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Voorwoord

Als mens mag eenieder er op deze wereld zijn, om 

zichzelf te zijn. 

Als ouder mag je je kind opvoeden om te zijn wie het 

mag zijn. 

Scholen mogen hun leerlingen begeleiden naar volwas-

senheid en te leren dat de leerling er mag zijn om wie 

hij/zij is.

 

Daar horen allerlei face  en bij, zoals emo  es. Emo  es 

mogen er zijn en hebben we nodig om te zijn wie we 

zijn. Ook hebben we emo  es nodig om te verbinden, 

om contacten met elkaar te hebben, om elkaar te 

begrijpen en om met elkaar samen te werken. 

Emo  es bestaan uit de vier B’s: Bang, Bedroe  , Blij en 

Boos. 

Als deze emo  es in balans zijn, kunnen we met elkaar 

op een goede manier omgaan en is de verbinding 

tussen mensen goed. Dan kunnen we elkaar troosten 

als dat nodig is, maar we hebben ook respect en 

waardering voor elkaar en dan is er vertrouwen. 

Als we een goede verbinding met elkaar hebben, horen 

daar geen oordelen bij, maar waardering, respect en 

vertrouwen. 

We mogen elkaar wel feedback geven. Feedback is een 

boodschap over het gedrag of de presta  es van een 

ander. Je moet -opbouwende- kri  ek op elkaar kunnen 

hebben.

Feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. 

Feedback leert ons hoe we onszelf kunnen herstellen, 

om weer te kunnen zijn wie we mogen zijn. Door 

feedback mogen we van elkaar leren. 

Soms gebeurt het dat de emo  es de boventoon 

voeren. Dat gebeurt vaak met boosheid.

Als we kijken naar het afgelopen jaar, zien we deze B 

veel voorbij komt in onderwijsland.

De verhoudingen raken daardoor uit balans en het 

belang van samenwerken wordt vergeten. Dat maakt 

dat mensen kunnen overgaan tot oordelen en veroor-

delen, waardoor een breuk in de verbinding ontstaat 

die kan leiden tot een onveilige situa  e. 

Als we verbinding maken met elkaar, hebben we 

respect en waardering voor elkaar. Het veroordelen 

van elkaar hoort daar niet bij. 

Daarom spreken wij dan ook de wens uit dat u en 

de kinderen zich met elkaar verbinden om elkaar te 

begrijpen, om van elkaar te leren en er voor elkaar te 

zijn.

Wij willen doorgaan met verbinden tussen alle betrok-

kenen in het onderwijs, en samen met u zoeken naar 

balans om die verbinding tot stand te brengen en 

te houden met elkaar. Mensen kunnen immers niet 

zonder elkaar. 

Verbinding met elkaar: de brug naar een veilig school- 

en thuisklimaat.

Daar wordt iedereen gelukkig van en daar gaan wij 

voor. 

U toch ook?

Els Hendrikse

Directeur

Verbinding is de brug tussen mensen, nodig voor een veilig school- en thuisklimaat. 
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Column

Help ik heb een puber in huis!

Wij horen ouders weleens zeggen: “pp   , ik ben zo 

moe van mijn puber!

Maar hoe komt dat? Begrijpen ouders hun puber?

Voordat een puber de puberlee  ijd bereikt, worden zij 

eerst “  eners” genoemd. 

Tieners zijn vaak niet meer te volgen. Het ene moment 

lachen ze en het andere moment huilen ze. Als ouders 

kan dat soms wel moeilijk zijn. 

Vaak hebben  eners een kort lontje en zijn chagrijnig. 

Jij als ouder kan daar de schuld van krijgen, omdat ze je 

een enorme zeurpiet vinden. Ook gaan ze je ouderwets 

vinden.

Dat is niet al  jd leuk en soms moeilijk om mee om te 

gaan, want ook jij als ouder kan na een werkdag erg 

moe zijn en het er allemaal niet bijhebben. 

Toch hee   een  ener de aandacht van ouders nodig. 

Zeker om hen te helpen om door deze  jd heen 

te komen, want hun hele hormoonhuishouding 

ligt overhoop wat maakt dat zij last hebben van 

stemmingswisselingen. Dit gebeurt vooral bij 

jongeren tussen de 10 en zes  en jaar. Ook kan daar 

vermoeidheid en slapeloosheid bijkomen. 

Belangrijk is dan ook om met je puber in 

gesprek te blijven, want communica  e 

en aandacht is in deze periode erg 

belangrijk. 

Soms zit een puber iets dwars, maar weten 

zij niet wat. En ook al weet je als ouder wat het 

probleem is van je puber, blijf je puber serieus 

nemen want pas pratend komt je puber er pas achter 

wat hem of haar dwars zit. 

De puber  jd is verander  jd naar de volwassenheid. 

Een puber groeit lichamelijk, hormonaal en ook 

geestelijk langzaam naar de volwassenheid toe. Dit 

gaat gepaard met onzekerheid. Een puber weet niet 

goed wat hij/zij met zichzelf aan moet. In deze  jd 

maakt de puber maakt zich los van zijn ouders en 

klemt zich steeds meer vast aan zijn vrienden en vrien-

dinnen. Zij zoeken steun bij elkaar.

In het begin van de puberteit willen pubers niet 

opvallen. Zolang een puber zich onzeker voelt wil deze 

zich mengen in de menigten of alleen zijn. Pas wanneer 

de puber zich weer wat zekerder gaat voelen, leert hij/

zij zichzelf als jongvolwassenen kennen. 

We spreken dan ook over een jongere.

Op het moment dat de jongere zichzelf leert kennen 

als een jongvolwassen mens, is dat ook het moment 

dat er een duidelijk zel  eeld ontstaat en zich wil 

bewijzen. Dat zal ongeveer vanaf de lee  ijd van 14 jaar 

gebeuren. Maar meestal gebeurt dat later. 

Vanaf ongeveer 16 jaar zijn de meeste jongeren er 

aan toe om zich losser te maken van hun vrienden 

en vriendinnen. Ook kan een mens pas vanaf zijn 

16de jaar goed analyseren wat er om hem of haar 

gebeurt en wat er om hem of haar heen gebeurt. 

Jongeren zijn dan in staat om een afwijkende mening 

te hebben, zonder bang te zijn dat ze daarvoor worden 

afgerekend. 

Tja, de puber  jd kan soms ingewikkeld zijn. Maar 

hoe het ook zij, uw jongere blij   uw aandacht nodig 

hebben, als hij of zij hierom vraagt. 

Heel veel succes. 

Els Hendrikse
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De sociale schoolveiligheid 

Bent u als school en/of schoolbestuur ook op zoek naar 

goede handva  en om zorg te dragen voor de sociale 

veiligheid op uw school, om zo te voldoen aan de 

we  elijke verplich  ng? Dan bent u bij S  ch  ng Veilig 

Onderwijs (SVO) aan het juiste adres!

Wat kan S  ch  ng Veilig Onderwijs voor u betekenen?

• Wij Bieden u handva  en op maat om de sociale 

veiligheid op school te vergroten.

• Is een betrouwbare en een ona  ankelijke par  j 

in het onderwijsveld.

• Bieden maatwerk en hee   de crea  viteit om 

samen de juiste oplossing te kunnen vinden in 

ieder sociaal probleem.

• Hee   een professioneel team van mediators, 

counselors, externe vertrouwenspersonen en 

onderwijsprofessionals voor scholen, schoolbe-

sturen, CJG’s, en het gezin. 

• Als S  ch  ng met een ANBI-status zijn wij niet uit 

op commercieel gewin.

Dat maakt dat S  ch  ng Veilig Onderwijs “de” juiste 

partner is om te voldoen aan de wet “sociale veiligheid 

op school”. 

Immers van een sociale veilig schoolklimaat wordt 

iedereen gelukkig! Daar gaan wij voor, u toch ook? 

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons, 

zodat wij samen kunnen bespreken wat voor uw 

school/instan  e het beste van toepassing kan zijn. 

Ons telefoonnummers is 0346-550655.

Ons e-mailadres is:direc  e@s  ch  ngveiligonderwijs.nl.

Wij vernemen graag van u.

De grootste moeilijkheden in de omgang met pubers

Waarom is het opvoeden van nogal wat pubers zó 

las  g? Waarom hebben zoveel ouders er moeite mee? 

Waarom is er iedere week vaak wel iets met je puber 

dat jouw hoofdpijn bezorgt? Waarom zet het vaak een 

enorme druk op je eigen rela  e?

Allereerst zijn er de snelle stemmingswisselingen, met 

name bij meisjes. Het ene moment zijn ze heel rus  g 

en poeslief, het andere moment (en dat kan binnen 

enkele minuten) is het alsof hij/zij rechtstreeks uit de 

hel komt. Ik wil niet alles op de hormonen gooien maar 

dit hee   er vaak wel mee te maken. De hormonale 

huishouding is dusdanig anders dan bij volwassenen 

dat een puber razendsnel heel emo  oneel kan worden. 

In combina  e met een nog niet volledig ontwikkelde 

prefrontaalkwab (voorste delen van de hersenen), leidt 

dit tot een onvoldoende beheersing van eigen emo  es 

die spontaan opkomen. Met name deze beheersing 

van emo  es wordt door de frontaalkwabben geregeld. 

Als je puber al  jd al een groter emo  oneel brein had, 

waarmee ik bedoel dat het al  jd al gevoeliger en vooral 

temperamentvoller was, dan is dat in de puberteit vaak 

nóg he  iger. De beheersing van deze he  igere emo  es 

wordt dan een hele opgave voor de frontaalkwabben.

Tegengesteld aan wat velen denken is deze beheersing 

echter wel goed te trainen. Zoals ik al eerder schreef 

is het erg belangrijk om al op vroege lee  ijd kinderen 

te leren zichzelf te leren beheersen, gedisciplineerd 

te zijn. Zie mijn pagina over de vermoedelijk beste 

opvoeding  ps. Dit klinkt heel eng, alsof je kind in een 

keurslijf moet passen, maar dat is het echt niet. Het 

leren beheersen van je eigen impulsen (=spontaan 

opkomende wensen en emo  es) is een heel belang-

rijke fundamentele eigenschap. Het is belangrijk voor 

een ‘normale’ samenleving waarin wij met z’n allen 

niet té snel kwaad worden op elkaar, waarin wij met 

z’n allen elkaar niet direct seksueel aanvallen omdat 

we simpelweg zin hebben in seks. Waarin wij ons niet 

te barsten eten aan al dat lekkers dat dagelijks op 

straat te vinden is, waarin wij onszelf niet armoedig 

kopen aan al dat leuks dat er allemaal te koop is in 

onze welvaartmaatschappij.

Deze beheersing van onze eigen wensen en emo  es 

wordt vooral verzorgd door de voorste delen van 

onze hersenen: de prefrontaal-kwabben. Met name 

de orbito-frontale en ventro-mediale gedeelten 

reguleren ons emo  onele brein. Dit emo  onele brein 

bevat onder meer onze basis-geheugen opslagge-

bieden (hippocampus en deel temporaal kwab), onze 

amygdala die onze angst en kwaadheid regelt, onze 

hypothalamus die onze ins  ncten (seks, agressie, lust, 

honger, dorst, vecht- of vluchtreac  e) regelt en de 

hypofyse (die allerlei hormonen maakt).
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In feite worden in de frontaalkwabben onze gedrags-

codes en regels opgeslagen en aangeleerd. De 

beheersing vindt constant plaats door onze opvoeding 

en door wat het kind zelf allemaal mee maakt. Het is 

in feite exact hetzelfde als met een hond. Kijk maar 

naar de honden  uisteraar (dog-whisperer) die de 

meest las  ge honden toch heel snel het juiste gedrag 

kan aanleren. De hond wordt er gelukkiger van, maar 

de eigenaar vaak zelf ook. En een hond is dan nog een 

stuk gemakkelijker dan een puber. Maar…het is dus 

goed te doen.

Bij een puber zijn echter de snelle stemmingswis-

selingen heel las  g. Ze kunnen je het bloed onder je 

nagels vandaan halen. Het ene moment heel rus  g, 

het andere moment explosief en zelfs agressief, 

ongehoorzaam. Het beste dat je dan kan doen is 

vooral zelf rus  g blijven. Zodra je meegaat in de 

emo  es en zelf explosief wordt, op dat moment 

escaleert de situa  e al heel snel. Dat komt omdat 

een puber net zoals iedereen zogenaamde spiegel-

neuronen hee  , waardoor de puber meevoelt en 

meedoet met degene tegenover zich. Als diegene (jij 

als ouder) dan ook al kwaad reageert, dan is de kans 

zeer groot dat het emo  onele brein van je puber nóg 

he  iger gaat reageren dan ie al doet. Zij een grote 

bek? Jij een grote bek terug? Zij een nóg grotere bek 

terug en slaan met de deuren. Dit helpt allemaal niets, 

het verergert een ruzie alleen maar. Bovendien, je 

gee   dan ook het slechte voorbeeld: een emo  e als 

kwaadheid moet je juist leren controleren/ beheersen, 

niet opblazen.

Rus  g blijven, ten allen  jde. Ten tweede, NIET 

verwachten dat je puber op die momenten van 

emo  onele uitbars  ngen redelijk is. Niemand is  jdens 

he  ige emo  es redelijk, dat is nou net de ellende 

van he  ige emo  es. De poli  e weet dit maar al te 

goed. Bij he  ige emo  es moet je juist rus  g blijven 

óf zeer bruut geweld of dreiging gebruiken. Maar 

vooral niet gaan discussiëren. Een puber staat niet 

open voor een uitgebreide discussie op het moment 

dat de emo  es hoog oplopen. Ga dus niets uitleggen, 

geen lange verhalen op dat moment. Wees heel kort 

en krach  g zeer duidelijk wat je op dat moment wilt. 

Dat is meestal dat je je puber moet aangeven dat ie 

wat rus  ger moet worden. Als dat leidt tot nóg meer 

kwaadheid, dan moet je werken met een zogenaamde 

 me-out. Je gaat dan niet direct in op wat je puber 

doet, je wilt hem even laten a  oelen. Dat kan door 

weg te lopen zelf (vaak niet zo slim omdat de puber 

dan alles bepaalt), of door je puber te zeggen dat hij/zij 

naar zijn kamer moet om af te koelen. De boodschap 

wordt dan: “ik praat pas met je verder, ik luister pas 

naar je, als je weer wat afgekoeld bent”. Belangrijk is 

dat je je puber serieus neemt en aangee   dat je wel 

wílt luisteren maar NIET op deze emo  onele manier. 

Juist dáárom moet jij ook het goede voorbeeld geven 

en zelf rus  g blijven. Laat je nooit verleiden tot het 

meegaan in de he  ige emo  es! Een puber hee   

daarmee de controle en de macht over jou. En dát mag 

echt niet gebeuren. Want dan wordt kwaadheid of een 

he  ige emo  e een wapen tegen jou als ouder. Dát kan 

echt niet.

Een puber wordt pas weer wat redelijk als de emo  es 

wat gezakt zijn. Vóór die  jd hee   een lange discussie 

geen enkele zin. Veel ouders doen juist dit compleet 

verkeerd en proberen uit alle macht allemaal 

argumenten om die he  ige emo  es te dempen. 

Helemaal fout. Direct aangeven dat deze emo  es en 

deze uitbars  ng zo geen zin hee   en dat je wilt dat de 

puber a  oelt en kalmeert. Wegsturen dus (  me-out) 

maar wél met de belo  e te willen praten en te willen 

luisteren, mits het kind dit op een rus  ge manier kan 

doen. Omdat je je puber dan serieus neemt en laat 

zien dat je op een volwassen manier wilt praten met 

hem of haar, zal het vaak sneller kalmeren en je meer 

gaan respecteren.

Dit is wel de meest belangrijke  p voor elke ouder die 

een explosieve puber voor zich hee  . Laat een puber 

even uitrazen, a  ankelijk van hoe he  ig dat is kun je 

ervoor kiezen dit een paar minuten te doen en dan 

ook vooral je mond te houden. Tot een bepaalde grens 

natuurlijk. Als bijvoorbeeld  jdens de razernij hele 

grove dingen gezegd worden moet je dírect ingrijpen. 

En dan heb ik het niet over de standaard-opmerkingen 

als: ‘ik haat je’, ‘wat ben jij gemeen zeg’, of ‘ik wou 

dat ik een andere vader (moeder) had’. Dergelijke 

zaken worden in kwaadheid gezegd en worden nooit 

gemeend. Maar…als je puber begint met ‘klootzak, 

ik wou dat je dood was’, ‘ik wou dat je kanker kreeg’, 

of ‘ik maak je dood als ik dat kan’, kijk, dan voel je 

wel dat er duidelijke grenzen van respect worden 

overschreden. Zoiets moet je nooit toestaan. Maar… 

ook hier geldt: blijf rus  g maar corrigeer meteen. 

Maak met lichte stemverhe   ng duidelijk dat je puber 

nu moet verdwijnen en dat je verder praat als hij 

gekalmeerd is. Wordt vooral niet nóg bozer want daar 

wacht zo’n puber alleen maar op. Een ruzie is tenslo  e 

leuk als de ander daarop he  ig reageert.

Auteur: Feri Kovács, neuropsycholoog
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De People Help The People Award 2015

Ook dit jaar hee   de commissie Iedere Dag Veilig 

Onderwijs van S  ch  ng Veilig Onderwijs de People 

help The People Award uitgereikt. 

De keuze van de commissie is gevallen op Neomi Lo  e. 

Foto: Mar  jn Mastenbroek

Docent Nederlands Neomi Lo  e van het Oranje Nassau 

College in Zoetermeer, hee   op vrijdag 4 december 

2015 uit handen de commissieleden van de commissie 

Iedere Dag Veilig Onderwijs Gerard en Ingrid van 

Beelen, op haar school en in het bijzijn van haar hele 

team, een award gekregen voor haar grote inzet tegen 

pesten op school.

Hun dochter Livia van Beelen maakte in maart 2012 

op 13-jarige lee  ijd een einde aan haar leven, omdat 

ze gepest werd via de sociale media en op school. In 

één van haar afscheidsbrieven sprak ze de wens uit 

dat andere kinderen wél gehoord worden op school. 

Neomi maakt problemen in haar klas bespreekbaar en 

beschrij   herkenbare situa  es in haar online blog.

People help the people

De commissieleden, Gerard en Ingrid waren zeer 

geroerd door het blog ‘Over de streep’, waarin een klas 

wordt gecon-

fronteerd met 

pestgedrag. 

De award 

draagt de naam 

‘People Help 

The People’, het 

lievelingsliedje 

en de boodschap 

van Livia aan de 

hele wereld! 

Ook in 2016 zal 

de commissie 

een Award 

uitreiken. Dit 

zal  jdens een 

themadag 

gebeuren in 12 maart 2016. De Themadag zal 

gehouden worden in ’t Zand te Maarssen. Wij zullen u 

via de nieuwsbrief, onze website en facebookpagina op 

de hoogte brengen van het programma.

De Award is een ini  a  ef van de S  ch  ng Veilig 

Onderwijs en mede mogelijk gemaakt door Flexicon te 

Weesp, waar wij Flexicon dankbaar voor zijn.
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Alle alarmbellen gaan rinkelen:

‘Juf, denkt u ook weleens over dat u dood wilt?’

 13 april 2015

Neomi Lo  e

‘Je neemt steeds meer afstand. Ik zoek naar de 

verbinding, maar je glipt door mijn vingers en ik heb 

geen idee hoe ik je weer bij me kan krijgen.’ Neomi 

Lo  e schrij   een blog aan de leerling waar ze al  jd 

over na bleef denken. Het meisje met wie ze, steeds 

opnieuw, contact probeerde te zoeken, maar bij wie 

het niet leek te lukken. Leek. Want jaren later krijgt ze 

opeens een berichtje op Facebook. ‘Heey mvr lo  e, ik 

kwamm u tegen op facebookk…’ 

 

NB: Dit is noch Neomi, noch het meisje uit het verhaal. Bron: www.unsplash.com

Juf, denkt u ook wel eens over dat u dood wilt?’ vraag 

je me  jdens de les. Oke. Ik sta op scherp. Alle alarm-

bellen gaan rinkelen. Zeker ook, omdat ik al een  jdje 

het gevoel heb dat het niet zo goed met je gaat. Steeds 

als ik aan je vraag of er iets is, is jouw antwoord ‘Nihiks!’ 

en rol je met je ogen. En als ik tegen je zeg dat je al  jd 

bij me terecht kunt, zeg je ‘Jahaaaa, dat weet iiiiiik.’

Je staat wat nonchalant naast mijn bureau en ik vertel 

je dat ik me wel eens heel verdrie  g voel, maar dat ik 

het leven zo leuk vind dat ik er absoluut geen afscheid 

van zou willen nemen. ‘Droom jij wel eens van een 

ander leven?’ vraag ik je. ‘Nee, niks. Laat maar.’

Met een onbestemd en beklemmend gevoel zit ik aan 

mijn bureau en observeer hoe jij weer gaat zi  en en 

aan het werk gaat. Ondertussen malend en me zorgen 

makend over hoe het nu écht met je gaat, want daar 

kan ik al weken mijn vinger niet op leggen. Mijn onder-

buikgevoel zegt al heel lang dat er iets aan de hand is. 

Maar wat? Je laat niets los.
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Ik ben jouw mentor en houd je goed in de gaten. 

Steeds probeer ik een gesprekje met je aan te knopen, 

gewoon over leuke dingen. Maar zelfs daar staat jouw 

pet niet naar.

Een volgende les kom je weer naar mijn bureau en 

vertel je me dat je naar het ziekenhuis moest, omdat 

ze dachten dat je zwanger zou zijn. Jeetje, je bent pas 

12 jaar! Ik weet niet zo goed hoe te reageren; we zi  en 

immers gewoon in de les. Dus ik vraag je of je na de les 

even wilt blijven, zodat ik meer  jd voor je heb. ‘Nee, 

niks. Laat maar.’ Na de les ben je snel weg en als ik er 

nog eens op terug kom, ontwijk je mijn ogen en zegt 

alleen maar dat er ‘echt niks ihissss!’

Ik begin aan mezelf te twijfelen en word onzeker. 

Misschien is er dan echt niets aan de hand? Je neemt 

steeds meer afstand. Ik zoek naar de verbinding, maar 

je glipt door mijn vingers en ik heb geen idee hoe ik 

je weer bij me kan krijgen. Ik blijf toenadering zoeken 

door je complimentjes te geven  jdens de les, een 

gesprekje aan te knopen in de pauze of je te knipogen 

als we elkaar passeren. Steeds geef je me dan een boze 

blik of rollende ogen. Ik word nog onzekerder. Pak ik 

het wel juist aan?

Je gaat over naar het tweede leerjaar en krijgt een 

nieuwe mentor. Toch blijf ik me zorgen om je maken. 

Je gaat je steeds recalcitranter gedragen ten opzichte 

van de docenten. Je spijbelt. Je doet je werk niet meer. 

En je kunt niet zonder de twee telefoons die je voort-

durend bij je hebt. Je gedrag resulteert in het feit dat je 

bij ons van school af moet. En dat is heel lang aan me 

blijven knagen.

Aan je best vriendin, die nog al  jd bij ons op school zit, 

vraag ik steeds hoe het met je gaat en of ze de groetjes 

aan jou wil doen. Veel laat ze niet los over jou, want 

jullie blijken elkaar niet meer zo vaak te spreken.

Jij bent degene waarvan ik me jarenlang heb 

afgevraagd hoe het met je zou gaan en of ik het als 

mentor met jou wel goed heb aangepakt. Je wandelde 

nog vaak door mijn gedachten en had/hebt nog al  jd 

een tuintje in mijn hart.

En dan ineens…

Een aantal jaren nadat jij bij ons van school bent 

gegaan, open ik op Facebook mijn ‘overige privé-

berichten’ en zie ik dat je me een bericht hebt gestuurd 

op de dag dat je onze school verliet:

‘Heey mvr lo  e, ik kwamm u tegen op facebookk en ik 

wou   zeggen: Fyne Vakan  e & veell plezierr volgend 

jaarr op sgool. Ik ga naarr een andere school, maarr 

dat wist u vlgns mij al. X – srry&bedankt.’

Ik voel me zo enorm opgelucht als ik dit lees! Zou ik 

het dan toch niet helemaal verkeerd hebben gedaan? 

Zoveel jaren later geef jij mij het antwoord. Je stuurt 

me een bericht waarvan ik tranen in mijn ogen krijg.

‘Ik heb heel lang na zi  en denken of ik dit wel zou 

zeggen maar ik heb toch besloten om het te doen, 

ik moet het voor mijn gevoel gewoon even kwijt. 

Allereerst wil ik u bedanken voor alles, en dan bedoel ik 

oa dat u zoveel voor me gedaan hee   in de jaren dat ik 

bij u op school zat en dat u me zo probeerde te helpen, 

ik ben dat namelijk tot op de dag van vandaag nog 

steeds niet vergeten. Ik heb nooit kunnen zeggen dat 

ik dat erg heb waardeerd en nog steeds, dus bij deze. 

Ik heb echt wat aan u gehad. Toen ik u anderhal  aar 

terugin de tram tegenkwam vroeg u mij iets en ik heb 

besloten daar niet echt op in te gaan, niet omdat ik 

dat niet wilde, maar meer omdat het op dat moment 

geen goed idee was om te doen..Ik denk vaak terug 

aan bepaalde  jden en dan wou ik dat ik andere keuzes 

had gemaakt. Ik wil u nogmaals bedanken voor alles 

mevrouw Lo  e, u bent echt een topvrouw. Please keep 

that in mind.’

En wat ben jij een topmeid! En wat heb ik een 

topbaan…

Neomi Lo  e is docent aan het Oranje Nassau College 

in Zoetermeer.en ambassadeur van Het Kind. Door 

haar schrijvende werk waarmee ze een bijdrage levert 

aan een veilig onderwijs klimaat, hee   de commissie 

Iedere Dag Veilig Onderwijs vanS  ch  ng Veilig 

Onderwijs haar op 4 december 2015 de People helpt 

de People Award uitgereikt.
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Delen van wijsheid is de opmaat naar respect

Woorden wekken voorbeelden trekken | Goed voorbeeld doet goed volgen

Jonge en oudere ervaren docenten

Belangrijk om binnen het docententeam een goede 

mix te hebben van jonge en oudere docenten. Jonge 

docenten kunnen heel wat leren van de oude en 

ervaren docenten voor wat betre   hun opgedane 

ervaring. Andersom overigens ook. Zij hebben met 

vallen en opstaan geleerd hoe het moet en niet moet. 

Laten jonge beginnende docenten hier hun voordeel 

meedoen. Zorg als schoolleiding dat er ruimte is voor 

wederzijds lesbezoek. De jonge docent bezoekt een 

les van de oudere ervaren docent en andersom. Vorm 

de jonge genera  e docenten in wijsheid (Pruden  a: 

Voorzich  gheid - verstandigheid - wijsheid) Creëer 

mogelijkheden zodat jonge docenten advies kunnen 

vragen aan oudere docenten. 

Gepensioneerden – vaten vol ervaring

Betrekt gepensioneerde docenten, voor zover dat 

mogelijk is, hierbij. Gepensioneerde docenten zijn 

vaten vol levenswijsheid en levenservaring. Benut deze 

exper  se en ervaring. Jonge docenten kunnen er hun 

winst mee doen en groeien zodoende in wijsheid voor 

de klas.

Delen van wijsheid | van docent naar leerling

Docenten die zelf gevormd en gegroeid zijn in de 

deugd wijsheid, fungeren als rolmodel voor de leerling. 

Zij dragen (on)bewust hun iden  teit over aan de jonge 

genera  e. Is de leraar eerlijk, dur   hij zich kwetsbaar 

op te stellen, is hij beschaafd, weet hij maat te houden 

en is hij rechtvaardig in zijn optreden? Hoe ga je als 

docent om met je leerling? Wat is ethische kompas? 

Heb je oprecht aandacht voor ze? “Jongeren onder-

wijzen veronderstelt op de eerste plaats: meevoelen. 

Ook binnen de klas leren samenleven op een 

menselijke manier” aldus Jezuïet Jean de Bruyn. Welke 

wijsheden wil je als school, als docent overdragen. ‘De 

mens wordt mens enkel en alleen door het onderwijs. 

In dit ar  kel wil ik aandacht vragen voor de deugd wijsheid. Wijsheid is onder andere het vermogen om te 

luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, tussen goed en kwaad wat er toe doet en wat niet. Er 

wordt binnen het onderwijs veel aandacht geschonken aan de deugd respect. Maar je leest weinig over de 

deugd wijsheid. Vandaar mijn pleidooi voor meer wijsheid. Respect of anders gezegd; gezag komt namelijk 

voort uit wijsheid. 

Onlangs las ik een intrigerend interview uit 2013 met 

de HAN(Hogeschool Arnhem en Nijmegen) voorzi  er, 

dr.Kees Boele. Enkele citaten uit dit interview: “We 

heten hoger onderwijs, niet hogere opleidingen, 

toch? Ik wil dat we terug durven gaan naar het 

hart van het onderwijs. Een echte renaissance is 

voor mij aan de orde en dat woord zegt het al: 

een wedergeboorte, waarin we terug gaan naar 

de bronnen van wat goed onderwijs is. Het woord 

‘onderwijs’ gee   ons de rich  ng al aan, vind ik. 

Het woord wijsheid zit erin. Gezag wekt respect bij 

studenten. Wijsheid en kennis legi  meren dit voor 

hen.” Dit jaar verscheen hierover een lezenswaardig 

boek van zijn hand: Onderwijsheid. Terug naar waar 

het echt om gaat. 

Voldoende voorbeelden

In onze over-informa  eve en mul  culturele samen-

leving hebben we alleen aan kennis niet voldoende. 

Naast kennis hebben leerlingen wijsheid nodig. Zeg 

maar, onderscheidingsvermogen. Er komt veel op onze 

jongeren af. Leerlingen hebben leraren nodig die hen 

in deze informa  eve- en mul  culturele maatschappij 

rich  ng wijzen en leren te  lteren waar het echt op 

aan komt en wat er echt toe doet. Hoe je omgaat met 

zoveel informa  e en meningen en mensen. Anders 

hebben we veel informa  e en weinig kennis, veel 

meningen maar weinig principes, veel gevoelens en 

weinig overtuigingen.

Klassen zijn zeer geschikte ruimtes om te 

experimenteren en wijsheid aan te leren. Jongeren 

zijn nieuwsgierig en weet- en leergierig. Laten we daar 

gebruik van maken. Klassen zijn kleine afspiegelingen 

en dwarsdoorsneden van de samenleving. Allerlei 

situa  es in de klas bieden aanknopingspunten om de 

deugd wijsheid ter sprake te brengen. Het ligt voor het 

oprapen.
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Hij is niet meer dan wat het onderwijs van hem maakt. 

Het is van belang te onderstrepen dat de mens al  jd 

onderwezen wordt door andere mensen die op hun 

beurt eveneens onderwijs hebben ontvangen van 

weer andere mensen.’ Immanuel Kant, Duitse  losoof 

(1724-1804)

Leerlingen hebben dringend behoe  e aan docenten 

met kennis, maar alleen dat is niet voldoende. In 

het onderwijsblad Didac  ef las ik een interview met 

onderwijspedagoog Gert Biesta over zijn boek ‘Goed 

Onderwijs en de cultuur van het meten. Ethiek, poli  ek 

en democra  e’; het volgende. Er zijn drie doelen: “Ten 

eerste het terrein van de kwali  ca  e, de overdracht 

en verwerving van kennis en vaardigheden. Maar het 

onderwijs is meer. Het gaat ook om socialisa  e – de 

manier waarop het kind zich leert verhouden tot 

tradi  es en prak  jken, en om subjec  vering – hoe 

wordt een kind een eigen individu, een persoon die 

in onze democra  e kan meedoen.” Naast kennis-

overdracht is de overdracht van levenswijsheid voor 

docenten onmisbaar. Geleerd door vallen en opstaan. 

Geleerd door te vragen. Geleerd door aandach  g te 

luisteren naar de oudere en door het leven gevormde 

(gepensioneerde)docent. 

Gezag wekt respect

Het onderwijs hee   dringend behoe  e aan zulke 

rich  ngwijzers. De Spaanse  losoof en schrijver 

Fernando Savater (1947) hee   het wel heel pathe  sch 

verwoord: ‘Voorop staat dat ik van alle werkende 

mensen de leraren – de schoolju  en, schoolmeesters, 

ja alle docenten – beschouw als de meest noodzake-

lijke, de meest heldha  ige, de meest grootmoedige 

en de meest beschavende van allen die zich dagelijks 

inspannen om in de behoe  en van een democra  sche 

samenleving te voorzien.’

Direc  es kunnen daar een sturende en faciliterende 

rol in vervullen. Leerlingen zullen hierdoor groeien 

in wijsheid. Maar zullen ook gezag geven aan hun 

docent, ook al is deze nog jong. En gezag wekt respect. 

Wijsheid en kennis legi  meren dit voor hen. Leerlingen 

groeien in wijsheid door deze prak  jkvoorbeelden. (= 

docenten). Kennis en wijsheid zijn dan aanwezig in de 

klas. Een ideale combina  e. 

Nederland wijzer maken

De Bond tegen Vloeken hee   als slogan: Nederland 

mooier maken! Voor dit ar  kel wil ik het even anders 

zeggen: Nederland wijzer maken! De school is een 

plaats bij uitstek om dit te beoefenen. Elke dag. 

Direc  e, ondersteunend en onderwijzend personeel. 

Iedereen kan ingezet worden. Wat een voorrecht als 

je op een school zit als leerling en werkt als docent 

waar aandacht is voor wijsheid. Dan volgt respect als 

vanzelf. We hebben er dringend behoe  e aan! ‘Een 

kind is niet een lege  es die moet worden gevuld, maar 

een smeulend vuurtje dat moeten worden aange-

wakkerd.’ MIchel MontaIgne, Franse  losoof, schrijver 

en poli  cus (1533-1592)

Wijsheid is een kardinale deugd. Wijsheid leert waar 

het in het leven echt op aan komt. Leert onder-

scheidingsvermogen. Gee   inzicht door kennis. 

Leert verbanden zien. Leert  lteren in de brij van 

informa  e. Leert maat te houden en nederigheid. 

Leert rekening te houden met de ander. Leert te zien 

dat je verantwoordelijk bent voor jezelf en de ander. 

Dat je samen werkt aan een rechtvaardige wereld. 

Wijsheid kun je leren. Door open te staan voor de 

ander. Te luisteren en vooral vragen te stellen. Wat een 

mooie en uitdagende taak om met jongeren te mogen 

werken. Wat hebben we toch een prach  g beroep! Een 

voorrecht. 

De bedelmonnik Franciscus van Assisi zei: ‘Vrouwe 

Wijsheid, een deugd met koninklijke waardigheid. Zij is 

‘kenmerk van het ware [leven]’.

Auteur: Sjors van der Kraan

Commentaar SVO:

Met dank aan Sjors van der Kraan dat hij dit ar  kel 

hee   ingebracht. 

De leerkracht hee   een rolmodel. Dat is het geven van 

het goede voorbeeld in zijn/haar gedrag naar iedere 

leerling. Mocht een leerling zich misdragen, is het aan 

de leerkracht hoe hij/zij daar mee omgaat.

Wilt u daar mee informa  e over? Bel ons of stuur ons 

een e-mail naar direc  e@s  ch  ngveiligonderwijs.nl 

Wij wensen iedere leerkracht/docent heel veel succes. 
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“Alles wat aandacht krijgt groeit”

Woorden en nega  ef gedrag van anderen kunnen ons diep raken. We zijn dan niet meer goed in staat om 
empathisch te reageren op de boodschap van de ander. Maar hoe kunnen we nega  eve patronen stoppen?

Bijzonder als we er echt goed over nadenken. Want zou 

het jongetje van 10 jaar, de zogenoemde dader, echt 

iets denken in de trant van: “Ah oké, goed dat ik het nu 

weet, ik mag een ander kind niet in zijn buik schoppen, 

dat ga ik dan natuurlijk niet meer doen.” Zou het 

gesprek met de jongens het pestgedrag daadwerkelijk 

stoppen en gedragsverandering opleveren? Precies, 

nee! Want een kind van 10 jaar, dat een ander kind 

van 10 jaar in zijn buik schopt, kan niet anders dan een 

heel verhaal hebben. En ook al weet school best dat dit 

kind een heel verhaal hee  , toch wordt er keer op keer 

verbinding gemaakt met het gedrag en de gebeurtenis. 

Eigenlijk gaat het als vanzelf, zonder na te denken 

richten we onze aandacht op de uitgesproken woorden 

en gedrag van de ander. We hebben vervolgens sterk 

de behoe  e daar over in gesprek te gaan en stellen 

dan allerlei vragen gericht op wat we hebben waarge-

nomen. We hebben behoe  e feitelijke informa  e te 

verzamelen.

Je mag een ander kind niet in zijn buik schoppen

“Mijn zoon is al  jden slachto  er van die pestkop en nu 

is hij weer in zijn buik geschopt. De school hee   beide 

jongens gehoord over wat er precies is gebeurd. De 

pestkop is duidelijk gemaakt dat hij een ander kind niet 

in zijn buik mag schoppen”. Ik zie een diep geraakte en 

bezorgde moeder.

Als we dit voorval analyseren: volgens deze moeder 

en school is zoonlief (10 jaar) het slachto  er en het 

andere kind (ook 10 jaar) is benoemd tot dader. Zoals 

gebruikelijk werden beide jongens op school gehoord 

op allerlei feitelijke informa  e om het speci  eke 

voorval helder te krijgen, waarvoor de bekende 

W-vragen zijn ingezet. Er is hard gewerkt door de 

leerkrachten en direc  e, waarbij alle  jd, energie en 

aandacht is gericht op het gedrag, de woorden en de 

gebeurtenis met als doel het probleem op te lossen. 

Als klap op de vuurpijl hee   school ‘de dader’ gezegd: 

“Je mag een ander kind niet in zijn buik schoppen”
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We doen hiermee ons uiterste best de problemen 

op te lossen, helaas leidt dit echter vaak tot het juist 

groter maken van de problemen.

Want is het niet zo dat alles wat aandacht krijgt groeit?

Verbinding door empathie

Het is interessant om te kijken hoe wij empathie wel 

of niet gebruiken in de omgang met elkaar. Misschien 

herken je het wel vanuit je liefdesrela  e die je 

momenteel hebt of hebt gehad? Discussie of gedoe 

kan bijvoorbeeld ontstaan over iets wat wel of juist 

niet gezegd is en dit kan vervolgens lang aanhouden. 

We praten langs elkaar heen, hebben het gevoel dat 

de ander ons niet begrijpt en dus herhalen we keer op 

keer hetzelfde tot soms grote frustra  e. Soms duurt 

het zo lang, totdat de ander er misschien wel zo klaar 

mee is en dat deze iets zegt als “Ik begrijp ook wel 

dat het voor jou…” of “ik kan me ook wel voorstellen 

dat het voor jou…”. En bijzonder genoeg, HOPPA, het 

probleem verdwijnt dan vaak als sneeuw voor de zon. 

Dit gebeurt op het moment van ‘ik leef me in jou in’, 

op dat moment ontstaat er verbinding. En dat is waar 

we zo sterk behoe  e aan hebben. We willen niet dat 

de ander verbinding maakt met ons gedrag maar 

verbinding maakt met ons zijn, we willen verbinding 

van mens tot mens. 

Het is een hot item in onze maatschappij en vele zullen 

deze behoe  e tot verbinding herkennen. Ondanks 

onze eigen behoe  e hierin te herkennen, lijkt het zelf 

reageren vanuit empathie nog best las  g.

Wat zet ons empathisch vermogen op aan of uit?

Woorden en nega  ef gedrag van anderen kunnen ons 

diep raken. We scha  en de woorden of het gedrag 

vrijwel direct op onze eigen emo  onele waarde (die 

worden bepaald door ons verleden, door wat we 

hebben meegemaakt). We halen dit vervolgens naar 

binnen, we maken het van ons (we voelen de emo  e) 

om ons er vervolgens mee te verbinden. Doordat 

we deze emo  onele reac  e voelen is er feitelijk een 

probleem bij ontstaan. We zijn dan niet meer goed in 

staat om empathisch te reageren op de boodschap van 

de ander. We verdelen ons vaak in de rollen als slacht-

o  er of dader. 

Dit gebeuren maakt vele rela  es ingewikkeld en is de 

kern van nega  eve patronen. Met steeds wisselende 

onderwerpen draaien we rond in deze emo  onele 

worsteling, waarbij beide par  jen de ander zo graag bij 

zijn emo  e wil betrekken. Echter zonder de empathie 

van beide kanten zal dit maar las  g lukken. Zo worden 

(soms kleine) problemen groter en groter. 

Wat is nou eigenlijk empathie en hoe staat dit 

ten opzichte van projectie?

Empathie betekent dat men zich kan verplaatsen in 

een ander en zich de gevoelens van die ander kan 

voorstellen. Dit hoe   niet te betekenen dat men die 

gevoelens zelf hee   en meevoelt. Een gebrek aan 

empathisch vermogen betekent niet dat iemand zich 

niet probeert te verplaatsen in een ander. Het betekent 

dat hij of zij niet aanvoelt wat er precies in de ander 

omgaat en vervolgens zijn of haar eigen gevoelens 

in die ander veronderstelt. In plaats van empathisch 

vermogen of aanvoelen, is er dan sprake van projec  e, 

het projecteren van de eigen gevoelens op een ander. 

Je eigen gedachten plaatsen in een ander is echter niet 

je verplaatsen in een ander.

Casus moeder en zoon

Een moeder wilde hulp bij het omgaan met haar 

zoontje (3 jaar). Hij had bijna dagelijks he  ige 

dri  buien en het eten van de maal  jden waren vaak 

een strijd. Deze liefdevolle en betrokken moeder werd 

steeds diep emo  oneel geraakt door de afwijzende 

woorden van haar zoontje. Dit belemmerde haar 

om verbinding met zoonlief aan te gaan omdat zij 

door haar eigen emo  e te voelen verbinding maakte 

met zijn kwetsende woorden. Zoonlief wenste door 

zijn moeder gezien te worden maar verschool dit 

achter gekke uitspraken. Moeder wilde hem horen 

en zien maar door haar eigen emo  e te voelen over 

de woorden werd ze afgeleid van zijn werkelijke 

boodschap.

De oorsprong van empathische ontwikkeling:

Ons empathisch vermogen hangt samen met de 

ontwikkeling van de hersenen, in het bijzonder de 

ontwikkeling van onze linkerhersenhel  . Ons typisch 

menselijke bewustzijn van bijvoorbeeld het onder 

woorden kunnen brengen van gedachten en gevoelens 

komt vanuit dat ontwikkelde stuk brein.

Een sterk ontwikkelde linkerhersenhel   betekent dat 

die persoon gericht is op het onder woorden brengen 

van gevoelens.
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Het uiten van gevoelens is ook iets waar vrouwen over 

het algemeen beter in zijn, dit komt omdat de linker 

hersenhel   beter is ontwikkeld.

Wanneer we kijken naar de oorspronkelijke rol van 

mannen en vrouwen, vanuit het perspec  ef van de 

evolu  e, dan zien we dat het verschil in empathisch 

vermogen noodzakelijk is. Een vrouw moet in principe 

een ander wezen op de wereld kunnen ze  en. Dat 

andere wezen, de baby, is zeer langdurig hulpeloos en 

de vrouw beschikt over voedingsmiddelen, namelijk 

borstvoeding, om het kind in leven te houden. Omdat 

zij een ander wezen op de wereld zet, moet zij zich 

goed in een ander kunnen verplaatsen en begrijpen 

wat deze nodig heef. Empathie van de moeder is dus 

een noodzakelijke voorwaarde voor het overleven van 

het kind in het bijzonder.

Terwijl de vrouw voor het kind zorgt, is zij niet goed in 

staat het nest te beschermen. Deze rol is daarom in 

oorsprong voor de man weggelegd. Dat betekent dat 

een man tot agressie in staat moet zijn om het nest 

te kunnen beschermen. Om agressief te kunnen zijn, 

moet hij zich echter niet te veel verplaatsen in een 

ander, dit zou een belemmering betekenen van zijn 

agressieve gedrag.

Laat je leiden door empathie

Als we met deze wetenschap terug gaan naar de 

eerder beschreven casus, moeder en zoonlief (3 jaar), 

luistert deze moeder naar de woorden van haar kind, 

dit gebeurde doordat haar eigen emo  es de leiding 

als het ware overnamen. Deze moeder zou haar zoon 

beter kunnen begrijpen als zij hem kan horen en zien 

vanuit empathische zorg. Deze moeder zal dus voor 

dat haar eigen emo  e een reac  e gee  , vanuit haar 

basis empathie verder moeten doorpakken. Hiervoor 

hee   deze moeder een signaleringsplan nodig welke 

terug gaat naar de eerste start waarin voor moeder 

merkbare gevoelens (empathie) goed voelbaar zijn, dit 

is dus voordat zij haar eigen emo  es voelde. 

Door het  lmpje helemaal terug te draaien, stap voor 

stap, komt moeder uit bij de eerste kenmerken die 

haar lijf aangegeven. Deze moeder voelde bijvoor-

beeld een knoop/knik gevoel in haar buik. Dit gevoel 

was merkbaar ruim voor de daadwerkelijke dri  bui of 

daadwerkelijke strijd. Door dit gevoel bij moeder als 

alarm te labelen, met direct daarop volgend de ac  e 

te nemen in verbinding aan te gaan met haar zoon, 

hee   zij direct de he  ige dri  buien weten te stoppen. 

Door deze empathische gevoelens te herkennen, te 

leren signaleren en zonder deze te laten overschrijven 

door haar eigen emo  es kan deze moeder de volledige 

leiding nemen. Door het zien van de behoe  e naar 

verbinding van haar zoon. 

Ieder kind voelt zich veilig bij een volwassenen die 

er geen extra (leidende) emo  e bij creëert maar de 

emo  e van het kind het onderwerp kan laten zijn 

Je empathieknop op AAN

Zegt je partner, je kind of wie dan ook, woorden die jou 

persoonlijk raken, die je werkelijk verbazen, waarvan je 

denkt “huh, hoe kun je dat nou zeggen?” of: “hoe kun 

je dat nou doen?” Dan zijn dat vaak de eerste signalen 

waarbij je eigen emo  es de leiding probeert over te 

nemen van je empathie. Wat gebeurt er in jouw lijf? 

Welk signaal voel jij? Probeer je eerst in te leven in 

de ander, het niet over de woorden van de ander te 

hebben, maar onderzoek wat de mogelijke onderlig-

gende boodschap kan zijn. Vraag over hoe diegene zich 

voelde, wat diegene zelf zegt wat er is gebeurd of uit 

gewoonweg je zorgen. Maak oogcontact, verbinding en 

vraag je af wat nou maakt dat die persoon zegt wat hij 

zegt, of doet wat hij doet? Welke emo  e of welk gevoel 

zit daar achter? Laat je empathieknop op ‘AAN’. Parkeer 

je eigen emo  e. Het gaat nu even over de ander en 

niet over jou. Het gaat over de persoon en niet over de 

gebeurtenis. Het gaat over verbinding en empathie!

Auteur: Laura Breg, 

Coach, schrijver & spreker op het gebied van opvoeding 

en gezinsproblemen.

LITERATUUR

Meerstadt, G (2011). Moeiteloos. Leven en Werken in het Intuï  eve Tijdperk.

Zutphen: Vital Performance Publishing. 

Delfos, M.F (2010). De schoonheid van het verschil. Waarom mannen en vrouwen verschillend én hetzelfde zijn.

Harcourt Book Publishers

14



Pesten --- Wat is het probleem?

Regelma  g constateer ik dat discussies over pesten de 

gemoederen  ink kunnen bezighouden.

De plotselinge gevoelens van angst en zelfs woede 

zijn een bewijs van de pijn en hulpeloosheid die velen 

voelen wanneer zij worden geconfronteerd met het 

probleem van pesten. En terecht. Pesten blij   een 

erns  g probleem in veel van onze scholen.

Mensen neigen vaak te denken in de rich  ng van 

een van de twee kampen, soms beide, in het pestge-

sprek. Of ze richten zich op de betrokken individuen , 

het “slachto  er” of de “pester” of richten zich op de 

omgeving, zoals de scholen.

Hoewel beide benaderingen noodzakelijk zijn denk ik 

dat het belangrijk om te wijzen op een zeer belangrijk 

onderscheid tussen de twee. Focussen op het slacht-

o  er of pester kan een bepaald incident opruimen, 

maar het doet niets aan de omgevingsfactor waarin 

het pesten hee   kunnen ontstaan dan wel pesten te 

voorkomen of te verhelpen. Dat betekent dat pesten 

weer zal gebeuren, en hoogstwaarschijnlijk ook op 

sub  elere en vaak onopgemerkte manieren.

Onze scholen vertegenwoordigen nu eenmaal alle 

segmenten van onze samenleving. Het is dan ook triest 

om te moeten zeggen dat sommige mensen niet weten 

hoe ze hun kinderen passende sociale / emo  onele 

vaardigheden bij moeten brengen. Dit soort kinderen 

zijn in onze scholen.

Dat pestgedrag verschijnt is soms niet verwon-

derlijk. Dat pestgedrag succesvol kan zijn, zelfs op 

een eerste poging is niet onvermijdelijk. Dat het kan 

blijven bestaan en een ding om te worden gevreesd 

door ieder kind, is onaanvaardbaar en ja, helemaal 

te vermijden. Onze scholen kunnen een cultuur van 

pesten, of een cultuur van respect bevorderen. Het 

bevorderen van een cultuur van respect gebeurt niet 

zomaar; het vergt bepaalde en consistente inspanning. 

Kinderen zullen handelen uit wat ze hebben geïnterna-

liseerd. Het is niet het moment, maar wat er gebeurt 

als reac  e op het moment, wat het handelen van onze 

kinderen bepaalt.

Wanneer onze scholen niet zien wat er aan de hand is, 

omdat ze niet ac  ef op zoek zijn , of niet onmiddellijk 

en adequaat reageert op de gevolgen van pesten, 

dragen ze bij aan een pestcultuur.

Wanneer onze scholen geen sfeer van integra  e en 

respect bevorderen, en dat betekent een bijdrage van 

 jd (en soms de wil) om het te maken, dragen ze bij 

aan een pestcultuur.

Wanneer onze scholen zich niet bewust zijn van het 

gedrag van pre-pesten, zoals sociaal isolement, en niet 

handelen om dit gedrag aan te pakken, dragen ze bij 

aan een pestcultuur.

Wanneer onze scholen niet duidelijk maken dat pesten 

ieders probleem is en zowel kinderen als volwassenen 

manieren leren bij te dragen aan een isolement en 

uitroeiing, dragen ze bij aan een pest cultuur.

Ja, we moeten onze kinderen de vele manieren waarop 

zij zich kunnen beschermen aanleren. 

Maar het belangrijkste: we moeten ze aanleren, dat ze 

naar volwassenen kunnen komen voor hulp, en echte 

hulp kunnen verwachten wanneer er gepest wordt.

Ton Hesel
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Over Talentenkompas 

Talentenkompas is een mee  nstrument dat verder kijkt 

dan alleen intellectuele vermogens of feitelijke kennis 

van leerlingen. Het mee  nstrument is ontwikkeld door 

psychologen van iScreen, een psychologisch advies-

bureau gespecialiseerd in de ontwikkeling van online 

assessment. Talentenkompas voldoet aan wetenschap-

pelijke standaarden en bevat COTAN geregistreerde 

vragenlijsten op het gebied van persoonlijkheid, a   ni-

teiten en sociaal emo  oneel welbevinden.

Talentenkompas is ontwikkeld voor leerlingen in groep 

7 en 8 van de basisschool. Het gee   zicht op het geheel 

van intellectuele capaciteiten, talenten, interesses en 

het sociaal emo  oneel welbevinden van een leerling. 

De belevingswereld en het perspec  ef van het kind zelf 

staan hierin centraal.

De rapportage biedt leerkrachten, ouders en de 

leerling (zelf)inzicht in alle aspecten die een rol spelen 

bij de ontwikkeling van het kind. Elk kind is uniek. 

Dat is het uitgangspunt van Talentenkompas. Door de 

focus op unieke karakteris  eken en talenten wordt de 

leerling bekrach  gd in zijn/haar mogelijkheden.

De Talentenkompas afname bestaat uit twee blokken. 

In het eerste blok maken leerlingen zeven capaciteiten-

tests. In het tweede blok worden drie persoonlijkheids-

vragenlijsten ingevuld. Dit gebeurt volledig online. Het 

invullen van de tests en vragenlijsten duurt doorgaans 

twee lesuren.

Aansluiten bij de leerling 

Talentenkompas helpt leerkrachten bij het vinden 

van een goede aanslui  ng op de mogelijkheden, 

behoe  en en kenmerken van de individuele leerling in 

de klas. Het instrument biedt waardevolle informa  e 

bij vragen zoals: “Wat is het leervermogen van een 

leerling? Welke interesses hee   de leerling en welke 

lesmethode zou hier op aan kunnen sluiten? Waar is 

de leerling goed in en waar liggen zijn/haar talenten?

Daarnaast gee   de me  ng van het sociaal emo  oneel 

welbevinden een indica  e van de sociale veiligheid 

die een leerling op school ervaart. De resultaten in het 

rapport geven antwoord op vragen als: “In hoeverre 

voelt de leerling zich pre   g in de klas, in de rela  e met 

leerkracht en klasgenoten? Hoeveel steun ervaart de 

leerling thuis? Hoe zit de leerling in zijn/haar vel?”

Brugklas indicatie

In de Talentenkompas rapportage wordt op basis van 

de intellectuele capaciteitentests een indica  e gegeven 

voor de best passende vervolgopleiding. Het is bedoeld 

om leerkrachten (en ouders) te ondersteunen bij het 

maken van een goed gefundeerde brugklas keuze. 

Daarnaast maakt de 

rapportage factoren 

inzichtelijk die bepalend 

zijn bij het waarmaken 

van het brugklas 

niveau, zoals de leer- 

en werkhouding van 

de leerling, geloof in 

eigen kunnen en sociaal 

emo  oneel welbevinden.

De holis  sche benadering van de leerling maakt 

Talentenkompas tot een zeer waardevol en uniek 

mee  nstrument.

Voor meer informa  e kunt u kijken op:

www.talentenkompas.nl
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Beste ondernemers, adverteerders en sponsoren

Bedankt, bedankt, bedankt!

Ja, wij zijn u: ondernemer, adverteerder of sponsor 

zeer dankbaar dat u S  ch  ng Veilig Onderwijs steunt 

door uw reclameboodschap in ons drukwerk te laten 

plaatsen door Nolin Uitgevers B.V.

SVO hee   als opdrachtgever al ruim acht jaar een 

uitstekende en plezierige samenwerking met Nolin 

Uitgevers B.V.. Zij verzorgt voor ons de acquisi  e voor 

adverten  es in ons magazine, drukt onze an  -pestcer-

  caten en onze posters.  Op deze wijze maakt Nolin 

het voor ons mogelijk dat wij zowel scholen, ouders, 

leerlingen, maar ook centra voor jeugd en gezin (CJG) 

en alle andere die daar behoe  e aan hebben, kunnen 

bereiken. Zo kan iedereen gebruik maken van de 

informa  e en het materiaal dat wij gegarandeerd aan 

alle aanvragers verstrekken. 

Door uw bijdrage maakt u het voor ons mogelijk onze 

werkzaamheden voort te ze  en, namelijk: Het pesten 

in het onderwijs tegen te gaan en te komen tot een 

veilig schoolklimaat!

Nogmaals onze hartelijke dank!  

Met vriendelijke groet, 

Namens het gehele SVO-team

P.H. van Duijl

Voorzi  er

Inleiding werkopdrachten

Beste mentor en leerlingen,

Is pesten leuk? Nee toch!

Een ding is zeker: gepest worden is zeker niet leuk!

Je kunt je daardoor heel vervelend gaan voelen. 

Verdrie  g, boos en eenzaam en zelfs ziek.

Natuurlijk mag pesten niet. Een plagerijtje dan? Een 

plagerijtje kan op zijn  jd zelfs heel leuk zijn, zolang de 

plager en natuurlijk de geplaagde er allebei om kunnen 

lachen. Maar pesten,,, dat is iets heel anders! Pesten 

mag nooit!

In deze werkopdrachten die je nu voor je hebt 

liggen gaan we het pesten bespreekbaar maken. 

Bij de meeste opdrachten wordt gevraagd om iets 

op te schrijven of in te vullen. Soms kunnen er 

zelfs meerdere antwoorden worden gegeven. Deze 

opdrachten zijn geen taallesjes waar je een cijfer voor 

krijgt. Wel is het goed om de opdrachten zo serieus 

mogelijk te maken. De antwoorden van bepaalde 

opdrachten vind je achter in het magazine. Enne…

natuurlijk probeer je eerst zelf een antwoord op te 

schrijven voor je naar de antwoorden gaat kijken!

Maar… wat zou het geweldig zijn als jullie zelf ook 

hele andere antwoorden en ideeën kunnen bedenken. 

Dat geldt natuurlijk voor zowel de mentoren als de 

leerlingen.

De mentor kan bepalen welke opdrachten er worden 

gemaakt. Ook kan de mentor samen met de leerlingen, 

dus in goed overleg, bespreken welke opdrachten het 

meest aanspreken. Dan worden die bladzijdes gemaakt.

Zijn de opdrachten klaar? Dan wordt het  jd om er 

over te gaan praten. Dat kan meteen met de hele klas, 

of eerst in kleinere groepjes en daarna met de hele 

klas. Dat bepalen jullie allemaal zelf, met jullie mentor.

Misschien ontdekken jullie met elkaar hoe de sfeer 

in jullie klas beter, of nog beter kan worden. Dat kan 

bijvoorbeeld door nieuwe regels op te stellen en de oude 

regels een beetje aan te passen. Regels die het voor 

iedereen leuker en pre   ger maken om op school te zijn.

Of misschien vinden jullie dat ons an  -pestcer   caat 

veel beter is en veel meer past bij jullie klas. Jullie 

mentor kan dan voor jullie allemaal bij ons dit an  -

pestcer   caat geheel gra  s aanvragen. 

Denken jullie dat je zo aan de slag kunt? Zo niet.

Bel ons of mail ons en we zullen jullie zo goed mogelijk 

proberen te helpen.

Heel veel succes!

Hartelijke groet

S  ch  ng veilig onderwijs
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Uitgever : Nolin Uitgevers B.V.

Opmaak : Studio Nolin

Adverten  es : Nolin Uitgevers B.V.

Drukwerk : Gra  sche Unie B.V.

Adres : Postbus 204, 9600 AE Hoogezand

Telefoonnummer : 0598 398800

Internet : www.nolin-binnenhofprojecten.nl

Directeur : Els Hendrikse

Adres : Postbus 31

  3600 AA MAARSSEN

Telefoonnummer : 0346 - 550 655

E-mail : info@s  ch  ngveiligonderwijs.nl

Internet : www.s  ch  ngveiligonderwijs.nl

De uitgever en de s  ch  ng zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de adverten  es.

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schri  elijke toestemming 
van de uitgever en/of de s  ch  ng.

Colofon
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