud. Het was ook koud. Ik sloeg mijn jas om 
haar schouders en pakte mijn tas van de vloer. Bij het 
opstaan hoorde ik een zenuwachtig gegiechel. Ik zag de 
ogen van de andere twee dames nerveus tussen mij en 
de derde dame heen en weer flitsten. Ik had iets fout 
gedaan, maar wat en hoezo? Ik hield me goed. Maar 
nachten lang was het weer allemaal terug. De oneindige 
diepten. Wat gebeurde daar eigenlijk? Waarom giechel
den ze zo? Met veel moeite kon ik staan blijven in de 
omgang met de drie dames. Pas toen ik, weken later, 
hoorde dat mijn ridderlijkheid door de derde dame 
was beantwoord met het achter mijn rug maken van 
een kotsgebaar, ebde de onzekerheid weg en kwam de 
woede in me op. 

Onhandig romantisch van mij. Maar de volgende dame 
die het koud heeft zal ik weer mijn jas aanbieden. Want 
zo ben ik ten diepste. Want daar moet ik de onpeilbare 
diepten mee vullen.
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