Pauze:

Je kunt de gesprekken ook b.v. in de pauze of op het schoolplein voeren en dan over
meerdere dagen verdelen. Het is echter niet handig de gesprekken onder tijdsdruk te
voeren ook al zijn het maar korte gesprekken.

Opbouw gesprek:
- Wij hadden afgesproken dat ik iedereen nog eens aanspreek hoe het nu gaat met
(naam). Ik ben benieuwd hoe jij de situatie nu inschat en of jij vindt dat de situatie
verbeterd is.
- Vind jij het goed dat wij nu over de situatie gaan praten?
- Fijn dat jij bent gekomen – is het oké voor jou nu uit de les te worden gehaald?
Aansluitend vraag jij de leerling over de situatie:
- Wat heb jij waargenomen?
- Wat denk jij hoe het nu gaat met (naam)?
- Wat denk jij is verbeterd?
- Wat denk jij zou moeten gebeuren dat (naam) zich beter voelt in de klas?
- Hoe vond jij de steungroep?
- Hoe gaat het met jou nu?
Afsluiting
Als de situatie is verbeterd, bedank je de leerling voor de steun en hulp.
Als de situatie niet voldoende is verbeterd, dan geef je aan dat er nog een bijeenkomst met de groep
zal plaatsvinden en dank je de leerling voor de hulp.
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Bijlage 12 Informatie over pesten
Websites
- www.pestweb.nl
- www.stoppestennu.nl
- www.herstelrechtinhetonderwijs.nl
- www.noblame.nl
- www.mijnkindonline.nl
- www.vraaghetdepolitie.nl
- www.meldknop.nl
- www.helpff.nl
- www.nji.nl/Pesten
- www.pesten.nl
- www.schoolenveiligheid.nl/pesten
- www.digitaalpesten.nl
- www.mediawijsheid.nl/online-pesten
- www.halt.nl
- www.veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online/pesten
- www.vo-raad.nl
- www.wetten.overheid.nl
- www.onderwijsinspectie.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.forumveiligeschool.nl
- www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/
- www.wij-leren.nl
- www.keesvanoverveld.nl
- www.pestaanpak.nl

Boeken
- Alles over pesten, Mieke van Stigt, 2014
- Groepsplan gedrag in het voortgezet onderwijs, Kees van Overveld, 2014
- Van pesten naar samenwerken, Sue Young, 2012
- Handboek herstelrecht in het onderwijs: In plaats van schorsen, Jan Ruigrok en Hans Oostrik,
2007
- Kinderen En Pesten, Bob van der Meer, 2002

Films
-

Spijt!
De tasjesdief
Ben X
Bluebird
Achtstegroepers huilen niet
Stuk!
Bully
Cyberbully
The Reunion
Después de Lucía
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Bijlage 13 Herstelrecht als basis voor een verbindende school
Herstelrecht
Slachtoffer

Dader

Deze vragen kunnen jou helpen wanneer je
schade of last hebt ondervonden van het
gedrag van een ander.

Als jij wordt aangesproken op jouw gedrag,
kunnen deze vragen je helpen het probleem
dat je veroorzaakt hebt, op een goede manier
op te lossen?

Wat is er gebeurd?

Wat heb je gedaan?

Wat ging er door je heen toen het gebeurde?

Waarom deed je wat je deed?

Welk effect heeft de gebeurtenis op jou en je
omgeving gehad?

Hoe denk je nu over wat je gedaan hebt?

Wat is het meest nare voor je?

Waar heb je het meeste spijt van?

Wat moet de dader jou aanbieden om wat er
gebeurd is goed af te kunnen ronden en weer
met elkaar verder te kunnen?

Wat kun jij doen om de schade die jij hebt
toegebracht te herstellen en weer met elkaar
verder te kunnen?
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Herstelrecht als basis voor een verbindende school.
Samenvatting.
Steeds meer scholen maken kennis met de uitgangspunten en mogelijkheden van
Herstelrecht. Dit artikel is een korte terugblik op de ontstaansgeschiedenis van
Herstelrecht, de verspreiding ervan over alle werelddelen en de bijzondere plek die
daarbij wordt ingenomen door het International Institute for Restorative Practices
(http://www.iirp.org/) in Bethlem, Pennsylvania, USA.
Daarna beschrijft het de ontwikkelingen in Nederland door KPC Groep, waarbij het
concept een praktische vertaling heeft gekregen naar het onderwijs. Op dit moment
zijn op meer dan honderd scholen in Nederland docenten bekend met de beginselen
van herstelrecht.
Via de opleiding „Herstelrechtspecialist in de eigen school‟, worden functionarissen in
het VO en het MBO getraind in de achtergronden en de implementatie van dit
veelbelovende model. Ook in het primair onderwijs blijkt Herstelrecht een goede
voedingsbodem voor het ontwikkelen van een gezond pedagogisch-didactisch klimaat.

Inleiding.
Herstelrecht (Restorative Justice) is afgeleid van de manier waarop Maori‟s in Nieuw
Zeeland conflicten oplosten, waarbij de focus vooral was gericht op herstel van de
aangerichte schade en van de verstoorde relatie. Sociaal-emotionele binding en
harmonie was daarin belangrijker dan afwijzing van de dader(s). Toen hen het
westerse systeem van oordelen en veroordelen werd opgedrongen, bleek het aantal
niet opgeloste conflicten enorm toe te nemen. Dat leidde ertoe dat in 1989 de
“Children, Young Persons and their Family Act” werd aangenomen, waarbij
Restorative Justice officieel erkenning kreeg van de overheid. Het ministerie van
Justitie van Nieuw Zeeland geeft de volgende omschrijving:
Restorative Justice is een proces dat bij een speciale overtreding van de
gedragsregels, voor zover mogelijk, alle belanghebbenden betrekt bij het gezamenlijk
vaststellen en benoemen van de schade, de behoeften en de verplichtingen, met als
doel genoegdoening en herstel van de relatie.
Vanuit Nieuw Zeeland en Australië vond Herstelrecht zijn weg over alle werelddelen.
Met name in de USA, maar ook in landen als Groot Brittannië, , België,Argentinië,
Canada, Hongarije, Israël, India en Zuid-Afrika ontstonden bewegingen die zich achter
het gedachtegoed van Herstelrecht schaarden. Voorloper daarbij werd het
International Institute for Restorative Justice, dat door de enorme gedrevenheid van
zijn oprichter, Ted Wachtel, samenhang bracht in alle initiatieven die over de hele
wereld ontplooid werden. Hij was ook de man die de mogelijkheden voor het onderwijs
zag en de koppeling maakte met het justitionele jongerenwerk en zijn „Safer-Saner
schools”.
Begin 2000 ontstonden er in Nederland twee ontwikkelingen: enerzijds via de Éigen
Kracht Centrale (Rob van Pagee), die zich vooral richtte op de maatschappelijke
context, met echt recht conferenties en eigen kracht conferenties. (zie: www.eigenkracht.nl).
Daarnaast ontwikkelde KPC Groep het model van de Verbindende school, met drie
belangrijke peilers: pro-actief: de pedagogische dansvloer als basis voor een goed
onderwijsklimaat, reactief: herstelinterventies bij conflicten, waarbij
herstelrechtkaartjes een belangrijke rol spelen, en curatief: de non-contracten, waarbij
leerlingen gestimuleerd worden hun behoeften op en positieve manier vorm te geven.
Op dit moment wordt een toolkit ontwikkeld voor scholen die invoering van herstelrecht
in hun onderwijs overwegen. (www.kpcgroep.nl)

Herstelrecht of strafrecht?
Onderwijsinstellingen die kiezen voor Herstelrecht maken een fundamentele keuze. Zij
staan voor een schoolklimaat dat gebaseerd is op respect:

Betrokkenen die door het gebeurde
benadeeld zijn hebben geen stem;
naar hun behoeften wordt niet
gevraagd.
De mate van veroordeling van de
dader is terug te vinden in de zwaarte
van de opgelegde straf.
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Alle betrokken worden aangemoedigd aan
herstel mee te werken, waardoor ieder er
sterker uitkomt.
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De dader wordt beoordeeld op het besef van
de gevolgen van zijn daad, het nemen van
verantwoordelijkheid daarvoor, het inzien
van de consequenties van zijn keuzes en
het meedenken over herstel van de
aangerichte materiële, fysieke of relationele
schade.

Fig. 1 (Bron: De verbindende school, Herstelrecht in het Nederlandse onderwijs. KPC Groep)

Invalshoeken voor het Nederlandse onderwijs.
In Nederland zijn door KPC Groep de principes van Herstelrecht vertaald naar de
praktijk van het onderwijs. Aanvankelijk voor het voortgezet en het middelbaar
beroepsonderwijs, maar steeds meer raken ook scholen voor primair en speciaal
onderwijs geïnteresseerd in de mogelijkheden.
Hoewel Herstelrecht in de naam met zich meedraagt dat er iets te herstellen valt, dus
dat er sprake is van een reactie, bijvoorbeeld bij een conflict, gaat het model in wezen
veel verder. Volledig ingevoerd is het de basis van alle pedagogisch en didactisch
handelen in de school. Het is daarmee ook een proactief of preventief model. Bij
herhaalde, ernstige gedragsproblematiek, waarvan de oorzaken gedeeltelijk buiten de
school kunnen liggen, werkt Herstelrecht ook curatief.
De mogelijkheden op een rijtje:
Preventief: De Verbindende School met de „Pedagogische Dansvloer‟
 Creëert een gezond omgangsklimaat, waarin docenten en leerlingen vanuit
wederzijds respect gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor de eigen
ontwikkeling, de relatie met anderen en de zorg voor de leeromgeving.
 Bevordert de onderlinge communicatie en het geven van feedback over lastige
situaties en gebeurtenissen, onder andere via gesprekskringen.
 Stimuleert tot (zelf)reflectie op leerprestaties, waarmee docenten een
coachinginstrument in handen hebben bij voortgangsgesprekken.
Reactief: Herstelpraktijken, geënt op het continuüm van Herstelrecht interventies.
 Van informele (waarschuwend knipoogje) tot uiterst formele interventies
(Herstelrechtconferenties).
 Herstelgesprekken in de kring, met behulp van vragenkaartjes
 Herstelgesprekken tussen groepjes, of individuele leerlingen, met de kaartjes.
 Bespreken van conflicten en zoeken naar win-win oplossingen met behulp van
het model van de Pedagogische Dansvloer.
Curatief: Werken met non-contracten.
 Het opstellen van non-contracten door leerlingen met specifiek
probleemgedrag.
 Het achterhalen van de achterliggende hulpvraag en de onderliggende
behoefte
 Het zoeken naar oplossingsgerichte sancties in plaats van repressieve
strafmaatregelen.
Repressief: schorsen of verwijderen.
 Bij ernstige overtredingen kan een schorsing op zijn plaats zijn. De bedoeling
daarvan is bezinning op het gebeurde, bewustwording van eigen
verantwoordelijkheid en het voorbereiden op een herstelconferentie. Nog
steeds met de intentie te herstellen wat er is gebeurd.
 Een leerling die alle bovengenoemde mogelijkheden naast zich neerlegt, kiest
daarmee uiteindelijk voor een school zonder Herstelrecht. Dat betekent dat

zo‟n leerling de school zal verlaten, uit eigen keuze. Hij wordt dus niet
verwijderd, maar gaat zelf.

Het model van de Pedagogische Dansvloer.
De Pedagogische Dansvloer is in feite een matrix die vier pedagogische modellen
weergeeft. In elke school zijn voorbeelden van die modellen te vinden. Ze zijn
gebaseerd op de relatie tussen sturen, controleren, beheersen enerzijds, en
ondersteunen, helpen, tolereren anderzijds.
Voorstanders van meer sturing vinden voorstanders van meer ondersteuning
tegenover zich.

STURING

ONDERSTEUNING

Bij ieder ernstig incident laait de discussie weer op. Het blijkt onmogelijk om op één lijn
te komen. Maar eigenlijk is het een non-discussie; het gaat niet om meer van het één
of meer van het ander, maar om een gezond evenwicht tussen beide uiteinden van de
lijn: zowel sturing als ondersteuning zijn gewenst. Sturing, zodat leerlingen weten waar
ze aan toe zijn, wat er van hen wordt verwacht en wat er gebeurt als ze in gebreke
blijven. Ondersteuning, die leerlingen het vertrouwen geeft dat ze alle hulp kunnen
krijgen die nodig is om de gewenste taken ook (zelf!) tot een goed einde te brengen.
We komen zo tot vier pedagogische grondmodellen:
I
II
III
IV

Sturing + ; Ondersteuning Sturing - ; Ondersteuning –
Sturing - ; Ondersteuning +
Sturing + ; Ondersteuning +

(gebaseerd op macht)
(gebaseerd op onmacht)
(gebaseerd op tolerantie)
(gebaseerd op respect)

repressieve school
depressieve school
tolerante school
verbindende school

Hoog

B
E
H
E
E
R
S
I
N
G

I - TEGEN

IV - MET

Opleggen

Verbinden

(Macht)
Repressieve school

(Gezag)
Verbindende school

II - NIET

III - VOOR

Onttrekken

Overnemen

(Machteloosheid)
Depressieve school

(Gezagsvacuüm)
Tolerante school

Laag

Hoog
ONDERSTEUNING
Fig. 2 Sociale-discipline-matrix (naar Paul McCold & Ted Wachtel, 2000)

Franklin Ernst, één van de grondleggers van Transactionele Analyse (TA), beschreef
al in 1971 vier manieren waarop mensen naar elkaar kijken, en van waaruit ze met
elkaar communiceren (1971). Ook hij maakte een matrix, die enigszins gekanteld,
naadloos aansluit bij de sociale discipline matrix. Daarin maakt hij duidelijk waarom
mensen soms posities innemen die leiden tot de vier bovengenoemde pedagogische
modellen. Hij noemde dit de OK Corral.

VIER BASISHOUDINGEN OM TE COMMUNICEREN

(Ik moet jou niet)

(Wij zijn er voor elkaar)

IK BEN OK

IK BEN OK

JIJ BENT NIET OK

JIJ BENT OK
Ik + Jij -

Ik + Jij +

Ik - Jij -

Ik - Jij +

IK BEN NIET OK

IK BEN NIET OK

JIJ BENT NIET OK
(Wij hebben niets met elkaar)

JIJ BENT OK
(Jij bent belangrijker dan ik)

Fig. 3 Naar de OK Corral van Franklin Ernst (1971)

Ik + Jij Ik – Jij Ik – Jij +
Ik+ Jij +

leidt tot:
leidt tot:
leidt tot:
leidt tot:

Sturing + ; Ondersteuning Sturing - ; Ondersteuning –
Sturing - ; Ondersteuning +
Sturing + ; Ondersteuning +

gebaseerd op macht
gebaseerd op onmacht
gebaseerd op tolerantie
gebaseerd op respect

Als we beide modellen combineren, ontstaat het model van de ‘Pedagogische
Dansvloer’.

In de onderste driehoek zien we pedagogische modellen en basishoudingen terug die
leiden tot de Dramadriehoek: mensen houden elkaar gevangen in de psychologische
rollen van Aanklager (macht), Slachtoffer (onmacht) en Redder (overmacht). Het
maakt elke groei onmogelijk. Dit noemen we Rode school.
In de bovenste driehoek zien we de pedagogische modellen en basishoudingen terug
van de Winnaarsdriehoek: Assertiviteit, Kwetsbaarheid en Zorgzaamheid. Hierin
geven mensen elkaar de kans om te groeien. Dit noemen we Groene school.

