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Voorwoord

Investeren in
schoolveiligheid
werkt
preventief

Beste lezers,
Omdat er al zoveel op het
onderwijsbordje ligt, zien wij
sommige scholen echt worstelen
met hun sociale veiligheid. Ik kan
me dat ook goed voorstellen,
want de school wordt vaak
aangewezen als opvoeder met
een dito uitgebreid takenpakket.
En als dat pakket niet van de
overheid afkomstig is, dan
komt het wel van een ouder
of van een teamlid of van
iemand van buiten, zoals bij een
samenwerkingsverband.
Het wordt allemaal nog
moeilijker als betrokkenen
elkaar niet (meer) begrijpen.
Vertrouwen wordt soms
ongewild beschadigd. Als dat

het geval is, dan kan de sociale
veiligheid in het geding komen.
Juist op dat moment is het van
belang om het sociaal veiligheidsbeleid op orde te hebben,
zodat een ieder weet hoe te
handelen en op die manier het
vertrouwen weer hersteld kan
worden. Want vertrouwen is de
basis voor sociale veiligheid.
Wij hebben grote waardering
voor scholen die hun onderwijs
en de school veilig houden.
Dat het soms moeilijk is om het
sociaal veiligheidsbeleid op een
passende manier op te stellen,
begrijpen wij. Maar dat hoeft
geen probleem te zijn, want juist
bij ons bent u aan het goede
adres. Wij maken voor uw school
het sociaal veiligheidsbeleid op

maat of stellen het desgewenst
weer helemaal bij.
U zult merken dat deze
investering veel op zal leveren,
en dat de samenwerking tussen
alle betrokkenen daardoor
soepel(er) zal verlopen.
Want een veiligheidsbeleid is
preventief en geeft duidelijke
inzichten in waar eenieder staat.
Preventie en samenwerking
vormen immers de brug naar
sociaal veilig onderwijs.
Ik wens u een mooie, sociaal
veilige school toe.
Groet,
Els Hendirkse
Directeur Stichting Veilig Onderwijs

Van de redactie: We hebben in eerder verschenen magazines regelmatig aandacht besteed aan
projecten van scholen omtrent sociaal veilig onderwijs. Maar we scannen ook regionale en landelijke
media op artikelen/ interviews/ reportages over sociaal veilig onderwijs. Op de volgende pagina van dit
magazine een reportage in de Volkskrant van woensdag 20 oktober 2021 over Lhbti op school.
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Lhbti op school

4

Stelling
We legden de onderstaande stelling van Paul van Gestel, beleidsmedewerker van Stichting Veilig
Onderwijs en drijvende kracht achter Verbeter Presteren, voor aan de professionals van de stichting.

“Omdat er zoveel komt kijken bij veilig onderwijs,
heeft elke school een fulltime professional nodig!”
“Veiligheid is van nu, elke dag en elk moment. Het zijn
invliegers als er zich incidenten voordoen en dan moet
je er kunnen zijn voor de situatie en de mensen war het
om gaat.
Als je andere hoofdtaken hebt naast een rol in het
veiligheidsbeleid is er onvoldoende focus.
Aandacht voor het incident is één aandacht voor de
‘onderliggende’ problematiek in combinatie met het
vastgestelde veiligheidsbeleid en daar op kunnen
handelen, maakt dat een fulltime professional hier een
grote en belangrijke structureel bijdrage kan leveren,
meer dan iemand die het ERBIJ doet.”

“Uiteraard is het belangrijk dat er in de school een
professionele leerkracht aanwezig is die zich met
name bezighoudt met ‘veilig onderwijs’. Op zich is het
van belang dat elke leerkracht daar bewust mee bezig
is. Een professional speciaal hiervoor zal afhankelijk
van de grootte van de school parttime dan wel fulltime
gewenst zijn.”

“Er komt zeker
veel kijken bij veilig
onderwijs, maar door
het aanstellen van
een fulltime professional los je dat niet
op. Je kan veiligheid
niet ‘delegeren’ naar
een functionaris.
Veilig onderwijs is
de verantwoordelijkheid van iedereen
die zich binnen de
schoolmuren bevindt
en / of kinderen binnen
de schoolmuren
heeft. Dat besef en
een gedragen visie
over hoe omgegaan
wordt met preventie
en aanpak van
onveiligheid bij
iedereen binnen
de school, is
wezenlijk voor een
zo veilig mogelijk
schoolklimaat.”

Reactie van Ellenor Spreeuw

Reactie van Hettie Sipman

Toevoeging van Paul van Gestel.

Wilt u ook reageren op deze stelling. Stuur uw reactie van maximaal 250 woorden uiterlijk 1 maart
naar redactie@stichtingveiligonderwijs.nl (anonieme inzendingen plaatsen wij niet en wij behouden het
recht om bijdragen in te korten).
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Column Wim Overgaauw

Veiligheid is toch niet alleen een zaak
van de school

De scholen zijn verplicht te
werken met een pestprotocol en
vandaar uit de kinderen veiligheid
te geven. Veiligheid is toch niet
alleen een zaak van de school.
Alleen veiligheid binnen de school
en directe omgeving creëren
schiet dan zijn doel voorbij.
Veiligheid voor kinderen heerst
overal waar kinderen komen. En
dan denken we aan sportvelden,
sporthallen, zwembaden en
speeltuinen.
Voor je het weet zijn overal
wel personen, die woorden en
gebaren gebruiken waarmee je
kinderen kwetst.
De Stichting Veilig Onderwijs gaat
er voor dat kinderen in school
en directe omgeving veilig zijn.
Veilig zijn, houdt in dat je geen
angsten hebt, je je niet bedreigd
voelt of lastig gevallen wordt
door anderen. Die anderen zijn
kinderen, zowel als volwassenen,
die in hun woordkeus, gebaren
en in hun doen en laten niet van
kinderen af kunnen blijven. En
daardoor kinderen niet veilig
zijn en geestelijk schade wordt
toegebracht. Gelukkig zijn veel
mensen alert om daar waar
kinderen zijn te letten op hun
veiligheid, en dan de nodige actie

te ondernemen. Werken aan
veiligheid voor kinderen blijft een
aanhoudende zorg.
Maar nu het volgende. Het is een
moeilijk punt in dit verhaal om
het aan te kaarten. Het niet veilig
voelen begint eigenlijk al in de
directe omgeving van het kind: en
dat is thuis. Met grove woorden
wordt het kind gedwongen iets te
doen.
In de omgeving van ‘thuis’ zijn
geen andere personen in zicht
dan de gezinsleden. Het wordt
niet gezien door derden, dus
wordt er ook geen ruchtbaarheid
aangegeven als het misgaat. Het
kind krijgt onder druk te verstaan
dit voorval niet aan anderen door
te vertellen. Wat een angst om
daarmee te leven!
Bij grof woordgebruik, pesten of
uitschelden voelt een kind zich
niet op zijn gemak. Er wordt
gedreigd z’n mond maar te
houden, anders vallen er klappen.
Ik heb op internet eens gekeken

hoeveel er geschreven wordt over
pesten of grof woordgebruik en
grove gebarentaal. Niet alleen
in Nederland wordt op een
bedroevende wijze ontzaglijk veel
gepest of gescholden. Zelfs halen
we woorden uit het buitenland om
nog meer kracht te zetten bij onze
woordkeus.
Je vraagt je af waar ze dat
vloeken, schelden en pesten
leren. Nou gewoon uit de directe
omgeving van het kind. Die directe
omgeving is de straat, helaas ook
van het sportveld. En jammer
genoeg ook van de TV. Wie graag
sport bekijkt op de TV weet wat
ik bedoel. Spreekkoren klinken
door het station om een of andere
speler of sportclub psychisch leed
aan te doen. Hoe is het mogelijk
dat toeschouwers anderen dat
leed kunnen aandoen? Nogmaals
de vraag: van wie leren ze dat?
Simpel gezegd: uit de directe
omgeving van het individu!
In sommige gezinnen is het
schijnbaar normaal dat je
uitgescholden wordt als je iets
verkeerds doet of dat het niet
snel genoeg gedaan wordt. Het
kind krijgt het met de paplepel
ingegeven, het is dan eigenlijk

Dit is de zesde column in de serie Je school, je lust en je leven.
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‘normaal’ gedrag geworden.
Dat gedrag neemt het mee naar
school en gebruikt het daar als
iets dat normaal is. Dan wordt
het een enorme opgave dat
gedrag te resetten. Wie gaat het
gesprek met de ouders aan om
dit toch gevoelige onderwerp te
bespreken?
Ik heb regelmatig meegemaakt
dat kinderen van huis uit
meekregen terug te schelden of
te meppen. Problemen oplossen
met een gesprek kent men niet of
wil men niet kennen. Schelden en
meppen was voor hen de meest
effectieve manier om problemen
op te lossen.
Op school wordt veel aandacht
geschonken aan een veilig
schoolklimaat als het om
pesten in woord of daad gaat.
Daarom lijkt het me een goede
zaak, dat ouders tijdens een
infoavond, geïnformeerd worden
over helaas treurig gedrag van
kinderen naar kinderen toe. Som
maar eens op wat gedupeerde
kinderen allemaal naar het hoofd
geslingerd krijgen. Vertel het de
ouders in de hoop dat zij zich
bewust worden van het effect
van ongewenst taalgebruik
en gedrag. Als het kind goed
taalgebruik en gedrag meekrijgt,
straalt dat uit naar de school.
Als er in het gezin opgelet moet
worden op taalgebruik en gedrag
geldt dat ook voor sportclub,
verenigingen en andere groepen
waar kinderen bij elkaar komen.
Omgaan in liefde, waardering en
respect is een vroeg en langdurig
leerproces.
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Interview met David Kranenburg,
directeur Actief Ouderschap

Tekst: Ellen Smink
Foto: David Kranenburg

Betere omgang met ouders leidt tot
kansengelijkheid en sociaal veiliger school
“Kinderen doen het beter als professionals en ouders samenwerken”, is het credo van
David Kranenburg, directeur van Actief Ouderschap, een organisatie die zich inzet om de
samenwerking tussen ouders en onderwijsprofessionals te versterken. Zijn lijfspreuk lijkt een
open deur. We weten toch allang hoe belangrijk ouderbetrokkenheid is? Er worden immers tal
van programma’s en initiatieven ingezet. Door de school. En daarin zit hem, volgens Kranenburg,
nu net de kneep. “Vaak wordt het bedacht en doorgevoerd zonder met de ouders te overleggen.
Dat werkt averechts.”

David Kranenburg was directeur
van een basisschool in Almere
toen hij in 2009 samen met
de Hogeschool Amsterdam, in
Almere en Amsterdam het project
Samen Werken aan leren opzette.
“Tijdens dat project, waarin werd
onderzocht hoe je als school
samen met de ouders verder
kunt komen, hebben we veel
uitgeprobeerd en ontdekt”, vertelt
Kranenburg. “Wetenschappelijk
werd toen bewezen wat ik in de
praktijk al had ervaren: als je
als school beter met de ouders
omgaat, krijg je ook verbetering
van het leerresultaat. Toen het
project afliep, dacht ik: laten we dit
nu niet stoppen. Toen heb ik Actief
Ouderschap opgericht. In die tijd
werd een groot aantal scholen in
Almere als zwak bestempeld. Er
is toen veel geld naar onderwijs
gegaan om ervoor te zorgen dat
het onderwijs weer op een hoger
peil kwam. Naast het investeren in
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de ‘harde kant’ wilde de gemeente
Almere ook investeren in de
‘zachte kant’, de samenwerking
met de ouders. Wij werden
gevraagd om wat we in het project
hadden gedaan voor alle scholen
in Almere op te zetten. Van het een
kwam het ander. Na een paar jaar
waren er zoveel gemeentes die
onze hulp inriepen dat ik ontslag
nam als schooldirecteur. Sindsdien
houd ik me de hele week bezig
met Actief Ouderschap, samen
met een team van ruim 20
professionals met verschillende
expertises.”

Ouderbetrokkenheid
zonder ouders

Elke onderwijsprofessional is
inmiddels overtuigd van het belang
ouders bij het onderwijs van hun
kind te betrekken. De vraag is
alleen hoe. Kranenburg: “In het
beleid van veel schoolbesturen
en gemeenten staat dat ze gaan
werken aan ouderbetrokkenheid.
Er worden ook programma’s
ingekocht om ouders bij de school
te betrekken, maar die worden
vaak bedacht zonder met de
ouders te overleggen. Dat werkt
averechts.

“Als je als school beter met de ouders omgaat,
krijg je ook verbetering van het leerresultaat”

Belang van samenwerken

Met Actief Ouderschap zetten
David Kranenburg en zijn team
zich in om de samenwerking
tussen ouders en professionals te
versterken. Daarbij richten zij zich
in eerste instantie op de professionals en niet op de ouders. “We
gaan leerkrachten niet opzadelen
met cursussen, maar gaan in de
klas zitten en organiseren samen
met hen activiteiten met ouders,
waarbij we ze laten zien hoe je
de verbinding met de ouders kunt
aangaan. Vervolgens komen
we meerdere keren per jaar bij
elkaar voor leerkringen, waarbij
leerkrachten hun kennis en
ervaringen delen.”

Daardoor doven die projecten
langzaam weer uit en is er
uiteindelijk niets veranderd. Het
begint al met dat ‘moeten’. Dat
wij als professionals bepalen
dat de ouders betrokken moeten
worden. Waar het om gaat is:
hoe kunnen wij zo goed mogelijk
aansluiten bij de ouders.? De
actieve rol ligt niet bij de ouders,
maar bij de leerkracht. Ouders
worden in het onderwijs toch
een beetje als bijvangst gezien.
Het gaat om het onderwijs aan
het kind. Dat is natuurlijk ook zo,
maar een kind ontwikkelt zich
het meest in de thuissituatie.
Volgens wetenschappers draagt
het schoolse leren, dus dat wat

op school gebeurt, maar voor 10
procent bij aan jouw totale ontwikkeling als mens. De rest gebeurt
thuis. Wat ik probeer te verkopen
is dat we ons eerst heel goed in
de ouder gaan verdiepen en dan
gaan aansluiten bij wat die ouder
wil. Je moet eerst die veilige relatie
opbouwen. Pas als je die ouders
goed kent, kan je ook aansluiten
bij de informele routines die er
thuis plaatsvinden.”

worden daardoor niet gestimuleerd.
Wat dat wel doet, is bijvoorbeeld
het om beurten wisselen in een
gesprek. Maar wat zien ouders als
ze de school binnenkomen? Dan
zien ze de leerkracht die in zijn
handen klapt en zegt: ‘Allemaal stil,
ga zitten’. Dus ook met diezelfde
korte woorden. Om dat te keren,
adviseren we dat als ouders in de
buurt zijn kinderen de regie hebben
in gesprekken en gebeurtenissen.

“Er is nog steeds een groep ouders die we moeilijk bereiken
en als we ze wel bereiken, doen we niet de goede dingen.”

Kansengelijkheid

Ouders bij het onderwijs betrekken,
betekent ook werken aan kansengelijkheid, is de stellige overtuiging
van David Kranenburg. “Er is nog
steeds een groep ouders die we
moeilijk bereiken en als we ze wel
bereiken, doen we niet de goede
dingen. Als hbo’ers proberen wij
ons hbo-denken over alle ouders
uit te strooien door te zeggen:
ga je kind voorlezen, ga naar de
bibliotheek, doe dit, doe dat. Dat
voelt voor veel ouders onveilig.
Ze voelen zich niet competent om
het te doen. Hun autonomie wordt
afgepakt, want het past helemaal
niet in hun cultuur om naar de
bibliotheek te gaan en voor te
lezen. De kunst is dus om heel
goed aan te sluiten bij de ouders
die je hebt en vervolgens kleine
stapjes te zetten. Dan kom je een
stuk verder.
We weten allemaal dat kinderen
van de hoogstopgeleide ouders
meer bereiken dan kinderen van
de laagstopgeleide ouders. Uit
onderzoek is ook gebleken dat
hoogstopgeleide ouders hun
kinderen meer positief aanmoedigen
en laagstopgeleide ouders hun
kinderen meer corrigeren. Dat zie je
ook terug in korte terechtwijzingen:
‘Afblijven!’, ‘Stoppen’, etc. In een
dergelijke situatie is het voor het
kind niet veilig om meer taal te gaan
gebruiken. Taalgebruik en interactie

Dat is dus een andere start van die
dag, waardoor ouders ook in die
stroom komen.”

Thuis in Taal

Om de kansengelijkheid bij
kinderen van laagopgeleide ouders
te verbeteren en de taalontwikkeling te verhogen, werkt Actief
Ouderschap samen met Martine
van der Pluijm, onderzoeker
en docent bij de Hogeschool
Rotterdam. Martine van der Pluijm
promoveerde op haar onderzoek
Thuis in Taal, een programma dat
leraren helpt partnerschapsrelaties
aan te gaan met laagopgeleide
ouders ter ondersteuning van de
taalontwikkeling van hun jonge
kinderen.

Martine, dit onderzoeksproject
op diverse Rotterdamse scholen
startten, zag je dat de laagstopgeleide ouders thuis veel minder
taal- en spelactiviteiten met hun
kind deden dan de hoogstopgeleide ouders. Twee jaar later
zagen we dat de hoogstopgeleide
ouders nog meer taallessen
met hun kind thuis deden en de
laagstopgeleide ouders zo’n grote
inhaalslag hadden gemaakt dat
er op dit gebied geen verschil
meer te meten was tussen hen
en de andere ouders. In het
onderwijs gaan we er vaak van uit
dat we bepaalde ouders kunnen
‘afschrijven’. Maar onderzoek toont
dus aan dat we zo bij kinderen een
grote kans laten liggen.”

Veilige school

“In de gemiddelde schoolklas in
Nederland gaat het in het kader
van sociaal veilig onderwijs met
80 procent van de kinderen goed,
maar iedereen kent die paar
gezinnen waar we ons zorgen
over maken”, gaat de directeur
van Actief Ouderschap verder.
“Je voelt je sociaal onveilig als je
buiten gesloten wordt. We sluiten
op dit moment in het onderwijs
hele groepen uit. Wat denk je hoe
een kind zich voelt wiens ouders
nooit op school komen en met
wie geen contact is? Je kunt wel
een predicaat ‘Veilige School’

“Als hbo’ers proberen wij ons hbo-denken over alle ouders
uit te strooien. Dat voelt voor veel ouders onveilig.”
Kranenburg: ”Het programma kent
zeven stappen: 1: elkaar leren
kennen; 2: samen koers bepalen;
3: werken aan wederkerige
relaties; 4: passende ouder-kindactiviteiten; 5: ondersteun de rol
van de ouder; 6: taal als prioriteit
en 7: taal verder uitbreiden.
Helaas willen de meeste beleidsmakers en schooldirecties bij
stap 7 beginnen, terwijl stap 1
tot en met 6 net zo onmisbaar
zijn. Toen we in 2018, samen met

hebben, maar als je alleen veilig
naar binnen gericht bent en niet
met de ouders samengaat, zijn
kinderen nog niet veilig. Dan is er
immers geen verbinding tussen
thuis en school. Voor kinderen is
het superbelangrijk om te weten
dat hun papa en/of mama in ieder
geval achter de school staat en af
en toe ook naar school komt. Maar
dat moet je als professional wel
ondersteunen. Daar maak ik me
hard voor.”
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Zeven vragen aan Jeroen Huizing

Tekst: Ellen Smink
Foto Inde Huizing

“Bij ons op school hangt een regenboogvlag.
Dat lijkt iets kleins, maar het is een groot
statement.”
In onze serie ‘Zeven vragen
aan…’ vragen we docenten en
leerkrachten naar hun mening
over en ervaring met sociale
veiligheid in het onderwijs.
Voor deze aflevering spraken
we met Jeroen Huizing,
docent/coach aan het tweetalig
Christelijk Lyceum Zeist. Naast
docent Nederlands is Jeroen
docentencoach en coördinator
en begeleider van nieuwe
docenten.
1. Wat versta jij onder sociale
veiligheid op school?
“Sociale veiligheid is voor mij en dat geldt zeker ook voor onze
school! - dat er aandacht wordt
besteed aan dat je jezelf mag
zijn. Een leerling mag zichzelf
zijn, maar ook iedere collegadocent of andere werknemer
binnen de school mag zichzelf
zijn. Ongeacht achtergrond of
geaardheid. Of je nu gay bent,
biseksueel, transgender, of noem
het hele LHBTI-rijtje maar op: je
mag zijn wie je wilt zijn.”
2. Hoe gaat jouw school als
geheel om met sociale
veiligheid?
“Dat begint al in de brugklas
bij mentorles. Sociale
vaardigheden, verschil tussen
jongens en meisjes, niemand
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buitensluiten… Er wordt
veel aandacht besteed aan
openheid en aan een verantwoorde schoolgemeenschap.
Bij ons op school hangt een
regenboogvlag. Dat lijkt iets
kleins, maar het is een groot
statement. Binnen onze leerlingengemeenschap zijn er ook
leerlingen die intreciet van man
naar vrouw of van vrouw naar
man willen. Of die niet met
hem of haar aangesproken
willen worden. Daar is bij ons
veel openheid in. Van nature
zijn wij een christelijke school
maar wel in vrijheid. Je hebt
collega’s die hangen aan het
conformisme, maar je hebt ook
collega’s die dat niet zijn. Ik
heb hetero collega’s maar ook
homoseksuele collega’s. Die
diversiteit zie je ook onder de
leerlingen. Dat kan allemaal

door onze sociale veiligheid,
waarbij het belangrijk is dat je
met elkaar in gesprek gaat en
de dialoog opent.”
3. Hoe ‘waarborg’ jij sociale
veiligheid in je les en je
werk als coach?
“Ook hierbij ga ik uit dat je mag
zijn wie je bent. Dat geldt voor
mijn werk als begeleider van
nieuwe docenten en als docent.
Wie ben je als mens? Waar
geloof je in? Wat is voor jou
belangrijk? Naar elkaar luisteren
is ook sociale veiligheid. Zo
leren we van elkaar. Mede ook
al omdat we een internationale
school zijn met veel internationale leerlingen en uitwisselingen met scholen uit het
buitenland.”

“Leerlingen hebben 1,5 jaar thuis les gehad.
Daardoor weten ze vaak niet meer hoe je je in de school manifesteert.”
4. Hoe behandel je het thema
in de les?
“Door veel aandacht te besteden
aan pestgedrag, verzuim, of
groepen meisjes en jongens.
Maar ook door aandacht
te besteden aan sociale
vaardigheid en identiteit. Als ik
kijk naar de lessen Nederlands,
dan zie je dat in veel teksten op
dit thema wordt voortgeborduurd.
Ik merk ook dat leerlingen dat
interessant vinden.”
5. Moet er meer aandacht
worden besteed aan
sociale veiligheid in het
onderwijs? Zo ja, op welke
manier?
“Er wordt op verschillende
scholen al veel aandacht aan
sociale veiligheid besteed.
Alleen is het niet zo in de
openheid en zit het vaak meer
in lessen als burgerschap, of
levensbeschouwing. Eigenlijk
is het bij ons in bijna elke les
wel verweven, want in veel van
de lespakketten die worden
aangeboden zit zorg voor
sociale veiligheid. Ook in onze
dagopeningen die een christelijk

karakter hebben, komen normen
en waarden aan de orde en
wordt er gesproken over hoe je
met elkaar omgaat.
Ik vind wel dat dit thema bij de
school moet blijven en niet van
overheidswege gestuurd moet
worden. Hoe je er als school
mee omgaat, heeft namelijk
ook veel met de identiteit en
de doelgroep van de school te
maken.”
6. Heb je voorbeelden van
projecten of initiatieven om
de sociale veiligheid op
school te verbeteren?
“Uit het extra potje ‘coronagelden’ bieden wij, naast extra
lessen studiebegeleiding,
ook extra mentorlessen aan.
Leerlingen hebben 1,5 jaar thuis
les gehad. Daardoor weten ze
vaak niet meer hoe je je in de
school manifesteert. Hoe spreek
je elkaar aan, hoe ga je met
elkaar om, hoe zit je in de klas,
hoe normaal is het dat je je stoel
aanschuift… Ze zijn het een
beetje kwijt, omdat ze het lange
tijd hebben gemist.
Dat weer terugkrijgen heeft ook
met sociale veiligheid te maken.”

7. Heb jij je weleens onveilig
gevoeld tijdens je werk als
docent?
“Jazeker. Dat was in de baan
voordat ik hier begon. Dat
ik me daar onveilig voelde
kwam doordat ik totaal geen
aansluiting vond. Het was een
kleine school. Je had daar een
clubje van mensen die al heel
lang met elkaar werkten en
ook sociaal goed met elkaar
konden opschieten. Ze lieten
op alle manieren merken dat
wij als nieuwe collega’s daar
niet bij pasten. Ik vond het een
onprettige, niet collegiale sfeer.
Het was geen pestgedrag, maar
hing er tegenaan. Ik voelde
me met de andere nieuwe
collega’s echt buitengesloten.
Dat was ik helemaal niet gewend
omdat ik over het algemeen
juist heel makkelijk contact
maak. Toch was het voor mij
ook een openbaring, waarvan
ik veel geleerd heb. Ik weet nu
nog meer hoe belangrijk het
is om ergens bij te horen. Om
erkenning te krijgen. Dat geldt
voor leerlingen, maar zeker ook
voor collega’s. Als coördinator en
begeleider van nieuwe docenten
ben ik daar dus extra alert op.”

Dit is aflevering 4 van Zeven vragen aan … In de vorige drie afleveringen beantwoordden achtereenvolgens Jorrit de Boer, godsdienstdocent bij Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz in Alkmaar;
Petra Kroon, docent Evenementen en Projecten International Event Management Studies bij ROC
Albeda College in Rotterdam en Floor Stam, interne begeleider basisschool Utrecht (nu Amersfoort),
de zeven vragen. De antwoorden die zij gaven, zijn terug te lezen in de magazines 2021-2, 2021-3 en
2021-4.
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Interview met mediator Hettie Sipman:

Tekst: Chris Reinders
Foto: Hettie Sipman / Illustraties: SVO

‘Een goed werkend protocol volgt uit een
duidelijke visie.’
Op haar website staat de foto: met zonnebril zittend onderaan de Hernando de Soto Bridge over
de Mississippi-rivier. De bogen van de brug steken majestueus af tegen een wolkeloze hemel.
Twee jaar geleden bezochten Hettie Sipman en haar man hun dochter die in Amerika studeerde.
Vrienden waren mee. Na het bezoek reisde het gezelschap van Chicago naar New Orleans. Daarin
staken ze genoemde brug over in Interstate 40 die de verbinding vormt tussen West Memphis,
Arkansas en Memphis, Tennessee. Het logo van haar bureau Mississippi Mediation & Interim was
geboren.
De schets van twee brugbogen
vormt, om in communicatietermen te vervallen, het
beeldmerk van haar logo. ‘De
symboliek van de brug als
middel om een kloof of een fase
te overbruggen, zodat mensen
elkaar (weer) kunnen bereiken
en verder kunnen is natuurlijk
prachtig’, schrijft Sipman als
verdere uitleg op haar website.
‘Twee bogen die twee partijen
uitbeelden die samen de brug
vormen.’ Samen overbruggen,
is de missie van Sipman: tevens
het woordmerk van het logo.
Mediation
Samen optrekken doet ze
nu ook met Stichting Veilig
Onderwijs. Via het kwartaalmagazine kwam ze in contact met
de stichting. “Ik was interimdirecteur op een school. Het
magazine lag op mijn bureau.
Als directeur krijg je meerdere
tijdschriften en magazines
toegestuurd en ben je vrij snel
geneigd om die in de papierbak
te doen. Maar het trok mijn
aandacht vanwege het thema
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dat op de cover vermeld stond:
mediation (is jaargang 2020,
nummer 4; terug te lezen op
de site van de uitgever van
het magazine: DNB Groep,
dnbgroep.nl bij uitgaven
Stichting Veilig Onderwijs, red.).
Ik ben de artikelen erin gaan
lezen. Ik wilde destijds al als
mediator in het onderwijs aan
de slag.” Van het een, kwam het
ander: Behalve voor haar eigen
bureau Missisippi werkt ze sinds
2020 ook als mediator voor de
stichting.

mensen weer naar elkaar gaan
luisteren, onder andere door
de vragen die ik aan hen stel.”
Heel veel gevallen heeft Sipman
nog niet gehad, vertelt ze. “Het
vergt de nodige studie en ik ben
middenin de coronatijd gestart
(het interview vindt plaats op
woensdag 20 oktober 2021).
Om toch mediationwerk te
kunnen doen, is ze kort voor het
interview gestart als buurtbemiddelaar (hetccv.nl/onderwerpen/
buurtbemiddeling). Vrijwillig.

“De kern is dat mensen zelf hun
verantwoordelijk pakken om
hun problemen op te lossen:
er samen uitkomen.”
De kern van mediation is
volgens Sipman dat mensen zelf
hun verantwoordelijk pakken
om hun problemen op te lossen:
er samen uitkomen. “Daarbij
help ik ze als mediator. Ik kom
niet met een oplossing of met
een advies. Ik zorg ervoor dat

‘Mooi werk’, noemt ze het.
Ze treedt niet als zodanig op
in haar woonplaats Nijmegen,
maar ‘elders’. “Ik ben
gedetacheerd. Buurtbemiddeling
bestaat vijfentwintig jaar.
Iedereen kan er gratis gebruik
van maken.” En ja, ze heeft
al een ‘casus’ onder handen
gehad. En ja, die is tot een
goed einde gebracht. “Met een
andere buurtbemiddelaar. Je
doet de bemiddeling samen met
een andere vrijwilliger.”

“De stichting beleeft toch
ook weer een soort herstart.”
Desondanks heeft Sipman al
een duidelijk beeld van haar
functie. “We helpen scholen
om hun veiligheidsbeleid op
orde te krijgen. Een groot deel
daarvan is wettelijk verplichte
tekst. Waar mijn hart sneller van
gaat kloppen, is om te kijken
of het specifieke schoolbeleid
klopt. Wat doet de school met
pesten. Welke visie heeft een
school daarop. Is die gericht
op de kinderen die het betreft:

“Waar mijn hart sneller van gaat kloppen,
is om te kijken of het specifieke
schoolbeleid klopt.”
Daarnaast is Sipman bij de
Stichting Veilig Onderwijs
aangeschoven als beleidsmedewerker. Een eerste
vergadering heeft ze achter
de rug. Maar ook op dit terrein
speelt de coronapandemie en
de maatregelen die daaruit
voortvloeiden haar parten.

de pleger en het slachtoffer
en de ouders daaromheen.
Of is het pesten het probleem
van een groep. Die keuze is
belangrijk. En belangrijk, welke
stappen er daarna komen. Hoe
neem je ouders mee als zich
een probleem voordoet. Wie
waarschuw je. Met wie praat je.

Zodra er een incident is, heb je
daar als school heel veel last
van als de zaken niet op orde
zijn. Een goed werkend protocol
volgt uit een duidelijke visie.”

Onderwijstijger
Sipman is in haar eigen
terminologie ‘een onderwijstijger’. “Ik wilde als kind al juf
worden. Daar heb ik nooit
aan getwijfeld. En ik ben ook
zeventien jaar lang juf geweest.
Eerste zeven jaar daarvan
bij kleuters”, vertelt ze deze
ochtend in een restaurant in het
Utrechtse Maarssen, waar na
het gesprek een teammeeting
van de stichting is gepland.
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“Laat mij maar lekker in mijn klas, dacht

Over Hettie Sipman

ik. Maar het was uiteindelijk wel logisch

Hettie Sipman werkt als
mediator, interim-schoolleider en
sparring partner in het primair
onderwijs. Hettie is eigenaar van
Mississippi Mediation & Interim:
h.sipman@mississippi.nu.
www.mississippi.nu. Hettie
is tevens columniste van dit
magazine (zie elders in dit
blad) en mediator en beleidsmedewerker bij Stichting Veilig
Onderwijs.

dat ik hem zou vervangen. Het duurt
maar een paar weken, werd mij verteld.
Het werd een jaar.”
In een van de basisscholen
waar ze als juf werkte, zo gaat
haar verhaal verder, werd
ze lid van de medezeggenschapsraad. Kort daarna nam
ze de taken als ‘bouwcoördinator’ erbij. “En op een dag
werd mijn toenmalige directeur
overspannen. Ik had nooit enig
idee om directeur te worden.
Zoals ik dat bij hem zag: heel
hard werken en al het gedoe
dat bij hem terecht kwam: over
het gebouw, gesprekken met
de gemeente, boze ouders.
Laat mij maar lekker in mijn
klas, dacht ik. Maar het was
uiteindelijk wel logisch dat ik
hem zou vervangen. Het duurt
maar een paar weken, werd
mij verteld. Maar dat werd een
jaar. Er was van alles aan de
hand, maar toch vond ik het
leuk. Toen dacht ik: als je dit
leuk vindt, ondanks alles wat er
speelt, moet je daar wat mee.
Ik ben vervolgens viereneenhalf
jaar directeur op een school
geweest, daarnaast gestudeerd
voor schoolleider en een master
onderwijskundig leiderschap

gevolgd. Daarna negen jaar
directeur op een ander school.
Daar zaten ruim vierhonderd
leerlingen op.”
Haarvaten
Inmiddels is Sipman twee jaar
portfolio-docent bij de opleiding
voor schoolleiders van Marant.
“Ik begeleid een aantal mensen
die de opleiding doen, bezoek
scholen, voorzie opdrachten
van feedback en leidt intervisiebijeenkomsten. Met veel
plezier. Je merkt in dat werk
dat je wat te melden hebt.”
En verder kiest Sipman voor
interim-klussen. Een bewuste
keuze. “Dan zit je niet meer
zo in de haarvaten van een
school waarbij je iedereen
kent en alles op je schouders
rust. Ik heb anderhalf jaar als
interim-directeur in Wageningen
gewerkt. Een heftige periode,
ook vanwege corona. Maar als
je merkt dat het ertoe doet dat
je er bent, helpt dat. Je krijgt
vleugels.”

Dit is het tweede interview in een reeks met de beleidsmakers van de Stichting Veilig Onderwijs
(meer informatie www.stichtingveiligonderwijs.nl/team-stichting-veilig-onderwijs). Het eerste was met Paul van
Gestel in magazine 2021-3. Deze reeks wisselt af met een serie ontmoetingen met de experts van de stichting.
In magazine 2021-4 is het verhaal te lezen van Audrey Vrijhoef-Pocorni. .
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Actueel: Memorabel Manitoba

Nieuws uit ons kantoor aan de Manitobadreef
in Utrecht
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Op 25 januari 2022
brengen we sociaal
veilig onderwijs extra
onder de aandacht.
De jaarlijks
terugkerende Dag
van Sociaal Veilig
Onderwijs heeft
voor de eerste keer
ook een uitgebreid
voorafje.

Meer weten?
Kijk op onze website:
www.stichtingveiligonderwijs.nl.

De Onderwijs Hulplijn voor docenten en leerlingen
Stichting Veilig Onderwijs
start hulplijn voor docenten en
leeringen!
De coaches van Stichting Veililg
Onderwijs bieden graag een
luisterend oor en vormen een
klankbord. Zij richten zich niet
uitsluitend op de coronaproblematiek, maar beantwoorden
ook andere hulpvragen. Soms
is het gewoon fijn om even met
iemand te sparren. Iemand
die niet direct betrokken is bij
de schoolsituatie, maar wel
verstand van zaken heeft.
De Onderwijs Hulplijn is laagdrempelig en desgewenst anoniem:
0346-550655, maandag t/m donderdag 09.00 en 17.00 uur.
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Boeken – maken – wijzer … & een podcast!
In april 2021 is de podcast van de Vereniging Openbaar Onderwijs gelanceerd. In deze podcast praten
we over kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit en burgerschap in het onderwijs. We geven tips en
voorbeelden die je als leerkracht zelf kunt toepassen en spreken met leerkrachten, leerlingen en experts
op diversiteitsgebied.
Bron: voo.nl/podcast

Wat zijn de beste boeken over pesten? Op de site
besteboekentips.nl/pesten de onderstaande lijst met ‘onze
beste aanraders qua boeken en verhalen over pesten’. In
deze boeken komt alles over pesten aan bod. Houden we
het bij de klassiekers van Carry Slee, zoals Spijt? Of zijn er
nog meer goede aanraders? Hieronder het overzicht van
de beste boeken over pesten volgens besteboekentips.nl
(update 2021).
In Tegenlicht vertelt Ester Verhoef het verhaal van Vera,
die een lastige thuissituatie had en ook nog eens gepest
werd op school. De littekens die deze rommelige jeugd bij
haar achterliet, blijven haar tot ver in haar volwassen leven
achtervolgen. Dit spannende en meeslepende verhaal werd
in 2012 genomineerd voor de NS Publieksprijs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tegenlicht – Ester Verhoef
Van pesten naar samenwerken – Sue Young
Samen spelen, wat nou delen? – Eva Bronsveld en Elsbeth Teeling
Vier plus één – Jojo Moyes
Pesten op school – Marjolijn Vermande en Matty van der Meulen
Pepijns geheim – Eckhart Tolle
Pesten en treiteren – Marie-France Hirigoyen
Verpest – Liesbeth van Kempen
Pesten en agressie op het werk – Cokkie Verschuren
Pesten aanpakken – Kirsten Barkmeijer

Bron: www.besteboekentips.nl/pesten
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Column Hettie Sipman

Kansenongelijkheid verminder je niet
met een sociaal onveilig team

Alle schoolleiders die zijn
geregistreerd in het schoolleidersregister hebben een boekje
ontvangen; “Kansenongelijkheid
in het primair onderwijs: de rol
van de schoolleider”. Hierin wordt
Ilias El Hadioui aangehaald die
de schoolcultuur vergelijkt met de
coulissen en kleedkamers in een
theater. Het podium is uiteraard
het lesgeven. De coulissen
zijn de formele momenten te
weten studiedagen en vergaderingen. De kleedkamers staan
voor de informele momenten
zoals pauzes en social media.
El Hadioui stelt dat een goed
functionerende kleedkamer de
hefboom is voor een school die
succesvol kansenongelijkheid wil
bestrijden.
Ik kon me daar meteen iets bij
voorstellen. In een kleedkamer
deel je vreugde om een
geslaagde voorstelling, maar ook
kwetsbaarheid bij een misser op
het podium. Je reflecteert op hoe
de voorstelling ging en hoe deze
nog beter kan de volgende dag.
Je helpt elkaar en vraagt hulp,
omdat je samen een zo goed
mogelijke voorstelling neer wil
zetten…

Een team waar men zaken ter
discussie durft te stellen, omdat
men weet dat dit niet ten koste
gaat van de verhoudingen.

Tot zover de ideale situatie. In de
praktijk zijn er nog veel teams,
waar ‘oud zeer’ regelmatig
op komt ploppen, waar een
deel van het team de mond
maar weer houdt, omdat de
mensen ‘met de grote mond’
(zo ervaren zij dat) meteen het
podium pakken (om maar even
in het theater te blijven) ‘en hun
zin doordrijven’. Teams waar
leerkrachten dagelijks komen en
hun stinkende best doen voor de
kinderen, want daar doen ze het
voor, maar zich binnen het team
terugtrekken. Wat een verlies
van potentieel!!
Ik gun ieder kind, maar vooral
kinderen met een slechte
startpositie, een school waar het
team samen staat voor goede
leerresultaten en ontwikkeling van
kinderen. Een team waar mensen
zich kwetsbaar op durven stellen
en hulp durven vragen, omdat ze
weten dat ze niet weg gekeken,
maar gesteund worden.

Het genoemde boekje werd
gestuurd naar alle geregistreerde schoolleiders en gaat
over ‘de rol van de schoolleider’.
En uiteraard is de rol van de
schoolleider belangrijk, want
die kan in zijn of haar eentje de
boel breken. Slecht gekozen
woorden kunnen lang na-ijlen,
niet gegeven steun wordt lang
na gedragen. Maar waar ‘breken’
wel alleen lukt, is alleen ‘maken’
niet mogelijk. Dus een goede
schoolleider weet duidelijk
te maken dat de voorstelling
alleen samen tot een succes
kan worden gemaakt en haalt
mensen uit de kleedkamer om in
de coulissen zaken te bespreken
die op tafel moeten komen.
En goede leerkrachten zullen
hun verantwoordelijkheid hierin
nemen, omdat ze weten dat
‘leiding ontvangen’ de onmisbare
tegenhanger is van ‘leiding
geven’. En dan samen op weg
naar de stip op de horizon: Een
staande ovatie na een geweldige
voorstelling!

Hettie Sipman is eigenaar van Mississippi Mediation&Interim, www.mississippi.nu.
Dit is de derde column van Hettie.
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Tekst: Chris Reinders

Reportage … Houtens

Foto’s: Joep von Berg

“In het onderwijs mogen wij de muntjes
geven. De jackpot gaat daarna een keer voor
ze vallen.”
Wida van Doorn stond elf
jaar terug mede aan de wieg
van de ontwikkeling van
Houtens, school voor mavo
en beroepsgericht onderwijs
in Houten. En de pedagogisch
medewerker voelt zich nog
steeds volledig op haar plek
in de kleinschalige en nog
jonge onderwijsinstelling. Ze
is ‘trots’ op de school en op
het team. Van Doorn huist
op de eerste verdieping van
het moderne gebouw aan
de oostkant van Houten. De
werkkamer van Van Doorn is
genummerd 1.25. “Dat is wel
een beetje een begrip hier.”
Tijdens het gesprek klinkt met
enige regelmaat een klopje op
de deur. ‘Heb je een momentje
…’ en ‘Kan ik je even spreken
…, Wida’, zijn de voorzichtige
openingszinnetjes. Beslist, maar
vriendelijk wijst Van Doorn erop
dat ze al bezoek heeft. “Ja,
er komt hier heel wat voorbij.
Collega’s, ouders. En leerlingen.
Als ze niet goed in hun vel zitten
om welke reden of oorzaak dan
ook. Situaties waarin pesten een
rol speelt. Als ze verwijderd zijn
uit de les. Ik bied een plek waar
leerlingen altijd terecht kunnen.
Heel belangrijk. Als die er niet
zou zijn, dan kun je ze ook niet
verder helpen.”
Houtens heeft sinds kort geen
pestprotocol meer, maar een
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veiligheidsprotocol. Onveiligheid
heeft volgens Van Doorn lang
niet altijd te maken met pesten.
Om te verduidelijken welke
stappen het protocol kent,
pakt ze een sheet waarop een
en ander is vastgelegd. “We
besteden veel aandacht aan de
‘voorkant’, de eerste stap: we
praten met leerlingen, nemen de
tijd voor ze. Ook het ondersteuningsteam van Houtens, de
leerlingcoördinator en de mentor
hebben daarin een rol.”

docent om te vragen hoe het is
gegaan. Het doel is om met een
schone lei verder te gaan.”
Verbindingen aangaan,
leerlingen zien en horen. Dat
is sociaal veilig onderwijs, zegt
Van Doorn. Leerlingen die zich
veilig voelen, halen het beste
uit zichzelf, is haar overtuiging.
“Op alle vlakken: cognitief, maar
ook wat sociaal welbevinden
betreft. Wat ik leuk vind: ik
krijg ze vier jaar lang mee.

“Leerlingen die zich veilig voelen,
halen het beste uit zichzelf.
Op alle vlakken: cognitief bijvoorbeeld,
of wat sociaal welbevinden betreft.”
Het herstelrecht neemt in
dat veiligheidsprotocol een
prominente plaats in. “Als een
leerling uit de les is gestuurd,
dan dient hij of zij zich bij mij te
melden. De leerling krijgt van
mij een uitstuurformulier en
beantwoordt een aantal reflecterende vragen. Bedoeld om
de leerling zich te laten voorbereiden op een positief herstelgesprek. Dat is een-op-een
met de docent. We zijn in dat
hele proces meerzijdig partijdig.
Het gesprek moet uiteindelijk
wel van beide kanten positief
afgerond zijn. Ik ga ook langs de

Ik zeg altijd: in het onderwijs
mogen wij de muntjes aan de
leerlingen geven en de jackpot
gaat daarna een keer voor ze
vallen. Bij de een valt die snel,
bij de ander over bijvoorbeeld
acht jaar. Je bent er dus niet
altijd bij, maar je hebt wel die
muntjes gegeven. Dat vind ik
heel bijzonder.”
Steward op school
Kort na het gesprek met Van
Doorn galmt het geluid van de
bel door het gebouw.

Wida van Doorn in 1.25
(foto Joep von Berg)

Het regent en het ruime plein
voor het schoolgebouw blijft
vrijwel leeg. Slechts een
handjevol leerlingen is buiten en
trapt een balletje. De meesten
zoeken in de eerste pauze van
deze lesdag hun ontspanning
in de aula en in de gangen.
Gepraat wordt er, gelachen,
een enkel plagerijtje en ook
veel getuur op de mobiel. In de
drukte vallen de leerlingen met
een blauw hesje met in witte
letters steward op de rug goed
op. Ze scharrelen in tweetallen
rond, een opschrijfboekje in de
hand.
Eind september is in Houtens
Steward op school gestart.
Eigenaarschap ontwikkelen

en daarnaast kunnen de ‘stille
willy’s’ gaan shinen, zegt Van
Doorn over het project waarvan
ze de coördinator is. Alle
leerlingen en medewerkers van
Houtens hebben in het begin
van het schooljaar een instructie
gehad. De derdejaars bijten het
spits af en hebben in koppeltjes
een week lang ‘dienst’ tijdens de
pauzes.
Van Doorn is enthousiast.
“We moeten allemaal eigenaar
zijn van dit mooie gebouw. De
stewards hebben onder meer
de instructie gekregen om eerst
twee keer aan een leerling te
vragen om bijvoorbeeld rommel
op te ruimen. De derde keer is
de vraag: ruim je op of kies je

voor registratie. De leerlingen
die een registratie krijgen,
moeten zich de volgende dag
om kwart voor acht melden.”
“Ontdekken, ontwikkelen en
ontplooien zijn de kernwaarden
van Houtens. Elk kind heeft
talent en elk kind doet ertoe.
Door bijvoorbeeld dit project aan
te bieden, kan bij een leerling
het inzicht doorbreken: ‘hé,
ik kan dit’,” verduidelijkt Van
Doorn. Docenten zijn tijdens
de pauzes de back up van de
stewards. Het geheel wordt na
de kerstvakantie geëvalueerd.
Van Doorn: “Het moet een
succes worden, maar het heeft
waarschijnlijk wel even tijd
nodig.”
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Burgerschapscompetenties
Wida van Doorn
(foto Joep von Berg)

Veel onderwijsinstellingen
maken gebruik van het
programma Steward Op
School. Waarom? De
maatschappij individualiseert en daarmee ook
de leerlingen. Op nog
veel scholen moet iets
gebeuren op het gebied
van orde en respect.
Een schone, rustige en
respectvolle school voor
iedereen. Een illusie? Nee.
Door de leerlingen niet
als boeman aan te wijzen
maar juist onderdeel van
de oplossing te maken,
bereiken we dit samen.
Het programma Steward
Op School heeft veel
successen geboekt, en
nog steeds. Onze missie:
tolerantie op elke school.
Iedereen moet zich toch
veilig kunnen voelen in
zijn/haar leeromgeving?

Aanspreekcultuur
De dwang naar een
aanspreekcultuur,
versus de krachten
van vrijblijvendheid en
verhuftering...ja... en
nu? Een aanspreekcultuur kan alleen
gedijen als mensen
vertrouwen in zichzelf
en elkaar hebben, waar
mensen zich verbonden
voelen met zichzelf (je
mag jezelf zijn) en de
gemeenschap (school)
en waar mensen
persoonlijke verantwoordelijkheid durven en
kunnen nemen. De 3 V-s:
Vertrouwen, Verbinding
en Verantwoordelijkheid
kunnen floreren in een
gemeenschap (school)
waar een cultuur van
compassie heerst.
Bron: www.stewardopschool.nl
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Ons programma valt binnen
de verplichte burgerschap. En
terecht. Door de leerlingen elkaar
aan te laten spreken op (on)
gewenst gedrag (de peer-topeermethode) zijn al de nodige
successen een feit, te weten:
• Orde in de aula, gangen en
lokalen.
• Toenemend respect van en
naar de medewerkers en
medeleerlingen.
• Op een schone, rustige
en respectvolle school is
het prettiger verblijven.
Dit vertaalt zich in minder
verzuim en betere
resultaten.
• Conciërges kunnen hun tijd
beter indelen door samen
te werken met de leerlingen
in plaats van voor de
leerlingen te werken.
• Meer tijd om tijdens de
pauze de aandacht op
de leerlingen te richten
en hierdoor pestgedrag
te signaleren en aan te
pakken.

Verhaal van … Merel van Croonenborgh

“Praten met pesters helpt”
Merel van Croonenborgh is mbo-studente en loopt tot eind januari stage bij Stichting Veilig
Onderwijs. Ze schrijft een zeer persoonlijk verhaal over pesterijen op haar basisschool: hoe het
begon, wat het haar deed en wat de leraren eraan deden.

"Elke pauze opnieuw ging ik naar de juf."

Op mijn basisschool heb ik een
aantal keer pesterijen gezien en
helaas ook zelf meegemaakt.
Het begon in groep drie: daarin
werd ik gepest door leerlingen
uit groep 4. Op het moment van

de pesterijen had ik een vriendje
in de klas. De jongen met wie
ik verkering had, was een jaar
blijven zitten, dus de jongens in
groep 4 wisten van die verkering
af. Sommige kinderen in groep 4

waren het er niet mee eens dat
hij en ik verkering hadden. Dit
mondde helaas uit in pesterijen.
Elke pauze was het raak: er
werden iedere keer opmerkingen
gemaakt over onze verkering.
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“In een groepsapp waarin alleen jongens van mijn klas zaten,
gingen foto’s rond over mij en mijn beugel.”
Mijn vriendje van toen kon daar
heel boos om worden. Om de
jongens te laten stoppen, ging
hij vaak achter hen aan rennen.
Dat vonden de pesters natuurlijk
alleen maar leuk. Elke pauze
opnieuw ging ik naar de juf
om te vertellen wat de jongens
deden en elke keer kreeg ik
hetzelfde antwoord: ‘Ik zal er
op letten’. Maar de leraren
deden helemaal niks en lieten
het maar gebeuren. Om van de
pesterijen af te zijn, hebben we
onze verkering beëindigd. Nu ik
er aan terugdenk, denk ik dat de
pesterijen vooral voortkwamen
uit jaloezie. Wij waren gelukkig.
Blokbeugel
Gelukkig heb ik de jaren daarna
geen pesterijen meegemaakt.
Tot het laatste jaar. Vooral de
meiden in de klas hadden vaak
onderlinge ruzie. Ik kon ik me
daar vaak buiten houden. Ik
vond het vaak onzin waar ze
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ruzie over maakten. Toen ik
van de tandarts hoorde dat ik
een blokbeugel moest, vond
ik dat prima. Dan krijg ik later
mooie tanden. Sommige van
mijn klasgenoten dachten daar
anders over. In een groepsapp
waarin alleen de jongens van
mijn klas zaten, gingen foto’s
rond over mij en mijn beugel.
Sommige jongens vonden het
leuk om mijn beugel na te doen.
En dat als foto in de groepsapp
te zetten. Onder de foto werd
vaak de #merel neergezet.

zien’ en ben daarna huilend
naar huis gerend.
De volgende dag werden de
jongens apart genomen en
werd hun duidelijk gemaakt dat
dit niet de bedoeling was en
dat het anderen pijn kon doen.
Ze moesten zich tegenover
mij verontschuldigen. Gelukkig
deden ze dat met respect en
daarna is er nooit meer over
gesproken.

Mijn ex-vriendje van groep
drie zag het gebeuren en
heeft toen een dapper besluit
genomen. Hij besloot om naar
de leerkracht te gaan met
de foto’s. Erg dapper, want
hij verraadde zijn vrienden.
Hij is die dag ook naar mij
toegekomen. Hij zei dat hij mij
iets moest laten zien en hij zei
ook dat het niet leuk was. Toen
hij de foto’s liet zien, brak ik. Ik
zei ‘dankjewel voor het laten

Ik denk dat praten met pesters
helpt. Als je met pesters praat
en uitlegt waarom ze iets fout
doen, kunnen ze ervan leren.
Mocht het pesten echt heel ver
gaan, dan kunnen leraren het
beste de pester aanspreken,
met de ouders erbij. Dan
voelen de pesters zich vaak
nog schuldiger. Ik hoop dat
door te blijven praten, het
pesten minder wordt of zelfs
stopt.

Praten

Onze projecten

Tekst: redactie

People Help the People-Award
Jaarlijks reikt Stichting Veilig
Onderwijs (SVO) de People
Help the People-Award uit aan
een persoon, een groep, een
klas of een school die zich inzet
om de sociale veiligheid in het
onderwijs, zoals Stichting Veilig
Onderwijs verwoordt in haar
visie en missie, te bevorderen.
De Award is vernoemd naar
de song People Help the
People (uit 2011) van de
Engelse zangeres Birdy, het
lievelingslied van Livia van
Beelen. Livia maakte in 2012
een eind aan haar leven
na langdurige pesterijen en
treiterijen op haar school. De
ouders van Livia, Ingrid van
Beelen en Gerard van Beelen,
zijn de initiatiefnemers van de
Commissie Iedere Dag Veilig
Onderwijs (onderdeel SVO) en
zij reiken de Award ieder jaar uit.
Ingrid en Gerard blijven op
zoek naar bijzondere projecten
en initiatieven die de sociale
veiligheid in het onderwijs
helpen verbeteren en die in
navolging van de zeven eerdere
winnaars in aanmerking komen
voor de Award. Nominaties
zijn welkom (zie onderaan de
pagina).

Het logo van het Predicaat Sociaal Veilige School.

Predicaat Sociaal Veilige School
Een ander project van Stichting Veilig Onderwijs om een sociaal
veilig leerklimaat te bevorderen, is het Predicaat Sociaal Veilige
School.

Informatie
Meer informatie over de People Help the People-Award en het Predicaat Sociaal Veilige School,
en voor het doorgeven van een nominatie voor de Award kan via communicatie@stichtingveiligonderwijs.nl of telefonisch 0346-550655.
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Tekst: Chris Reinders

Ultima Verba ….. 2022-1
Oftewel, schrijfsels met herinneringen aan vijfendertig jaar voor de klas. Aflevering 4.

‘Stoner’
‘Een paar weken na aanvang
van het najaarssemester van
1932 werd het Stoner duidelijk
dat zijn strijd om Charles Walker
uit het postdoctorale curriculum
Engels te weren vergeefs was
geweest.’ Dat is de eerste
zin van het elfde hoofdstuk in
Stoner van de Amerikaanse
schrijver John Williams. In 1965
verscheen de eerste druk van
de alom gewaardeerde roman
met de academische docent
Stoner in de hoofdrol. Vijftien
jaar geleden werd de roman
heruitgegeven en volgden er
nog diverse herdrukken.
Het elfde hoofdstuk voert naar
de climax van de ontspoorde
relatie tussen Stoner en
zijn collega Lomax. Beiden
academici aan de universiteit
van Missouri (VS). De verhoudingen zijn op scherp komen
te staan na een ‘onvoldoende’
van Stoner voor een literatuurtentamen van student Walker.
Dat tot groot ongenoegen van
Lomax, die juist zeer te spreken
is over de antwoorden van de
student. Kort na het bewuste
tentamen wordt Lomax tot
voorzitter van de vakgroep
Engels benoemd.

‘Op een dag, tegen het eind
van de herfst, wandelde Stoner
terloops de kamer van Lomax
in en bleef minutenlang naast
zijn bureau staan, totdat Lomax,
onwillig, met gespannen
lippen en een harde blik in
zijn ogen naar hem opkeek.
(…). We hebben een meningsverschil gehad, maar dat is
niet ongebruikelijk, vervolgde
Stoner. (…) Ik zal heel eerlijk
tegen je zijn, Stoner, zei Lomax.
Zijn woede was bedaard en
zijn stem klonk eigenlijk kalm.
Ik denk niet dat je als docent
geschikt bent. Dat is niemand
van wie de vooroordelen zijn
talenten en kennis tenietdoen.
Als ik de bevoegdheid had,
zou ik je ontslaan, maar zoals
we allemaal weten, heb ik die
bevoegdheid niet. We zijn …
Jij bent beschermd door je
vaste aanstelling. Dat moet
ik accepteren. (…). Lomax
bladerde geconcentreerd door
enkele papieren op zijn bureau.
Zijn gezicht liep rood aan en hij
leek ergens mee te worstelen.
(…) Vanaf nu zul je, als je mij
wilt spreken – over zaken die
met de vakgroep te maken
hebben – een afspraak met de
secretaresse moeten maken. En

hoewel Stoner nog een poosje
naar hem keek, richtte Lomax
zijn hoofd niet meer op. Er trok
nog een korte rilling over zijn
gezicht; toen was het stil. Stoner
ging de kamer uit. En meer
dan twintig jaar spraken beide
mannen niet meer rechtstreeks
met elkaar.’
Ik las de roman, en dus ook
de bovenstaande passages in
hoofdstuk elf, toen ik nog volop
lesgaf. Ik werd ijskoud tijdens het
lezen. En dan vooral vanwege
de opmerking van Lomax dat hij
Stoner eigenlijk wilde ontslaan.
Laat ik voorzichtig zijn en niet
te veel ‘oprakelen’ : ik was in de
tijd dat ik de roman las – en ook
in de jaren daarna - niet altijd
even ‘zeker’ in het docententeam
waarvan ik deel uitmaakte.
Onveilig is een groot woord,
maar het komt wel in de buurt.
Vreemd genoeg gaf het lezen
van Stoner ook enig houvast:
ook ‘elders’ blijken de verstandhoudingen niet altijd optimaal.
Inderdaad, voorzichtig uitgedrukt.
Gelezen: Stoner, John Williams,
veertiende druk, maart 2013.
Nederlandse uitgave: Lebowski
Publishers, Amsterdam 2012.

Reacties naar: redactie@stichtingveiligonderwijs.nl
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