
Protocol A  

Ingrijpende gebeurtenissen op school 

 

Bij telefonische melding 

 noteer gegevens melder en betrokkenen 

 afspraak maken met melder 

 nagaan wie al op de hoogte zijn 

Bij ongeval/overlijden: melder op school 

 opvang melder en eventuele getuigen 

 zo nodig bellen 112 

 opvang op school van betrokken leerlingen 

Ontvanger melding 

Taken directeur 

 informeert bestuur en bespreekt rol 

 informeert schoolleiding (bij grote school) 

 informeert groepsleerkracht 

 bericht tot nader order stil houden 

 zorgen voor telefonische bereikbaarheid school 

 nagaan of iedereen op school is die op school moet zijn 

De werkgroep  

 directeur 

 groepsleerkracht 

 intern begeleider 

 eventueel administratieve ondersteuner 

 op afroep: denk aan bestuurslid, mr-lid, vertrouwenspersoon 

Werkgroep kan afhankelijk van gebeurtenis aangepast worden 

 

Taken werkgroep: 

 inschatting maken ernst en omvang incident 

Altijd informeren 

1. directeur 

2. betrokken groepsleerkracht 



A. Het bericht 

De school krijgt te maken met een kind of personeelslid dat overleden is, een 

(gezins)moord, een busongeluk tijdens een schoolreisje of een brand in de school. 

Gevoelens van onmacht en onwerkelijkheid zijn kenmerkend voor dit soort 

gebeurtenissen. Omdat de omgeving een belangrijke rol speelt bij de verwerking van een 

ingrijpende gebeurtenis is de opstelling van de school heel belangrijk. Praten over de 

ingrijpende gebeurtenis bevordert het verwerkingsproces.  

 

Taken van de ontvanger 

▪ Bij ongeval en melder op school: 

− Opvang van de melder en eventuele getuigen. 

− Zo nodig verlenen van EHBO, schakelt hulp in of belt 112. 

− Ervoor zorgen dat leerlingen die bij het ongeval aanwezig zijn in de school worden 

opgevangen. 

− Nagaan bij de melder wie al op de hoogte zijn. 

▪ Bij telefonische melding: 

− Noteren van gegevens van de melder en eventuele betrokkenen. 

− Afspraak maken met de melder voor een vervolgcontact. 

− Zo nodig verificatie van de melding. 

▪ Het bericht doorgeven aan: 

− De directie (of een vooraf aan te wijzen directielid). Is deze afwezig, dan moet het 

bericht doorgegeven worden aan een (vooraf aan te wijzen) vervanger. 

− De groepsleerkracht en/of pedagogisch medewerker (BSO) van de betrokken 

groep(en). 

 

Taken van de directie 

▪ Ervoor zorgen dat het bericht tot nader order stilgehouden wordt. 

▪ Zorgen voor telefonische bereikbaarheid van de school. 

▪ Nagaan of iedereen op school is die op school moet zijn (denk ook aan vertrouwens-

persoon of PSHi-team bij maatschappelijke onrust; T:076-5282241 (zie blz. 68). 

▪ Bij elkaar roepen van een werkgroep. 

▪ Informeren van het bestuur en gezamenlijk bespreken wat de rol van het bestuur is 

(bijv. deelnemen aan de werkgroep). 

 

Extra: Tijdens vrije dagen en vakantie 

Plotseling overlijden tijdens vrije dagen/vakantie komt vaak via teamlid of rechtstreeks 

binnen bij de directie. Het kan zijn dat leden van de werkgroep niet bereikbaar zijn. Er 

moet geregeld worden dat één persoon bereikbaar is met wie de directie contact kan 

opnemen. Voor de zomervakantie is er een vakantielijst. Afhankelijk van de ernst en de 

omvang wordt op korte termijn een bijeenkomst met de werkgroep gepland. 

 

B. De werkgroep 

Een ingrijpende gebeurtenis binnen de schoolgemeenschap vraagt om een goed 

gecoördineerde aanpak van school. Daarom is het belangrijk dat een werkgroep zich 

bezig houdt met de gevolgen van de ingrijpende gebeurtenis. Het is aan te bevelen dat 

hierin altijd de directeur of diens vervanger plaatsneemt. Andere personen die deel uit 

kunnen maken van de werkgroep zijn de groepsleerkracht/pedagogisch medewerker 

(BSO), interne begeleider, bestuurslid of vertegenwoordiger van de medezeggenschaps-

raad. Zo nodig kan de werkgroep aangevuld worden met een extern deskundige. 



De werkgroep ontwikkelt en coördineert de activiteiten, stemt de agenda's op elkaar af 

en is de komende tijd voor onderling beraad bereikbaar. Het is belangrijk om af te 

spreken wie de eindverantwoordelijkheid heeft. 

Van de werkgroep wordt een professionele opstelling verwacht. Daarom is het belangrijk 

om stil te staan bij de eigen gevoelens en gedachten. Het is belangrijk om na te gaan of 

elk werkgroeplid voldoende afstand kan bewaren om professioneel met de situatie om te 

gaan. Wanneer één van de leden te veel betrokken is, is het goed dit te erkennen. 

Betrokkenheid is niet erg en emoties mogen bestaan, maar als dit de professionaliteit in 

de weg staat, is het aan te raden vervanging te zoeken voor de werkgroep. 

 

Taken van de werkgroep 

▪ Inschatting maken van de ernst en omvang van de calamiteit. 

▪ Contact zoeken met de direct betrokkenen (eventueel in samenwerking met een 

extern deskundige). 

▪ Informatieoverdracht aan alle bij de school betrokken personen en groepen (zie 

communicatie hieronder en de voorbeeldbrieven (vanaf blz. 87). 

▪ Kritisch kijken naar de activiteiten die de school de komende dagen organiseert, zoals 

feesten, sportdagen, etc. Afgelasting, uitstel of aanpassing kan nodig zijn. 

▪ Creëer een herinneringsplek. Organiseren van een eventuele afscheidsdienst op 

school en de condoleance en het begrafenisbezoek (houdt hierbij rekening met 

culturele verschillen). 

▪ Instellen van opvang, zorg en nazorg aan leerlingen en docenten (bepaal de 

intensiviteit van de begeleiding). 

▪ Contacten met ouders. 

▪ Administratieve afwikkeling. 

 

C. Communicatie 

Informeren van de schoolgemeenschap 

De werkgroep gaat na wie geïnformeerd moet worden over het incident: 

▪ het personeel (ook afwezig of ziek personeel) 

▪ de betrokken klas(sen) of BSO groepen 

▪ familieleden (die op school zitten) 

▪ ex-klasgenoten 

▪ vrienden en vriendinnen in andere klassen 

▪ overige leerlingen (ook afwezige leerlingen) 

▪ chauffeur en busgenootjes (wanneer het kind met een busje naar school komt) 

▪ de medezeggenschapsraad 

▪ ouders/ouderraad 

▪ schoolbestuur 

▪ dependances 

▪ personen en instanties die bekend zijn met de familie, zoals externe hulpverlening 

 

De werkgroep spreekt af wie wie informeert. Bijzondere aandacht moet er zijn voor de 

direct betrokkenen. Zeker zij moeten het bericht op een zorgvuldige wijze krijgen.  

Bij melding van een ingrijpende gebeurtenis in de vakantie of aan het begin van het 

weekend moet bekeken worden of de directe vriendenkring onmiddellijk en persoonlijk 

moet worden geïnformeerd. 

De groepsleerkrachten of pedagogisch medewerkers BSO zullen het slechte nieuws aan 

hun groep moeten vertellen. Voor de één is dit gemakkelijker dan voor de ander. Zorg er 

daarom voor dat één van de leerkrachten ambulant is en - zo nodig - kan bijspringen. 



Zo'n leerkracht kan niet alleen een collega ondersteunen, maar ook zorg besteden aan 

leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Leerkrachten moeten zich realiseren dat dit 

slechte bericht andere ervaringen kan reactiveren. 

 

De getroffen groep moet direct aan het begin van de dag geïnformeerd worden. 

Daarnaast informeert de werkgroep het personeel en de andere leerlingen. Vooral de 

getroffen groep blijft zoveel mogelijk onder de hoede van de groepsleerkracht. Het is van 

belang om de opvang zoveel mogelijk in de klas te houden. Ook moet er een ruimte 

ingericht worden waar leerlingen terecht kunnen die alleen maar willen huilen of erg 

overstuur zijn. Zorg voor een prettige aankleding en wat te drinken. 

 

Als leerlingen naar huis willen, moet de leerkracht/school nagaan of de ouders op de 

hoogte zijn en of ze thuis zijn om hun kind te kunnen opvangen. Eventueel zorgt de 

school ervoor dat het kind onder begeleiding naar huis gaat. 

 

Informeren van(afwezig)personeel en leerlingen 

Geef in eerste instantie alleen de hoogst noodzakelijke informatie. 

▪ Draai niet om de feiten heen. Blijf bij de feiten. Versluiering heeft vaak negatieve 

gevolgen. Bij twijfel of onduidelijkheid moet dat expliciet worden gesteld. 

▪ Geef volledige informatie. Vertel het hoe, waar en wanneer van de gebeurtenis. 

▪ Neem voldoende tijd voor emoties en laat leerlingen/personeel elkaar helpen en 

troosten. 

 

Nadat de emoties wat geluwd zijn, kan de volgende informatie gegeven worden: 

▪ Geef uitleg over gevoelens van verdriet die bij dit soort gebeurtenissen naar boven 

kunnen komen. Leg uit dat iedereen hier op een verschillende manier mee omgaat en 

zijn verdriet op een andere manier uit (zie blz. 16). 

▪ Noem de namen van de contactpersonen binnen de school die beschikbaar zijn voor 

een persoonlijk gesprek. Noem ook de plaatsen waar deze personen kunnen worden 

gevonden en de overige opvangmogelijkheden in de school. 

▪ Vertel kort wat over de georganiseerde (te organiseren) activiteiten, zoals een 

herdenkingsbijeenkomst of begrafenis. Meer informatie kan later worden gegeven. 

▪ Geef een overzicht van de roosteraanpassingen. 

▪ Maak duidelijk dat de school niet gesloten wordt. Iedereen wordt op school verwacht. 

▪ Geef aan dat alle ouders geïnformeerd zullen worden. 

▪ Geef een overzicht van de gang van zaken voor de rest van de dag. 

▪ Geef zo nodig instructies hoe om te gaan met de media. Er wordt één perswoord-

voerder aangewezen (wellicht iemand van het bestuur). Geef aan het personeel 

duidelijk aan dat het niet de bedoeling is zelf in gesprek te gaan met de pers. Ook 

kinderen kunnen op dit punt worden geïnstrueerd. Soms wordt men onder druk gezet 

met een verwijzing naar het recht op vrije nieuwsgaring, maar niemand is verplicht 

informatie aan de media te verstrekken. Het is belangrijk kinderen en personeel te 

wijzen op de effecten die medewerking kan hebben.  

 

Extra informatie voor personeelsleden 

▪ Vertel met wie van de familie contact wordt gehouden. Vertel wat over de inhoud van 

dit contact. 

▪ Geef een overzicht van de informatieverstrekking in en buiten school. 

▪ Geef informatie (ook schriftelijk/via website of e-mail) over de mogelijke reacties van 

kinderen en hoe hiermee om te gaan. 



Informeren van ouders van direct betrokken kinderen 

▪ Neem nog diezelfde dag contact op. 

▪ Maak voor diezelfde dag een afspraak voor een huisbezoek (bij voorkeur door de 

groepsleerkracht en de directeur). 

▪ Overleg over de te verstrekken informatie. 

▪ Onderhoud intensief contact met de ouders. 

▪ Overleg over alle te nemen stappen, denk hierbij aan bezoekmogelijkheden, afscheid 

nemen, herdenkingsdienst op school, rouwadvertentie en bijdragen aan en bijwonen 

van de uitvaart. 

 

Informeren van ouders van alle leerlingen 

Informeer de ouders middels een brief (tevens via de email en/of website) over de 

gebeurtenis, de maatregelen die door de school zijn (of worden) genomen, het 

condoleance- en begrafenisbezoek, de zorg en nazorg, de mogelijke reacties van 

kinderen, de contactpersonen in de school en de regels voor afwezigheid. Vraag tevens 

toestemming voor het deelnemen van hun kind aan georganiseerde activiteiten. 

 

Informatieve team- en/of ouderbijeenkomst 

Beslis of een informatieve team- en/of ouderbijeenkomst nodig is. Het kan raadzaam zijn 

deze afweging te maken in samenspraak met een extern deskundige.  

 

D. Nazorg 

▪ Creëer de mogelijkheid tot uiting van verdriet, zoals een plek voor de overledene 

(afhankelijk van de situatie wordt beslist hoe lang en in welke vorm), maar laat de 

leerlingen ook merken dat het leven weer doorgaat door de lessen weer te hervatten. 

▪ Sta af en toe stil bij de gebeurtenis, stimuleer en geef de ruimte om er over te 

praten. 

▪ Besteed aandacht aan speciale dagen. 

▪ Gebruik werkvormen om de ingrijpende gebeurtenis te verwerken (zie blz. 23). 

▪ Let op signalen van een stagnerend rouwproces bij kinderen. 

▪ Let op risicoleerlingen, zoals leerlingen die eerder een ingrijpende gebeurtenis hebben 

meegemaakt. 

▪ Geef leerlingen (interne contactpersoon) of personeelsleden (bedrijfsarts) die veel 

moeite hebben met de verwerking individuele begeleiding. Overleg met professionele 

hulpverleners. 

▪ Overleg met de ouders over het gedrag van de direct betrokken kinderen op school 

en thuis. Is er reden voor bezorgdheid? Moet er (opnieuw) hulpverlening worden 

ingeschakeld? 

▪ Organiseer samen met deskundigen zo nodig een ouderavond over de gevolgen voor 

kinderen, hoe ouders daarmee kunnen omgaan en hoe ze verwerkingsproblemen 

kunnen signaleren. 

▪ Versterk de ouders in hun opvoedende rol. Meer dan wie ook kunnen zij bijdragen 

aan een goede verwerking van de vervelende gebeurtenissen door hun kind.  

▪ Kijk samen met deskundigen hoe de opvang van het team gerealiseerd kan worden. 

Ook zij hebben te maken gekregen met een ingrijpende gebeurtenis die ze moeten 

kunnen verwerken. 

▪ Registreer en evalueer. 

 





Checklist Protocol A. Ingrijpende gebeurtenissen 

 

Telefonische melding 

 Datum en tijd melding …………………… 

 Naam melder en evt. betrokkenen 

………………………………………………………… 

 Tel nr. melder ………………………………… 

 E-mail melder ……………………………….. 

 Afspraken vervolgcontact melder 

………………………………………………………… 

 Zo nodig verifiëren melding 

 Nagaan wie op de hoogte zijn  

………………………………………………………… 

 Start logboek 

Ongeval en melder op school 

 Opvang van de melder en eventuele getuigen 

 Zo nodig bellen van 112 

 Regelen opvang leerlingen die bij het 

ongeval/overlijden aanwezig waren 

 Zo nodig starten logboek 

Naam 

melder:……………………………………………………………. 

Contactgegevens:……………………………………………… 

Datum en tijd:…………………………………………………… 

Gestarte actie: ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

Afvinklijst voor directeur 

 Bij ongeval/overlijden op school: Informeren ouders leerling/familie teamlid 

Gedaan: (naam, tijd)………………………………………………………………………………………………………………… 

 Informeren schoolleiding (bij grote school): Gedaan (naam, tijd)…………………………………………. 

 Informeren groepsleerkracht en onderwijsassistent: Gedaan (naam en tijd)………………………… 

 Informeren intern begeleider: Gedaan (naam en tijd)……………………………………………………………. 

 Informeren bestuur en bespreken rol bestuur: Gedaan (naam en tijd)…………………………………. 

 Informeren teamleden: Gedaan (naam en tijd) ……………………………………………………………………… 

 Tot nader order bericht binnen de school houden 

 Zorgen voor telefonische bereikbaarheid van de school 

 Nagaan of iedereen op school is die op school moet zijn 

 Inzet vertrouwenspersoon of bij maatschappelijke onrust PSHi-team (T:076-5282241) 

 Regelen vervanging bij overlijden teamlid: Gedaan (naam en tijd) ……………………………………… 

 Werkgroep bij elkaar roepen. Indien nodig samenstelling aanpassen: 

Vaste leden Sleutelteam Naam Telefoonnummer en e-mail 

Directeur (Schoolleiding)   

Groepsleerkracht 

Intern begeleider 

Begeleider BSO 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

Adm. Ondersteuning 

Anders 

  

  

  

  

  

  

  

Extra: Bestuurslid, vert. 

MR 

  

Extra: Externe 

deskundigen 

  



Taken werkgroep. 

 Inschatting maken van de ernst en omvang van het incident. Kan via BOB- methode. 

 Maken plan van aanpak 

 Communicatie met betrokkenen (direct betrokkenen, personeel, betrokken klas(sen), 

overige leerlingen, ouders, oudervereniging, MR, bestuur, event. 

vervoersbedrijf/chauffeur en busgenootjes, dependances, externen). Denk ook aan 

het vastleggen van: wie is al ingelicht, wie heeft welke taak. 

 Organiseren, coördineren en vastleggen van activiteiten rondom gebeurtenis 

 Regelen aanpassing, uitstel of afstel (dagelijkse) schoolactiviteiten 

 Noodzaak en vorm opvang, zorg en nazorg bepalen, organiseren en vastleggen van 

leerlingen, ouders en personeel 

 Registratie in logboek, administratieve afwikkeling en evaluatie 

 

De BOB-methode biedt in drie fases structuur aan het overleg: De Beeldvormende 

fase, de Oordeelsvormende fase en de Besluitvormende fase. 

In de Beeldvormende fase worden het probleem en de doelstelling gedefinieerd, zodat 

voor ieder duidelijk is wat het overleg moet opleveren. Dit is de fase van verhelderende 

vragen. Wat is er nog onduidelijk en welke informatie is nog nodig voor mogelijke 

oplossingen? 

De Oordeelsvormende fase is erop gericht om oplossingen uit te wisselen en de daarbij 

behorende consequenties te benoemen. Eerst worden de mogelijke oplossingen en 

bijbehorende consequenties kort en bondig genoemd (zonder discussie). Daarna worden 

afwegingen gemaakt en consequenties nader besproken om tot een selectie van 

bruikbare oplossingen te komen waarover een besluit genomen dient te worden. 

De Besluitvormende fase richt zich op het nemen van het besluit. Hiervoor kan zo nodig 

een beslismatrix gebruikt worden waarbij een weging van argumenten een te nemen 

besluit kan onderbouwen. Na het nemen van het besluit wordt: wie, wat, waar, wanneer 

en hoe ingevuld. Er worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de uitvoering van 

het besluit wordt bewaakt, geëvalueerd en er zo nodig bijgestuurd. 

 

Logboek  

Datum: Van: Tot: 

Persoon: 

Functie: 

Telefoonnummer: 

Telefonisch / Mail / Face to Face 

Inhoud communicatie (Wat was vraag?/Met wie is overlegd?/Wat is daarvan het 

resultaat?/Wat is geadviseerd?/Welke afspraken zijn gemaakt?/Welke stappen zijn gezet?): 

 

 

 

 

 

 

 



Informatie voor leerkrachten  
bij een ingrijpende gebeurtenis 

 

Aansluitend bij Protocol A. (Ingrijpende gebeurtenissen op school) vind je hierna 

algemene informatie voor leerkrachten die betrokken zijn (geweest) bij een ingrijpende 

gebeurtenis. Je vindt een omschrijving van reacties van kinderen op een ingrijpende 

gebeurtenis. We zetten op een rij wat je als leerkracht direct kunt doen, maar ook nog 

enkele weken erna. In de dagelijkse schoolpraktijk komen situaties rond dood en verdriet 

regelmatig voor. Daarom hebben we tips voor activiteiten in de klas en voor tijdens het 

afscheid of de uitvaart waar de school bij betrokken is eruit gelicht. Dit wordt aangevuld 

met extra achtergrondinformatie over dood en verdriet. 

 

Betrokken raken bij een ingrijpende gebeurtenis laat niemand onberoerd. Niemand is er 

echt op voorbereid en als het gebeurt kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Net als 

volwassen hebben kinderen tijd nodig om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. 

Leerkrachten kunnen hierbij helpen. Wanneer zij samen met kinderen een ingrijpende 

gebeurtenis meemaken, is dat voor hen dubbel zo moeilijk omdat ze dan niet alleen te 

maken hebben met de eigen emoties, maar ook de kinderen zo goed mogelijk willen 

steunen. 

 

 

1. Reacties van kinderen op een ingrijpende gebeurtenis 
 

Op het moment zelf reageren de meeste kinderen als vanzelf, zonder erbij na te denken. 

Ze schakelen als het ware de automatische piloot in. Dit zorgt er voor dat ze geen 

domme of gevaarlijke dingen doen. Het stelt ze in staat om de situatie zo goed mogelijk 

door te komen, om te overleven. Het is heel normaal dat kinderen zich tijdens de 

gebeurtenis gevoelsmatig afsluiten. De manier waarop verschilt per kind. De een voelt 

zich onwerkelijk en anders dan normaal of heeft het idee naar een film te kijken. De 

ander voelt juist niets en staat verstijfd aan de grond genageld. Een enkel kind raakt in 

paniek of kan zijn gevoelens van woede niet onderdrukken. 

 

Als de eerste schok voorbij is ontstaat er eerst ongeloof en verbijstering. Daarna komen 

vaak heftige reacties zoals angst, boosheid, verdriet, trillen of beven. Deze reacties 

kunnen bij het ene kind een paar minuten, bij het andere een paar uur of zelfs een paar 

dagen aanhouden. Soms uit het kind helemaal geen gevoelens en blijft het als het ware 

bevroren in de toestand van tijdens de schokkende gebeurtenis. Zeg dan duidelijk en 

krachtig tegen het kind dat alles voorbij is en dat het veilig is. Dit helpt om de emoties te 

laten komen.  

 

Ook al reageren kinderen verschillend, voor de meeste geldt dat ze direct en in de eerste 

weken na een schokkende gebeurtenis stressreacties laten zien. Deze reacties zijn 

normaal. Het kind heeft immers tijd nodig om de gebeurtenis een plek te geven. De 

meeste kinderen hebben dan ook geen professionele hulp nodig. Ze zijn samen met hun 

gezin en omgeving goed in staat om de ervaring te verwerken.



Stressreacties 

In de praktijk blijkt dat bepaalde stressreacties vaak voorkomen, los van wat er precies 

gebeurd is. Kinderen kunnen één of meerdere van de volgende reacties laten zien:  

▪ Herbeleven  

- steeds weer aan de gebeurtenis denken 

- naspelen wat er is gebeurd 

- nachtmerries hebben 

- heftig (emotioneel/lichamelijk) reageren op dingen die aan de gebeurtenis doen denken 

▪ Vermijden 

- er niet over willen praten 

- plaatsen, dingen of mensen die doen denken aan de gebeurtenis vermijden 

- ontkennen dat het is gebeurd 

- zich terugtrekken/afzonderen; minder sociale contacten met vriendjes en 

  vriendinnetjes; vaak binnen blijven 

- plezier in hobby’s en interesses verliezen 

- negatieve gedachten over de toekomst hebben; somberheid; negatief zelfbeeld 

- niet naar school willen 

▪ Verhoogde prikkelbaarheid 

- moeite hebben met concentreren  

- moeilijk inslapen/doorslapen 

- snel boos zijn op anderen 

- snel schrikken (bijv. van harde geluiden) 

- heel waakzaam zijn 

▪ Overige reacties 

- hulpeloos en passief gedrag (vooral bij kleuters) 

- zich verantwoordelijk voelen en schuldgevoelens hebben; signalen zien bij anderen 

  en daar bezorgd over zijn 

- last hebben van buikpijn/hoofdpijn 

- sterke angstgevoelens; schrikachtigheid; bang voor allerlei geluiden 

- huilen zonder directe aanleiding 

- regressief gedrag (weer in bed plassen of duimzuigen; vastklampen aan 

  ouders/hangerig zijn; gebrekkig praten bij kleuters) 

- roekeloos zijn (bijv. zonder te kijken de straat oversteken) 

 

Af en toe treft een schokkende gebeurtenis de hele klas of school, maar kinderen maken 

ook individueel iets schokkends mee. Één op de 7 kinderen (groep 5 t/m 8) rapporteert 

een potentieel traumatische gebeurtenis (plotseling verlies van een gezinslid, meemaken 

van een ernstig ongeluk of getuige zijn van geweld). De beschreven reacties gelden ook 

voor individuele kinderen. 

 

Het kind kan de eerste tijd na de gebeurtenis last hebben van terugkerende en 

onaangename herinneringen aan of beelden van de gebeurtenis. Deze dringen zich aan 

het kind op in rustige situaties, zoals een stil moment in de klas of bij het inslapen. Het 

gaat om beelden van het meest aangrijpend moment voor het kind. Het kind ziet, of het 

dat wil of niet, de beelden alsof het een film is die zich steeds opnieuw afspeelt. Tijdens 

de herbeleving ervaart het kind opnieuw de angst en schrik van het moment. 

Om de herbeleving en de daarbij behorende nare gevoelens te reguleren gaat het kind 

prikkels die bij de schokkende gebeurtenis horen vermijden. Zo kan het specifieke 

gedachten, plaatsen, mensen of dingen vermijden, maar ook bepaalde thema’s in spel of 



gedrag die doen denken aan de gebeurtenis. Ook kan een kind de gebeurtenis gaan 

vervormen of verkeerd interpreteren, zodat de dreiging die ervan uitgaat te dragen is. 

 

Net als bij volwassenen zien we bij kinderen reacties van verhoogde (lichamelijke) 

prikkelbaarheid. Het is overmatig waakzaam en schrikachtig, alsof het voortdurend 

bedacht is op nieuw gevaar. Situaties of zintuiglijke sensaties (geur, geluid, beelden) die 

betrekking hebben op de gebeurtenis kunnen hevige schrikreacties veroorzaken. Door de 

verhoogde prikkelbaarheid kunnen problemen ontstaan met in- en/of doorslapen. De 

kwaliteit van de slaap wordt soms minder. Het kind slaapt lichter en rust minder goed uit 

waardoor het oververmoeid raakt. Door de vermoeidheid en frequent optredende 

herbelevingen kunnen thuis of op school concentratieproblemen ontstaan. De prikkel-

baarheid zorgt ervoor dat het kind moeite heeft om emoties te reguleren. Het kind kan 

overmatig geïrriteerd zijn, opvliegend of om het geringste in woede of huilen uitbarsten. 

 

In de klas vallen concentratie- en gedragsproblemen het meest op. Door een schokkende 

ervaring kunnen kinderen een terugval in schoolprestaties laten zien. Ook kunnen ze 

vaker ruzie zoeken of druk gedrag vertonen. Soms valt op dat een kind veel meer van 

school verzuimt dan vroeger. Andere kinderen komen wel naar school maar zijn helemaal 

in zichzelf gekeerd. Meestal nemen deze reacties in de eerste vier weken na de 

gebeurtenis vanzelf af.  

 

Klachten op lange termijn  

Met de meeste kinderen gaat het na enkele weken weer beter. Een klein deel van de 

getroffen kinderen blijft echter langere tijd flinke klachten houden. Sommige lijken zich in 

eerste instantie te herstellen, maar ontwikkelen later toch nog stressreacties. 

Als een kind gedurende langere tijd stressklachten houdt, kan er sprake zijn van een 

posttraumatische stressstoornis. Ook andere diagnoses zijn mogelijk en het is belangrijk 

dat een kind daarvoor gezien wordt door een psycholoog. Langdurige stressklachten 

hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling. Schoolprestaties blijven bijvoorbeeld 

tegenvallen of de sociaal-emotionele ontwikkeling komt in gevaar. 

 

Sommige kinderen zijn extra kwetsbaar 

De kans op langdurende stressreacties is groter als er sprake is van risicofactoren. De 

volgende factoren lijken een kind extra kwetsbaar te maken:  

▪ het kind is eerder al blootgesteld aan trauma 

▪ het kind had al andere problemen (bijvoorbeeld ADHD of leerproblemen) 

▪ er zijn gezinsproblemen op relationeel, financieel of sociaal gebied 

▪ één of beide ouders had(den) al problemen (bijvoorbeeld een verslaving, een 

psychiatrische stoornis of eigen ervaringen met trauma)  

 

Alle mogelijke reacties kunnen nodig zijn om de gebeurtenis te verwerken. Het zijn 

normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Wanneer het kind geen bijzondere 

reacties lijkt te vertonen, wil dat niet zeggen dat de verwerking niet goed gaat. Ieder 

kind reageert immers anders. 

De verwerking kost tijd en meestal lukt het om op eigen kracht of met behulp van de 

directe omgeving (school, familie, vrienden) te herstellen. Het kan zijn dat kinderen pas 

na enkele maanden deze klachten en verschijnselen krijgen. De leerkracht dient hier 

rekening mee te houden. Dat is vooral van belang als deze zelf de gebeurtenis al 

verwerkt heeft en daardoor de klachten van leerlingen niet meer in verband brengt met 

de schokkende gebeurtenis.



2. Wat kan de leerkracht doen? 
 

2.1. Direct na de ingrijpende gebeurtenis 

 

Het is belangrijk om je als leerkracht voor te bereiden op het gesprek in de klas. Het kan 

zijn dat je als leerkracht moeite hebt om in deze situatie de klas in te gaan. Het is niet 

raar dat je zelf emoties hebt en dat de situatie je erg aangrijpt. Je eigen emoties 

erkennen, weten dat ze mogen bestaan en overleggen met je collega’s helpen je hier 

mee om te gaan. Tips ter voorbereiding op het gesprek in de klas: 

Creëer een sfeer waarin het mogelijk is om te zeggen dat je er moeite mee hebt, of 

misschien wel dat je het niet kunt. Bekijk in hoeverre je elkaar als leerkrachten kunt 

ondersteunen. 

Zorg dat één van de andere leerkrachten ambulant is en kan bijspringen. Dit kan fijn zijn 

voor jezelf maar is ook uit voorzorg, mochten er leerlingen zijn die extra opvang 

nodig hebben. 

Probeer de opvang zoveel mogelijk in de klas te houden, maar zorg dat er een ruimte is 

waar leerlingen die erg overstuur zijn naartoe kunnen. 

Wees erop voorbereid dat deze situatie andere ingrijpende gebeurtenissen kan 

reactiveren, zowel bij leerlingen als bij leerkrachten. 

Zorg dat je werkvormen gebruikt die de verwerking stimuleren (zie blz. 23-24). 

Bereid je goed voor: wat ga je zeggen, hoe ga je het zeggen en welke effecten kun je 

verwachten? Een startzin formuleren kan houvast bieden. 

Geef binnen de veilige structuur die je creëert ruimte om te verwerken. Toon begrip voor 

alle reacties. Begrip voor leerlingen betekent ook het accepteren van hun emoties. Ze 

kunnen prikkelbaarder zijn en daardoor plotseling kwaad worden. De leerkracht moet 

hierop bedacht zijn. De kwaadheid is dan wel gericht op de directe omgeving maar niet 

als zodanig bedoeld. Het kan ook zijn dat een leerling weinig of geen emoties toont. Het 

is belangrijk dat een leerkracht ook dat accepteert. 

 

2.2. De week/weken na de ingrijpende gebeurtenis 

 

Bied structuur  

Voor het verwerkingsproces is het belangrijk dat de leerling in een vertrouwde omgeving 

komt en zoveel mogelijk het dagelijkse ritme weer oppakt. Voor de leerkracht betekent 

dit overgaan tot de orde van de dag. Het helpt kinderen om snel de normale dag / 

lesroutine op te pakken. Bied structuur en blijf de opvoedingsregels hanteren. Dit geeft 

houvast, rust en een gevoel van veiligheid.  

 

Vertel één verhaal 

Klasgenoten horen ‘via via’ dat er iets aan de hand is en vormen zich een beeld. Je zet de 

toon door alle kinderen in één keer op de hoogte te brengen met hetzelfde verhaal. Stem 

je aanpak goed af met het getroffen kind, de ouders en collega’s.  

 

Geef grenzen aan 

Kinderen uit de klas blijven soms vragen stellen over wat er precies is gebeurd of gaan 

‘indianenverhalen’ ophangen. Een getroffen kind kan daarvan overstuur raken. Voorkom 

dit door duidelijke afspraken met de klas te maken. Aan de andere kant kan een 

getroffen kind ook klasgenoten choqueren door keer op keer de gebeurtenis na te spelen 



of over gruwelijke details te vertellen. Bescherm klasgenoten door het kind alternatieven 

te geven om zich te uiten. 

 

Geef ruimte om te verwerken 

Bied een kind de mogelijkheid om gesprekjes te hebben als het daar behoefte aan heeft. 

Zorg dat dit op een natuurlijke manier gebeurt, zodat het kind niet in een uitzonderings-

positie komt. Nodig de betreffende leerling uit om te vertellen en luister dan. Kinderen 

hebben behoefte aan herkenbare en geruststellende reacties. Begrip voor al hun 

verschillende reacties is belangrijk. Het zijn immers begrijpelijke en normale reacties. 

Sommige kinderen willen liever niet praten, maar vinden het fijn om door te tekenen, 

muziek te maken of te knutselen expressie te geven aan hun gevoelens. Je kunt een kind 

ook een boek over het thema geven. Schat van tevoren goed in of dit aansluit. Boeken 

kunnen laten zien dat ook andere kinderen vergelijkbare situaties hebben meegemaakt 

en hoe zij daarmee omgegaan zijn. Sommige kinderen maken een herdenkingsdoos na 

het overlijden van een dierbare.  

 

Kenmerkend voor een trauma is dat het kind geen controle had over de situatie. Breng 

het gevoel van controle terug door een kind zelf keuzes te laten maken. Dat kan door 

een kind de regie te geven over de inrichting van een herdenkhoekje, of over hoe de 

gebeurtenis in de klas besproken wordt.  

 

Bedenk dat gedrags- en concentratieproblemen gerelateerd kunnen zijn aan de 

schokkende gebeurtenis en dat dan ze meestal weer over gaan. Laat een kind zo nodig 

tijdelijk minder huiswerk of makkelijkere taakjes doen en bouw dat rustig weer op.  

 

Ga het trauma niet uit de weg 

Soms vermijden leerkrachten alles wat een kind kan herinneren aan de gebeurtenis, uit 

angst voor heftige reacties of om het makkelijker te maken. Ga het trauma niet uit de 

weg maar bied veiligheid (zie hierboven). Geef eerlijke antwoorden op vragen over de 

gebeurtenis. Stem de uitleg af op het begripsniveau van het kind en ga niet verder dan 

een kind zelf vraagt. Hierdoor houdt het kind controle.  

 

Soms stellen kinderen moeilijk te beantwoorden vragen over geweld of medische zaken. 

Wees eerlijk als je iets niet weet en spreek zo nodig af dat je iets voor een kind uitzoekt. 

Kinderen kunnen hun vragen herhalen, ook als je een helder antwoord hebt gegeven: 

soms is het belangrijk om informatie een paar keer te horen zodat het kan bezinken.  

 

Geef uitleg over reacties op een schokkende gebeurtenis. Vertel dat het heel normaal is 

als je jezelf een tijdje niet lekker voelt wanneer je iets ergs hebt meegemaakt. Geef aan 

dat ieder kind zich weer anders voelt en leg uit dat boos of bang zijn oké is. Als kinderen 

onjuiste verhalen over de gebeurtenis vertellen, kun je hen met je uitleg helpen om een 

realistisch beeld te krijgen van wat er gebeurd is. 

 

Zorg dat een kind activiteiten die doen denken aan de gebeurtenis niet te veel uit de weg 

gaat. Het is goed als een kind dat vroeger gevaarlijke dingen deed voorzichtiger wordt na 

een ongeluk. Het is niet goed als een kind normale activiteiten (met daarbij horende 

risico’s) gaat vermijden. Stimuleer het kind om die activiteiten weer te ondernemen, ook 

al zijn ze eng of spannend. Maak het overzichtelijk en doe dit desnoods in kleine stapjes. 

Ook wanneer een kind een schokkende gebeurtenis goed heeft verwerkt, kunnen er 

momenten zijn waarop alles weer even naar boven komt. Bijvoorbeeld bij ‘verjaardagen’ 



van de gebeurtenis of een overledene. Wees hierop attent en stem samen met kind en 

ouder(s) af of zij er aandacht aan willen besteden. 

 

Faciliteer positieve ervaringen 

Kinderen voelen zich vaak erg gesteund als klasgenoten meeleven. Maak samen met de 

klas een grote tekening of een aantal kaartjes. Ook als het kind na de gebeurtenis 

gewoon aanwezig kan zijn op school, maken tastbare vormen van steun veel indruk. 

 

Help kinderen om ook weer positieve dingen mee te maken 

Doe leuke activiteiten met de klas. Kinderen denken soms dat ze geen plezier meer 

mogen hebben nu er zo iets ernstigs aan de hand is (geweest); laat merken dat lachen 

en spelen mag. 

 

Blijf monitoren (volg wat er gebeurt) 

Enkele vragen die van belang kunnen zijn: Is het kind zich anders gaan gedragen? Krijg 

je duidelijke signalen van klachten? Hoe gaat het met de schoolprestaties? Heb je het 

gevoel dat het kind zich terugtrekt? Nemen stressreacties af of juist toe? Twee zien meer 

dan één: bespreek gedrag van een kind tijdens een leerlingenbespreking en/of met de 

interne begeleider. Laat eventueel een collega meekijken in de klas om het gedrag te 

observeren. Bespreek met de vorige leerkracht van het kind hoe het zich gedroeg en wat 

eventuele verschillen zijn met nu. Bespreek met de ouders hoe het op school en thuis 

gaat en welke zorgen er zijn.  

 

Zorg dat er een goede overdracht is naar de leerkracht van het volgende schooljaar. Geef 

niet alleen door dat een kind iets heeft meegemaakt, maar ook wat uw aanpak is 

geweest en wat een kind wel en niet prettig vindt. 

 

Wat juist niet helpt 

Kinderen raken allerminst gerustgesteld als ze voelen dat hun verhaal niet serieus 

genomen wordt. Een te lauwe of te algemene reactie van de leerkracht kan tot gevolg 

hebben dat de leerling dichtklapt, terwijl hij/zij misschien net veel moeite had 

overwonnen om te gaan praten. Hetzelfde geldt wanneer een leerling te veel 

gestimuleerd wordt om vooral toch maar wat te vertellen. Vooral klasgenoten zijn hier 

soms erg hardnekkig in. 

 

Het geven van een gedetailleerd verslag van de gebeurtenis geeft de leerlingen nieuwe 

informatie. Bedenk echter wel dat hierdoor dingen die al verwerkt zijn weer terug kunnen 

komen, waardoor de leerling opnieuw moet beginnen met het verwerkingsproces of zelfs 

nog verder wegzakt. De ene leerling wil wel praten over wat er gebeurd is, de ander niet. 

Bij de één maakt dat emoties los, terwijl een ander er redelijk onbewogen onder blijft. Al 

deze verschillen tussen leerlingen zal de leerkracht moeten herkennen en respecteren. 

 

Ouders 

Wanneer een kind een schokkende gebeurtenis meemaakt, heeft dit vrijwel altijd invloed 

op het gezin. Ouders hebben soms last van gevoelens van machteloosheid en eigen 

stressreacties. Dat maakt het moeilijk om optimaal ‘ouder’ te zijn. Veel ouders ervaren 

de periode na een schokkende gebeurtenis als een zware tijd. Soms krijgen ze het pas 

echt zwaar wanneer het kind weer helemaal in orde is. Ze krijgen dan een terugslag.  

Kinderen houden vaak rekening met hun ouders. Ze doen bijvoorbeeld hun best om hun 

ouders geen verdriet te doen of niet tot last te zijn. Het kan daardoor gebeuren dat een 



kind zich op school anders gedraagt dan thuis. Ook op broertjes en zusjes kan een 

schokkende gebeurtenis veel impact hebben. Zij kunnen zich erg zorgen maken en last 

hebben van stressreacties. Soms komt het voor dat ze aandacht missen, bijvoorbeeld 

doordat ouders zich helemaal (moeten) richten op het kind dat in het ziekenhuis ligt. 

 

Ouders kunnen zo geschrokken zijn van de gebeurtenis dat ze geneigd zijn om hun kind 

extra te beschermen. Soms is dit functioneel, bijvoorbeeld als er nog steeds een reële 

dreiging is. In andere gevallen is het niet gunstig voor het kind; als ouders het kind na 

een ongeluk telkens met de auto naar school blijven brengen, terwijl het kind eigenlijk 

wel weer kan fietsen. Stimuleer ouders in dat geval om het kind weer zelf te laten gaan. 

 

Professionele hulp 

De meeste kinderen kunnen heel direct praten over hun ervaringen maar voor sommigen 

is dat niet voldoende. Zij blijven op de een of andere manier bezig met de gebeurtenis. 

Bij deze leerlingen zullen de klachten of verschijnselen langer aanhouden.  

Het is verstandig contact op te nemen met de ouders: 

▪ Als een kind na vier weken nog geen afname in stressreacties laat zien Er mogen nog 

wel stressreacties zijn, maar er moet een duidelijke afname waarneembaar zijn. 

▪ Als een kind zoveel last heeft van stressklachten dat het niet te doen is om vier 

weken af te wachten; als ‘het niet meer gaat’ voor het kind zelf, voor het gezin of in 

de klas. Het kind is bijvoorbeeld erg angstig of moet steeds huilen. 

▪ Als er risicofactoren zijn en je verwacht dat een kind er niet op eigen kracht bovenop 

komt. 

 

Zorg ook voor uzelf 

Trauma treft niet alleen een kind maar ook de directe omgeving. Als leerkracht sta je 

dicht bij een kind waardoor je ook kwetsbaar bent voor de effecten van de schokkende 

gebeurtenis. Soms voelen leerkrachten zich machteloos of worden ze geconfronteerd met 

heftige verhalen van een kind. De verhalen kunnen ook eigen ervaringen naar boven 

halen. Dat kan hard binnenkomen. 

 

De leerkracht dient ook zijn eigen emoties in de gaten te houden. Het kan zijn dat je je 

schuldig voelt, er niet over kunt praten of zelf veel verdriet hebt. Ook de leerkracht kan 

gevoelens van angst hebben en daardoor de leerlingen niet uit het oog willen verliezen. 

In deze situaties is de kans groot dat de leerkracht voorbijgaat aan de gevoelens van de 

leerlingen. Voor hen is het belangrijk dat hun leerkracht zich openstelt. 

Leerkrachten kunnen na een traumatische ervaring van een kind last hebben van: sneller 

geïrriteerd zijn; verminderde concentratie; het gevoel hebben geen emoties te hebben / 

afgestompt te zijn; veel aan het kind en diens ervaringen denken of over de ervaring van 

het kind dromen. Als je merkt dat je vier weken na de gebeurtenis nog steeds veel last 

hebt van klachten en niet functioneert zoals je dat zou willen, is het goed om extra 

ondersteuning te zoeken. 

 

Met de meeste leerkrachten die (in)direct met een schokkende gebeurtenis te maken 

krijgen gaat het goed, net zoals bij kinderen. Maar blijf op jezelf letten en zorg voor 

jezelf door goed te eten en te bewegen en voldoende te ontspannen. Wees je bewust van 

de impact die het kan hebben en neem eventuele stressklachten serieus.  

Leerkrachten zullen voor zichzelf mogelijkheden moeten creëren om de gebeurtenis te 

verwerken, door er bijvoorbeeld over te praten met hun collega's, directeur, partner of 

met externe hulp. 



3. Activiteiten in de klas 
 

Er zijn verschillende activiteiten die kinderen kunnen helpen bij het verwerkingsproces. 

Uitgangspunt hierbij is dat de school een veilige plek is en dat het vertrouwde 

schoolritme intact blijft. Het klinkt vanzelfsprekend maar ‘afstemmen op het kind’ is 

daarbij cruciaal. Sommige kinderen willen graag over de gebeurtenis praten, anderen 

juist niet.  

 

Kringgesprekken 

Praten kan helpen bij het verwerken. Wat voelen leerlingen, wat houdt hen bezig, wat 

vragen ze zich af, wat willen ze weten? Het voeren van een kringgesprek leent zich bij 

uitstek voor het praten over dergelijke vragen. 

Een kringgesprek naar aanleiding van de ingrijpende gebeurtenis kan meerdere doelen 

vervullen. Het is van belang dat je als leerkracht vooraf duidelijk bepaalt welk doel je 

met het kringgesprek nastreeft. 

Mogelijke doelen zijn: 

▪ een uitlaatklep bieden voor gedachten en gevoelens ten aanzien van de ingrijpende 

gebeurtenis en naar eventuele slachtoffer(s). 

▪ emoties naar aanleiding van de ingrijpende gebeurtenis bespreekbaar maken. 

▪ verwerking van emoties. 

▪ mogelijke misvattingen corrigeren. 

▪ problemen signaleren die zijn ontstaan naar aanleiding van de ingrijpende 

gebeurtenis. 

▪ afspraken maken over de geplande activiteiten op school. 

▪ bespreken van voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen. 

▪ bespreken van maatregelen ter verbetering van de sfeer in de groep. 

Naast het voeren van kringgesprekken kunnen ook andere werkvormen worden gebruikt 

om leerlingen te helpen bij het verwerkingsproces. De keuze zal afhangen van de 

omstandigheden, de leeftijd van de leerlingen en hun relatie met de overledene. 

 

Expressie 

▪ Jonge kinderen, vooral kleuters, verwerken ervaringen in hun spel. Ze spelen de 

gebeurtenis na door auto's te laten botsen en zieke of dode poppen te verzorgen in 

de poppenhoek. 

▪ Veel kinderen vinden het prettig om hun emoties te uiten via schilderen, tekenen, 

knutselen, boetseren of musiceren. Wanneer het gaat om een gebeurtenis waar 

slachtoffer(s) zijn gevallen, willen kinderen vaak iets maken voor het slachtoffer/de 

slachtoffers. Dat kan een mooie tekening zijn, een plakwerkje of iets toepasselijks dat 

ze zelf in elkaar knutselen.  

▪ Oudere leerlingen kunnen op kaartjes schrijven wat ze graag kwijt willen. Als 

leerkracht kan je dit doen voor de jongste leerlingen. Samen met de leerlingen kan 

bedacht worden wat er met deze kaartjes gedaan moet worden. Of laat de leerlingen 

een mooie kaart maken en naar iemand sturen die verdriet heeft. Dat kan de familie 

van de overledene zijn, maar ook iemand anders in de omgeving van de leerlingen. 

 

Taal 

▪ Het voorlezen of zelf lezen van een verhaal of (prenten)boek levert een belangrijke 

bijdrage aan het verwerkingsproces. Kinderen voelen zich gesteund door de 

gevoelens van de hoofdpersoon. De leerlingen kunnen ook zelf een boek kiezen 



waarin een ingrijpende gebeurtenis het thema is. Laat ze vertellen over het boek dat 

ze hebben gelezen. Ze kunnen er ook eerst in tweetallen over praten. Stel vervolgens 

de volgende vragen: 

− Vond je het een mooi boek? 

− Werd je er verdrietig van? 

− Wat raakte je? 

− Wie huilt er wel eens bij een verhaal, liedje, boek of film? 

− Hoe vind je het als je geraakt wordt door een verhaal, liedje, boek of film? Wat 

doe je dan? 

▪ Ook het werken met poëzie helpt leerlingen het verdriet te verwerken. Vraag de 

kinderen wat de gedichtjes voor hen betekenen. Worden ze erdoor geraakt? 

Vervolgens kunnen de kinderen zelf een gedichtje schrijven voor de overledene of 

diens ouders/familie. 

 

Aandachtspunten bij deze werkvormen 

▪ Er kunnen negatieve gevoelens tegen het eventuele slachtoffer aanwezig zijn, schep 

hiervoor ruimte. 

▪ Leerlingen met een andere religieuze of culturele achtergrond hebben mogelijk ook 

andere manieren van omgaan met verdriet. Het is belangrijk om deze andere 

manieren van verwerking te leren kennen en toe te staan en hiervoor begrip te 

vragen bij de andere leerlingen. 

▪ Houd ook rekening met bijgeloof en fantasievoorstellingen bij leerlingen (als gevolg 

van films en literatuur). 

▪ Kinderen kunnen niet 24 uur achter elkaar bezig zijn met hun verwerkingsproces. Het 

is daarom goed om ook activiteiten te organiseren die niets met de gebeurtenis te 

maken hebben. Een andere mogelijkheid is om leerlingen keuzeopdrachten te geven. 

Ze kunnen dan zelf bepalen of ze met de gebeurtenis bezig willen zijn of liever iets 

anders doen. 

▪ Sommige kinderen hebben recent een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Vaak 

hebben deze kinderen extra aandacht nodig. Je kunt met hen overleggen of ze bij alle 

werkvormen aanwezig willen zijn. Sommige kinderen willen dat en vervullen een 

soort leidersrol, anderen willen dat niet. 

▪ Als het gaat om een zelfdoding dan kunnen er leerlingen zijn die zelfdoding 

verheerlijken of veroordelen al dan niet beïnvloed door de ouders. Wees hierop 

attent. Vraag zo nodig advies aan een deskundige. 

▪ Het verwerken kost tijd. De leerkracht dient de begeleiding bij de verwerking dan ook 

zo lang mogelijk voort te zetten.  

 



4. Het afscheid / De uitvaart, waar de school bij betrokken is  
 

Het is erg belangrijk dat kinderen afscheid kunnen nemen van de overleden leerling of 

leerkracht. Dat kan tijdens een bezoek aan de ouders/familie van de overledene, tijdens 

een begrafenis/crematie of tijdens een afscheidsdienst op school. Leerlingen moeten 

hierop goed worden voorbereid, ze moeten weten wat ze kunnen verwachten bij het 

afscheid. Het is daarbij belangrijk om een sfeer te creëren waarin leerlingen het gevoel 

hebben dat ze al hun vragen mogen en kunnen stellen.  

 

Een condoleancebezoek 

Een condoleancebezoek is geen gebeurtenis waarmee leerlingen iedere dag te maken 

krijgen. Daarom verdient zo’n bezoek een goede voorbereiding. Allereerst moet duidelijk 

worden of de ouders/familie een bezoek van leerlingen prettig vinden. Sommige 

nabestaanden willen liever zoveel mogelijk met rust worden gelaten maar meestal stellen 

zij bezoek van medeleerlingen erg op prijs. Zeker de wat oudere kinderen zitten vaak vol 

met vragen: wat moeten we zeggen, moet je een hand geven, moet je iets meenemen, 

waar praat je over, wat doe je als ze gaan huilen, hoe lang moet je blijven? Het is 

belangrijk om aan dergelijke vragen uitgebreid aandacht te schenken. 

 

Afscheid nemen van de overledene 

Wanneer de mogelijkheid er is, kunnen leerlingen afscheid nemen van de overleden 

leerling of leerkracht. Vraag van tevoren aan de ouders/familie of aan de uitvaartleider of 

de leerling of leerkracht toonbaar is. Controleer dit zo mogelijk ook persoonlijk. Na een 

zwaar ongeval is het niet altijd mogelijk de overledene te zien; de kist is dan gesloten. In 

zo'n geval wordt soms een foto van de overledene op de kist geplaatst. 

Net als bij een condoleancebezoek, moet ook dit bezoek goed met de leerlingen 

doorgesproken worden. Wat staat hen te wachten? Hoe ziet de overledene eruit? Hoe 

voelt de overleden leerling of leerkracht aan? Vertel de leerlingen dat de overledene wit 

ziet, koud aanvoelt en niet meer kan bewegen. Leg ook uit dat leerlingen zelf mogen 

weten of ze naar de kist toelopen, erin kijken, de kist of de overledene aanraken of juist 

afstand houden. 

Het is van belang dat voldoende leerkrachten of ouders meegaan ter begeleiding. Zorg er 

voor dat deze begeleiders rustig blijven; dat is voor leerlingen geruststellend en 

voorkomt dat de emoties hoog oplopen. 

 

Deelname aan de uitvaart 

In overleg met de ouders/familie kunnen leerlingen een aandeel hebben in de uitvaart. Je 

kunt samen met de leerlingen teksten, gedichtjes, liedjes of muziek uitzoeken of maken 

en deze tijdens de uitvaart voordragen, zingen of spelen. 

Leerlingen moeten weten wat ze tijdens de uitvaart kunnen verwachten. Bespreek wat de 

gang van zaken zal zijn, of de kist er al staat of wordt binnen gedragen, wat er gebeurt 

met de kist als de dienst is afgelopen, of je de nabestaanden na afloop een hand moeten 

geven, etc. 

 

Herdenkingsdienst op school 

Om zoveel mogelijk leerlingen in de gelegenheid te stellen afscheid te nemen of wanneer 

het niet mogelijk is dat leerlingen bij de uitvaart aanwezig zijn, wordt soms een 

herdenkingsdienst op school gehouden. Ook tijdens deze dienst kunnen leerlingen 

teksten en gedichten voordragen, liedjes zingen en muziek maken. 



 

Rituelen tijdens of na de uitvaart 

Rituelen zijn belangrijk voor de rouwverwerking. Ze geven vorm aan het afscheid en 

scheppen ruimte om aan een nieuwe fase te beginnen. Kinderen zijn gewend om met 

rituelen om te gaan in al hun spelvormen. Ze geven een gevoel van saamhorigheid, 

eensgezindheid en veiligheid en zorgen zo voor kracht en steun. Rituelen kunnen een 

belangrijke rol spelen bij de verwerking van een sterfgeval.  

 

Enkele voorbeelden: 

▪ Ieder kind maakt een kaartje met een tekening. Het kaartje wordt aan een bloem 

gehangen. Tijdens de uitvaart lopen de kinderen langs de kist en leggen hun bloem 

erop; 

▪ Ieder kind loopt tijdens de uitvaart langs de kist en legt er een briefje of tekening op; 

▪ Ieder kind schrijft op een ster van gekleurd karton een laatste boodschap voor de 

overleden leerling of leerkracht. Tijdens de uitvaart leggen de kinderen de sterren op 

de kist; 

▪ Op school wordt een plek ingericht met knuffels en andere eigendommen van de 

overleden leerling of leerkracht, een foto van hem of haar en waxinelichtjes; 

▪ Ieder kind plant een zonnebloempit in de schooltuin rondom een monumentje voor de 

overleden leerling of leerkracht; 

▪ De kinderen gaan samen naar de herdenkingsplek/het graf en planten een struikje; 

▪ Ieder kind maakt een vlinder. De vlinders krijgen een plek bij de herdenkingsplek/het 

graf; 

▪ De kinderen planten een boom met een naamplaatje van de overleden leerling of 

leerkracht; 

▪ Ieder kind zet zijn/haar naam op een kiezelsteentje. De steentjes worden vervolgens 

op de herdenkingsplek/het graf gelegd. 

▪ Ieder kind schrijft of tekent iets op een kaartje. Dit kaartje wordt vastgemaakt aan 

een ballon. Alle kinderen laten tegelijkertijd de ballonnen de lucht ingaan. 

 





Informatie over dood en verdriet 
 

De dood is een voorbeeld van een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer er dodelijke 

slachtoffers te betreuren zijn, betekent dat voor de kinderen en de leerkracht een 

ingrijpende verandering in de klas. Zeker dan geldt dat leerlingen de mogelijkheid 

moeten krijgen om hierover te praten als ze dat willen. Ook het overlijden van een 

ouder, broertje of zusje van een kind, of van een leerkracht, is een ingrijpende 

gebeurtenis voor het kind, de medeleerlingen, de groepsgenootjes of voor de hele school. 

 

1. Kinderen en het besef van de dood 
 

Als je kinderen moet vertellen over de dood van iemand die ze goed kennen, houd je 

rekening met de leeftijd en de verstandelijke vermogens van het kind. Om een indruk te 

geven van het besef dat kinderen hebben van doodgaan, volgt een overzicht van het 

besef van de dood in verschillende leeftijdsfases.  

 

Kinderen tot 3 jaar 

Heel kleine kinderen tot ongeveer 3 jaar hebben geen echt besef van de dood. Ze kennen 

nog geen onderscheid tussen levende en niet-levende dingen. Wel zijn ze bang 

gescheiden te worden van degenen die hen met liefde en warmte omringen. Ze voelen 

wat verlies is en lijden daar ook onder. De kleintjes gaan nog op een heel natuurlijke 

manier met de dood om. Volwassenen schrikken hier soms van omdat zij die 

natuurlijkheid missen. Van angst voor de dode is nog geen sprake. 

 

Kinderen van 3 tot 6 jaar 

Kinderen van 3 tot 6 jaar kennen het verschil tussen leven en dood. Ze gebruiken het 

woord 'dood' in hun gesprekjes en hun spel: "Jij bent dood, je moet blijven liggen!" Ze 

weten echter nog niet precies wat dood zijn betekent. Voor hen is het iets tijdelijks, een 

soort slaap waarbij de dode niet meer kan zien of bewegen. Ze beginnen te beseffen dat 

dood en verdriet met elkaar te maken hebben maar voelen nog geen angst voor de dood. 

Kinderen van deze leeftijd denken vaak dat leven en dood elkaar afwisselen. Het lijkt dat 

zij het de gewoonste zaak van de wereld vinden dat een dierbaar iemand is gestorven. 

Een vierjarige kan een dag na de begrafenis bijvoorbeeld vragen wanneer de overledene 

weer terugkomt, om vervolgens diep geschokt te zijn als blijkt dat de betreffende 

persoon nooit meer terugkomt. 

Kinderen in deze leeftijd tonen grote belangstelling voor de lichamelijke en biologische 

kanten van de dood: "Kan hij niet meer lopen?", "Kan hij nog wat horen als ik iets zeg?". 

Ze blijven vragen stellen: "Wordt hij nu niet vies in de grond?", "Heeft hij nou geen 

honger in de kist?". 

 

Kinderen van 6 tot 9 jaar 

Bij kinderen van 6 tot 9 jaar begint het besef door te dringen dat de dood onomkeerbaar 

onherroepelijk en definitief is. Wat het definitieve einde precies inhoudt, begrijpen ze 

echter nog niet en dat maakt het voor hen erg verwarrend en beangstigend. 

Ze beseffen aanvankelijk nog niet dat de dood onvermijdelijk is en iedereen overkomt. 

Zo kan een achtjarige aan haar vader vragen haar te begraven als ze dood is. Ze 

realiseert zich nog niet dat haar vader (waarschijnlijk zelfs eerder) ook dood gaat. 

Het groeiende besef dat ook mensen van wie je houdt dood kunnen gaan, zorgt voor 

emotionele veranderingen die soms gepaard gaan met angst: "Kom je nog terug?"  



Op deze leeftijd krijgen kinderen belangstelling voor de uiterlijkheden die bij een 

sterfgeval horen zoals de kist, de begrafenis, de crematie en het kerkhof. 

Ze interesseren zich ook voor wat er na de dood gebeurt. Als oorzaak voor doodgaan 

geven ze vaak externe verklaringen. Als hen gevraagd wordt waarom mensen dood 

gaan, antwoorden ze: "Omdat ze vergiftigd worden", "Wanneer ze een ongeluk krijgen" 

of "Als ze uit een vliegtuig vallen". Een uitzondering vormen kinderen die in hun 

omgeving met dood te maken hebben gehad. Zij hebben een reëler beeld van het 

gebeuren. De vragen die kinderen in deze leeftijd vaak stellen komen op volwassenen 

soms erg nuchter over: "Waarom heeft Bram een bril op, hij kan toch niets meer zien?", 

"Wordt zijn bril ook verbrand?". 

Kinderen van deze leeftijd zijn kwetsbaar omdat ze weliswaar de betekenis van de dood 

kunnen begrijpen, maar nog niet in staat zijn met alle implicaties om te gaan. 

 

Kinderen van 9 tot 12 jaar 

Kinderen uit de bovenbouw weten dat dieren, mensen en planten leven en dat alles wat 

leeft eenmaal dood gaat. Op de vraag waarom mensen dood gaan noemen ze 

voornamelijk fysieke oorzaken: "Ze krijgen kanker", "Omdat ze oud zijn" of "Omdat ze 

een hartaanval krijgen". Een enkeling zal ook niet-concrete oorzaken noemen zoals: 

"Iedereen moet sterven", "God roept je bij zich" of "De wereld wordt anders te klein”. 

Kinderen van deze leeftijd zijn minder afhankelijk van volwassenen. Ze willen dan ook 

niet altijd aandacht vragen voor hun verdriet en proberen zelf hun weg te vinden, ook om 

niet kinderachtig te lijken. Maar omdat de gevoelens er toch uit moeten, vertonen ze 

soms lastig en opstandig gedrag. 

 

 

2. Fasen in de rouwverwerking  
 
Kinderen rouwen ook, net als volwassenen. In grote lijnen is het rouwproces hetzelfde. 

Kinderen ervaren dezelfde pijn, maar hun reacties zijn minder voorspelbaar. Hierna 

worden de verschillende rouwfasen in algemene zin besproken. 

 

Fase 1: Boosheid, verdriet en angst 

In de eerste fase moet de realiteit onder ogen worden gezien: de medeleerling of 

leerkracht is dood, hij of zij is er niet meer. Hoe graag volwassenen dat ook willen, 

kinderen kunnen niet altijd beschermd worden tegen verdriet en pijn. Ze zullen met de 

werkelijkheid moeten leren leven. 

In deze fase voeren boosheid, pijn, verdriet en angst (om bijvoorbeeld ook een ongeluk 

te krijgen) de boventoon. Ook kunnen kinderen zich schuldig voelen omdat ze de 

overleden leerling of leerkracht hebben gepest of ruzie met hem/haar hebben gemaakt 

en dit nu nooit meer goed kunnen maken. 

 

Fase 2: Desoriëntatie en desorganisatie 

In deze fase is sprake van rusteloosheid en sterk wisselende gevoelens. De leerling is 

dikwijls druk doende met niks. Hij of zij kan doorlopend met de voeten schuiven, 

plotseling opstaan en door het lokaal lopen of lachen op momenten dat dat niet verwacht 

wordt. Ook kan er sprake zijn van concentratieproblemen. 

 



Fase 3: De ontkenning 

In deze fase ontkent de leerling de werkelijkheid omdat deze te veel pijn doet. Er is geen 

opvallend gedrag. De meeste kinderen kiezen in deze fase wat meer voor alleen zijn en 

de eenzaamheid. Het verdringen van het verlies kan ertoe bijdragen dat de leerling geen 

nieuwe intieme gevoelsrelaties aan wil gaan om nieuw verlies te voorkomen. 

 

Fase 4: Opstandigheid 

In deze fase protesteert de leerling tegen de werkelijkheid. Sommige kinderen zijn kwaad 

op personen die in hun ogen de dood hadden kunnen voorkomen (verwijten aan 

bijvoorbeeld ouders, politie, huisarts, ziekenhuis). 

Er kan sprake zijn van concentratie - en leerproblemen, slapeloosheid en terugval in een 

vorige ontwikkelingsfase (bijvoorbeeld weer duimen of bedplassen, thuis en op school 

zich extra aanhankelijk en afhankelijk tonen). 

 

Fase 5: Aanvaarding 

In deze fase wordt het verlies onder ogen gezien. De leerling koestert bewust sommige 

eigendommen van de overledene. Na idealisering van de overleden leerling of leerkracht 

wordt het beeld van hem of haar realistischer. De leerling praat over de overledene, over 

wat hij of zij deed of zei in bepaalde situaties. 

 

Fase 6: Integratie 

Het verwerken van de rouw maakt de leerling beter toegerust voor de toekomst. De 

aandacht wordt weer op anderen gericht en er is weer ruimte voor nieuwe relaties. De 

leerling kan weer genieten van gewone dingen in het leven; het verdriet is verwerkt. 

 

Voor alle fasen van het rouwproces geldt: 

Nieuw verlies werpt leerlingen terug in het rouwproces; 

Elke leerling heeft zijn eigen tempo in het verwerken van een verlies; 

Een rouwproces verloopt nooit helemaal volgens het boekje. Zeker bij kinderen komt het 

vaak voor dat kracht en zwakte elkaar afwisselen. Net als volwassenen de indruk 

hebben dat het kind alles vrij goed heeft verwerkt, kan er plotseling weer een periode 

van terugval komen; 

Bij sommige leerlingen komen de eerste rouwreacties pas na weken of maanden. Ze 

laten aanvankelijk weinig merken van hun gevoelens, vragen niets, ondergaan alles 

gelijkmatig en gaan hun eigen gangetje; 

Kinderen kunnen niet de hele tijd bezig zijn met verdriet, zoveel pijn kunnen ze niet 

verdragen. Het kan zijn dat ze tijdens de pauze krijgertje spelen en een uur later 

weer intens verdrietig zijn. Dat betekent ook dat praten over verdriet afgewisseld 

moet worden met andere activiteiten waarin leerlingen hun gevoelens kwijt kunnen of 

zich kunnen uitleven; 

In tegenstelling tot volwassenen (die hun emoties zoveel mogelijk proberen te 

beheersen), uiten kinderen hun emoties soms heel direct. Ze huilen hysterisch, 

reageren agressief, zijn woedend omdat hun vriendje is afgenomen, schoppen tegen 

de deur en bonken tegen de muur. Het is niet gemakkelijk om hiermee om te gaan. 

Toch moeten de boosheid, de angst en het verdriet eruit; het is een normale explosie 

na een verlies. Het is daarom van belang om te zoeken naar uitwegen waarbij de 

leerling zichzelf of anderen geen schade kan berokkenen. Zo kan een leerling zich 

uitleven tijdens het voetballen of hardlopen of zich afreageren op een boksbal.  

Vooral pubers stellen hun rouw nog al eens uit. De ontwikkelingstaken van kinderen in de 

puberteit zijn al zo zwaar, dat rouwen er niet meer bij kan.



3. Hoe vertel je kinderen dat iemand dood is of doodgaat? 
 
Vaak hebben volwassenen het gevoel een hele uitleg te moeten geven. Toch is dit vaak 

niet nodig. Een kind zoekt simpele en duidelijke antwoorden en wanneer het toch meer 

wil weten, zal het daar zelf wel naar vragen. Maak het niet te ingewikkeld. Probeer bij 

vragen zoveel mogelijk uit te vinden hoe het kind er zelf over denkt door vragen te 

stellen. Vaak denken we in moeilijke termen terwijl kinderen denken op een manier die 

het beste bij hun leeftijd past (zie blz. 28-29). Door middel van vraag en antwoord kan 

worden ingeschat wat het kind al weet of wil weten en welke conclusie het zelf al 

getrokken heeft. 

 

Wanneer je met kinderen gaat praten over de dood is het belangrijk dat je je eerst 

bewust wordt van je eigen gevoelens. Wees er niet bang voor en durf ze te uiten. Het is 

goed als je je emoties enigszins in de hand hebt en niet totaal overstuur overkomt op de 

kinderen, maar zij mogen best zien dat je verdriet hebt. Zo leren ze dat verdriet bij het 

leven hoort, ook bij dat van volwassenen. De persoon waarmee het kind het meest 

vertrouwd is op school kan het beste een verdrietige boodschap overbrengen. 

 

Kinderen stellen vragen over de dood waar je zelf niet aan zou denken of die je niet zou 

stellen. Kinderen kunnen heel rechtstreeks zijn en vragen stellen die je niet gepast vindt. 

Het is belangrijk hier niet van te schrikken. Volwassenen denken vaak dat ze overal een 

antwoord op moeten hebben terwijl dat echt niet nodig is. Wanneer je ergens geen 

antwoord op hebt, is het goed dit aan te geven; bijvoorbeeld dat je zelf ook niet weet 

wat dood zijn is (dat weet niemand). Kinderen leren zo dat niemand op alles een 

antwoord heeft en dat dit iets is waar ze mee om moeten leren gaan. Kinderen voelen 

zich op zo’n moment serieuzer genomen dan wanneer een antwoord verzonnen wordt. 

 

Tips om het nieuws te vertellen dat iemand dood is: 

Ga er voor zitten met de kinderen, maak er een ernstig moment van met veel aandacht; 

Maak contact en check of je contact hebt; 

Houd geen lang inleidend verhaal. Een inleidende zin als ‘ik heb een verdrietige 

boodschap voor jullie…’ of ‘ik moet jullie iets heel ergs vertellen…’ is voldoende om 

kinderen gericht te laten luisteren; 

Breng de boodschap kort en krachtig. Vertel het rechtstreeks en gebruik woorden als 

‘dood’, ‘nooit meer’ en ‘voor altijd’. Gebruik geen verhullende taal en woorden die het 

zachter en mooier maken; 

Vertel het hoe, waar en wanneer van de gebeurtenis. Geef in eerste instantie alleen de 

hoogst noodzakelijke informatie. Het is niet nodig een lang verhaal te vertellen. 

Kinderen vragen zelf wel om nadere uitleg; 

Blijf contact houden en ga na wat de kinderen nodig hebben na deze boodschap. Neem 

voldoende tijd voor emoties; 

Wanneer de emoties wat luwen en de kinderen willen weten hoe het nu verder moet, kan 

je kort vertellen over hoe het contact nu met de familie loopt, hoe de komende 

dag(en) er uit gaan zien, dat iedereen verdriet op een andere manier uit en waar de 

kinderen terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek; 

Als een kind naar huis wil, ga dan na of ouders op de hoogte zijn en of ze thuis zijn om 

hun kind te kunnen opvangen. Eventueel wat regelen dat het kind onder begeleiding 

naar huis kan. 



Het is belangrijk om duidelijk en concreet te zijn en geen verhullende woorden te 

gebruiken. Bij jongere kinderen, die opmerkingen vaak letterlijk nemen, kunnen 

misverstanden ontstaan. Enkele voorbeelden: Kinderen kunnen door de uitspraak 

“voor altijd slapen” bang worden om te gaan slapen door de angst nooit meer wakker 

te worden. Ook kunnen zij hoop blijven koesteren dat de overledene ooit wakker zal 

worden. Bij “een lange reis en nooit meer terugkomen” blijft hoop op een terugkomst 

bestaan. Daarnaast kunnen kinderen zich in de steek gelaten voelen. Waarom mocht 

ik niet mee? Of waarom komt hij/zij niet terug? 

Jonge kinderen kunnen door “iemand verliezen” te gebruiken het idee hebben dat ze 

de betreffende persoon weer kunnen vinden als ze maar hard genoeg zoeken. “Door 

God/Allah meegenomen, omdat hij/zij zo lief was” is voor kinderen erg verwarrend. 

Boosheid, angst en onzekerheid zijn veel voorkomende emoties. Kinderen kunnen 

lastig gedrag gaan vertonen om maar niet meegenomen te worden door God/Allah. 

Ook kunnen ze heel onzeker worden omdat ze niet begrijpen waarom zij dan niet 

meegenomen worden. 

Wanneer je een kind vertelt dat iemand dood is gegaan, omdat hij/zij ziek was, is het 

belangrijk dat je hierbij vertelt dat hij/zij heel erg ziek was. Anders kunnen kinderen 

bij elke kleine verkoudheid bang worden dood te gaan of iemand te verliezen. 

Leg uit wat ‘oud zijn’ is bij doodgaan door ouderdom. Voor jonge kinderen zijn alle 

volwassenen oud. Angst voor het verliezen van papa en mama kan ontstaan. 

 

Aandachtspunten bij een fatale ziekte 

Open communicatie is één van de belangrijkste behoeften bij kinderen die te maken 

krijgen met een fatale ziekte in hun omgeving. Kinderen hebben het recht te weten dat 

er iemand in hun omgeving ernstig ziek is. Open communicatie voorkomt verkeerde 

informatie en veronderstellingen. Het is belangrijk om te vertellen wie er ziek is, wat 

hij/zij heeft, hoe de ziekte heet en wat men denkt dat er nu zal gaan gebeuren. Vertel 

kinderen dat niemand iets heeft gedaan wat de ziekte heeft veroorzaakt en dat de ziekte 

niet besmettelijk is. 

Houd rekening met de levensfase van een kind. Kinderen van verschillende leeftijd kijken 

anders aan tegen de dood en hebben een andere behoefte aan informatie. Geef altijd een 

antwoord op vragen van kinderen en vertel de waarheid, ook als dat betekent dat je 

moet aangeven dat je het zelf niet weet. Hierdoor voelen kinderen zich serieus genomen 

en niet buitengesloten. Wanneer kinderen meer willen weten, zullen zij dit zelf vragen. 

Het is belangrijk voor kinderen dat ze weten dat hun gevoelens normaal zijn en dat men 

daarover kan praten. 

 

Aandachtspunten bij zelfdoding 

Zelfdoding is een speciale vorm van een plotselinge dood. Het woord alleen al roept heel 

wat tegenstrijdige gevoelens op. De problematiek op school ter sprake brengen is niet 

makkelijk. Zelfdoding blijkt nog steeds een taboe. 

Het is wenselijk dat er goed overleg met de ouder/nabestaanden is en dat deze en school 

het met elkaar eens zijn over de informatie die wordt verstrekt en over de wijze waarop 

de school medeleven betuigt. 

Als dit niet tot overeenstemming leidt, heeft de school een eigen verantwoordelijkheid 

tegenover de leerlingen. De schoolleiding zal een besluit moeten nemen of de school 

tegemoet komt aan wensen van ouder/familie of dat de school een eigen koers vaart in 

het belang van de leerlingen. Denk hierbij aan het geven van objectieve informatie en 

het beantwoorden van vragen van kinderen. 
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