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Tekst: OUDERS VAN WAARDE

nooit met
lege handen
van tafel!
Kinderen die uit zichzelf, zonder eindeloos morren en zeuren helpen met opruimen…
bestaan die? Als je de meeste ouders hoort zuchten niet. Toch is er hoop. Professional
organizer* Anske Plante laat zien hoe je het zo aanpakt dat je kind het niet meer dan
normaal vindt thuis een handje mee te helpen.
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NOOIT MET LEGE HANDEN VAN TAFEL!

‘Mijn kinderen lopen na het eten zo van tafel.
Ze laten alles staan.’
‘Ik ben mijn kinderen constant aan het bedienen. Het lijkt alsof ze niets kunnen.’
Veel ouders mopperen dat ze alles zelf moeten
doen en het niet in hun kind opkomt om ook
eens de handen te laten wapperen. Was dat
vroeger nou zo anders?
Geen noodzaak
Door kleinere gezinnen en hulpmiddelen die het
huishouden vereenvoudigden, is het niet strikt
noodzakelijk dat kinderen thuis meehelpen.
Vroeger was dat anders. Om alles goed te laten
verlopen moesten kinderen wel helpen met afwassen, met kleinere broertjes en zusjes, op het
land of in het bedrijf van hun ouders. Nu zijn
ouders soms sneller af als ze het zelf even
doen. Toch blijft dat laten meehelpen nodig.
Daarmee leer je je kind:
•	bepaalde handigheden in huishoudelijke
taken voor later.
•	dat je als gezin samen verantwoordelijk bent
voor het reilen en zeilen thuis. Dat creëert
het ‘gezinsgevoel’ (wij horen bij elkaar en
doen dingen samen!).
•	dat het normaal is dat je je eigen troep opruimt en dat vele handen licht werk maken.
Tip: Laat je kind van jongs af aan zijn eigen
spullen opruimen (speelgoed, bord en beker,
schoenen, schoolspullen). Zorg voor vaste
plekken voor alle spullen.
Imiteren
Kinderen leren door volwassenen na te doen.
Ze spelen vader en moedertje, juf of meester.
Imitatie is belangrijk voor hun ontwikkeling.
Vooral op jonge leeftijd vinden kinderen het ook
leuk om hun ouders te helpen. Dat kan al vanaf
een jaar of 4. Het gaat echter niet altijd zoals
wij dat willen en het kost meer tijd. Maar het
zijn wel dé momenten om van meehelpen iets
‘gewoons’ te maken.
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Tip: Plan extra tijd in, bijvoorbeeld rond het
eten, zodat je kind ook kan helpen en je niet in
tijdnood komt.
Tip: Huis poetsen, vegen of boodschappen
doen? Geef je kind een eigen emmertje sop,
bezem of mandje en laat het helpen.
Instructie
Ouders stimuleren hun kind nieuwe dingen te
leren. Zo worden ze zelfstandig. Weten wat er
te doen is in het huishouden en ook weten hoe
je dat moet doen, is daarbij essentieel. Neem
niet als vanzelfsprekend aan dat je kind het wel
weet.
Ellen, moeder van twee tieners, laat haar kinderen eens in de week koken. Afspraak is dat dit
verantwoorde maaltijden moeten zijn. Ze moeten zelf iets bedenken, boodschappen doen en
koken. Natuurlijk gaat daar wat begeleiding aan
vooraf.
Tip: Laat je kind op een vaste dag helpen met
het eten. Is er doordeweeks weinig tijd, dan
leent het weekend zich daar goed voor. Na
verloop van tijd geef je steeds meer verantwoordelijkheid.
Tip: Laat je kind een eenvoudig recept uitkiezen
en maak dit samen. Na een paar keer oefenen
probeert je kind het alleen.
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Sturen
Een kind heeft sturing nodig. Er zijn weinig
kinderen die uit zichzelf helpen en dat dan ook
goed doen. Als ouders moet je duidelijk zijn in
wat je verwacht en moet je continu sturen en
bijsturen. Ook bij hulp in het huishouden.
Evelien, moeder van drie kinderen (14, 17 en
20), vertelt dat haar kinderen nooit helpen.
Terugkijkend beseft ze dat ze te laat is begonnen met laten meehelpen. Nu is het elke keer
weer strijd. Haar advies: begin als ze het nog
leuk vinden en investeer daar veel tijd in; wees
niet te gemakzuchtig!
Motivatie
Om kinderen goed te sturen, moeten je ze eerst
motiveren:
•	
Externe motivatie: Kinderen moeten in eerste instantie door hun ouders gemotiveerd
worden. Laat merken dat je het waardeert
als ze helpen en geef complimenten. Maar
je vraagt ook gehoorzaamheid. Dit is lastig
en zeker niet altijd leuk. Je moet er continu
boven op zitten en controleren. Heel wat
ouders haken in dit stadium af om spanningen te voorkomen.
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	Janice: “Mijn kinderen wijzen altijd naar een
broer of zus die nooit helpt. Of ze komen
met het verhaal dat ze gisteren al hebben
geholpen.”
•	Interne motivatie: Als kinderen ervaren dat
hun hulp wordt gewaardeerd en dat ze het
ook kunnen, groeit hun vertrouwen. Dat
stimuleert de innerlijke motivatie. Dan is
nauwelijks meer motivatie van buitenaf
nodig. Helpen, een taak uitvoeren, is routine
geworden.
	Rob: “Wij hanteren al jaren een rooster met
vaste taken. De kinderen weten wat hun
taken zijn en doen dat meestal uit zichzelf.
Dat ging niet vanzelf, maar het is de moeite
waard. Terwijl zij ‘s morgens de tafel dekken
en de vaatwasser uitruimen, doe ik de was in
de machine.”
Tip: Ga niet in discussie. Hanteer een rooster
waar zwart op wit staat wie wat moet doen.
Tip: Wees niet te kritisch. Misschien doet je
kind het niet zo goed of snel, het begin is er.
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NOOIT MET LEGE HANDEN VAN TAFEL!

Tip: Laat dingen van jongs af een gewoonte
worden: nooit met lege handen van tafel, na de
vakantie samen de auto leegruimen, als iemand
loopt te sjouwen (boodschappen, was) help je
even mee…

5 stappen
1.	Bespreek met je kind dat er in huis heel
wat taken zijn. Als gezin maak je gebruik
van het huis en maak je spullen vies.
Samen moet je dus ook het huis schoon
houden en spullen opruimen.
2.	Benoem de concrete taken, vertel wat je
bij elke taak verwacht en maak een rooster
met wie wat moet doen.
3.	Verdeel niet direct alle taken maar begin
met één taak per kind. Elke verandering,
hoe klein ook, heeft tijd nodig.
4.	Neem de tijd om elk kind te instrueren:
leg uit hoe het moet en doe voor.
5.	Stuur constant bij en vooral: houd de
veranderingen vol!
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Jochem: “Onze kinderen
hielpen toen ze nog op de
basisschool zaten. Op de
middelbare school werd
dat minder. Wel had ik de
gouden regel: nooit met lege
handen van tafel. Dat is iets
wat ze nooit vergeten.”
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HELP, EEN SPREEKBEURT!

Tekst: Larissa Vogt, Ortho pedagoge

HELP,

EEN SPREEKB
Kriebels in je buik, zweethanden en de
nacht van tevoren wat onrustig slapen.
Herkenbaar voor veel kinderen als zij
een spreekbeurt moeten geven. Meestal
wordt dat na een tijdje wel minder. Maar
wat als het alleen maar erger wordt? Als
je letterlijk ziek wordt van het idee dat je
voor de klas moet spreken of wanneer je
deze verschijnselen zelfs hebt als je antwoord moet geven op een vraag? Dan
heb je last van spreekangst.
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Spreekangst is niet iets waar kinderen mee
worden geboren. Het ontstaat wanneer je
negatieve ervaringen opdoet met spreken voor
de klas. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je
vaak verkeerd begrepen wordt omdat je de taal
niet goed beheerst of wanneer je uitgelachen
bent omdat je stottert. Spreekangst kan ook
ontstaan vanwege een sociale fobie. Hierbij
heeft een kind een aanhoudende angst om te
kort te schieten in sociale situaties.
Kinderen met spreekangst zijn goed in vermijden.
Ze nemen het woord niet in de kring en steken
hun hand niet op wanneer er een vraag wordt
gesteld. Wanneer ze wel antwoord moeten
geven, zorgt dat voor spanning en maken ze
geen oogcontact.
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Tekst: Larissa Vogt, Ortho pedagoge

HELP, EEN SPREEKBEURT!

Zorg ervoor dat het kind
geen tijdsdruk ervaart
wanneer het antwoord moet
geven of iets moet voorlezen.

EURT!
Wat kun je als leerkracht en/of ouder doen
bij een kind met spreekangst?

beurt is, omdat het rijtje wordt afgegaan, is
het alleen maar daar mee bezig.
-	Je kunt voor alle kinderen de spreekbeurt
(in de kring bijvoorbeeld) heel kort houden.
Zo valt het kind met spreekangst niet op en
geef je hem/haar toch een klein succesje als
het wat gezegd heeft.
-	Pas op met complimenten. Een applaus door
de hele klas of een uitgebreid compliment
kan voor meer angst zorgen.
-	Ga niet mee in de vermijding. Als je het kind
iedere keer thuis houdt wanneer het weet
dat het iets moet zeggen voor de klas of
nooit een spreekbeurt geeft, zal het nooit
succeservaringen opdoen.
-	Maak de angst bespreekbaar. Geef aan dat
iedereen weleens gespannen of angstig is.
Zo voelt het kind zich minder ‘abnormaal’.
Bespreek dit ook algemeen in de klas. Dit
draagt bij aan het tolereren van elkaars
verschillen en kan zorgen voor een veiliger
klimaat. Doe dit overigens wel in overleg met
het kind, anders kan het averechts werken.

-	Probeer te voorkomen dat een kind nog
meer negatieve ervaringen opdoet met
spreken in de klas. Deze kinderen hebben
veiligheid nodig om succeservaringen op
te kunnen doen. Laat het kind bijvoorbeeld
eerst alleen een spreekbeurt voor de leerkracht doen, daarna met drie klasgenoten
naar keuze erbij, etc.
-	Zorg ervoor dat het kind geen tijdsdruk
ervaart wanneer het antwoord moet geven
of iets moet voorlezen. Laat het kind rustig
nadenken. Bij voorlezen is het daarbij belangrijk om willekeurige beurten te geven.
Als het kind namelijk weet dat het zo aan de
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Een aantal

TIPS!

Budgettips:

van voorraadkast
tot klantenkaart
De decembermaand is duur en voor veel gezinnen is het in de januarimaand weer
opletten met het huishoudbudget. Elke dag een gezonde maaltijd op tafel, nieuwe
kleding, sporten, hobby’s….. Hoe hou je een prettig leven met minder geld?
Laten we eens kijken naar eten en kleding.
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BUDGETTIPS: VAN VOORRAADKAST TOT KLANTENKAART

TIP 1 - Twee voor de prijs van één
Veel winkels spelen in op de budget-januarimaand
met aanbiedingen. Elke week zijn er goede aanbiedingen: schaf een flinke voorraad niet-bederfelijke
producten aan uit die aanbieding. Maar pas op: het
werkt alleen als je de producten koopt die je normaal ook gebruikt en die je dan op dezelfde manier
blijft gebruiken! Kijk voor een actueel aanbiedingenoverzicht op www.supermarktaanbiedingen.com
TIP 2 - Stop voedselverspilling
Weggeefhoek, koopjeshoek, zoekhoek, kledinghoek, stop voedselverspilling, ‘Too good to go’. Op
Facebook zijn talloze van deze groepen. Er zijn zelfs
apps. Elke plaats of gemeente heeft wel zijn eigen
groep. Vind ze door op Facebook te zoeken op
bovenstaande woorden, plus je woonplaats.
TIP 3 - Klantenkaart
Schrijf je in voor elke gratis betrouwbare e-maillijst
of klantenkaartbestand. Het kan je na verloop van
tijd wat opleveren: korting of je spaart een bedrag
op je klantenkaart. Maak gratis een nieuw e-mail
adres aan via Hotmail of Gmail.
TIP 4 - Online korting
In deze tijd is kopen via je plaatselijke winkel een
extra hulp voor hen (en zij betaalden tenslotte
ook voor de gezellige verlichting en activiteiten in
de decembermaand!) maar als je toch online wilt
shoppen voor kleding kan dat met kortingscodes.
Op sites als www.kortingscode.nl vind je de actuele
codes om korting te krijgen. Van Zalando tot H&M
en Bol.com. Zoek op internet zelf ook eens via het
zoekwoord kortingscodes.
TIP 5 - Gebruikte kleding voor cash
Bij sites als www.vinted.nl en www.cash4yourfashion.nl kun je je gebruikte kleding weer verkopen. Andere optie: verkoop gebruikte kleding of
miskoopjes via Facebook of Marktplaats.
TIP 6 - Outlet
Zoek op internet ook eens op de Outletwinkels in de
buurt. En een bezoekje aan grote Outletwinkelcentra zoals Bataviastad kan je ook heel wat besparen.
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Besparen met Jamie Oliver
Statistieken wijzen uit dat een gezin per jaar € 400
aan eten verspilt. Jamie Oliver leert je in zijn boek
uit 2013 (maar nog steeds verkrijgbaar) Besparen
met Jamie om slim in te kopen, het meeste uit je
ingrediënten te halen, tijd te besparen en minder
voedsel te verspillen. Zonder in te leveren op goede
smaak! Een paar van zijn tips:
•	Een diepvries is absoluut de beste vriend van
elke goede kok. Leg dus een mooie voedselvoorraad aan.
•	Maak een vaste wekelijkse boodschappenlijst.
Zo koop je geen onnuttige spullen.
•	Verzin je maaltijden om de aanbiedingen heen,
maar let ook op voordelige seizoen producten
die je combineert met ingrediënten uit je voorraadkast.
•	Creatief winkelen met een plan van aanpak in je
achterhoofd levert je het meest op.
•	Maak gebruik van buurtwinkels, groentewinkels,
markten, slagers. Zo houd je scherp in de gaten
waar je op welke dagen je voordeel kunt doen.
•	Leer je groenteboer of slager kennen. Ze kunnen
je helpen met producten en advies.
•	Specerijen zijn duur. Koop bij een Turkse supermarkt grote zakken met specerijen, voor lang
plezier en voor een voordelige prijs.
In ‘Besparen met Jamie’ (€ 29,95, www.kosmosuitgever.nl) staan 120 lekkere low-budget maaltijden
met praktische tips om het zo goedkoop mogelijk te
houden. Gerechten, tips en informatie zijn te vinden
op: http://www.jamieoliver.com/savewithjamie/
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Tekst: Sanne Kwakkelstein, Diëtiste

de juiste voeding
en een goede
nachtrust
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Tekst Sanne Kwakkelstein, Diëtiste

DE JUISTE VOEDING EN EEN GOEDE NACHTRUST

Gezond eten en genoeg slapen, het
zijn twee belangrijke factoren voor een
gezonde leefstijl. Wie niet gezond eet,
zal niet goed slapen. Wie niet goed
slaapt, zal meer zin hebben in ongezonde
snacks. Een gezonde basis begint in
de kindertijd. In dit artikel daarom tips
en tricks om deze vicieuze cirkel aan te
pakken.

Avondsnacks
Algemeen bekend is dat we van een overschot
aan suikers gaan stuiteren. Een zoete snack voor
het slapen is dus ook niet heel verstandig. Kersen
daarentegen zijn dan wel zoet, ze bevatten ook het
stofje ‘melatonine’. Dit stofje bevordert de nachtrust
en wordt daarom bijvoorbeeld ook in slaappillen
gebruikt. Ook noten bevatten dit stofje. Andere
verstandige snacks zijn bijvoorbeeld: een volkorencrackertje met pindakaas, een schaaltje yoghurt met
volkorengranen of een glas warme melk. Producten
die je beter kunt vermijden zijn: pittige snacks, verzadigde vetten, frisdrank en chocolade.
Voedingspatroon
Niet alleen avondsnacks hebben invloed op de
nachtrust, maar ook het totale eetpatroon is
belangrijk. Zo zorgen langzame koolhydraten voor
een langdurig verzadigd gevoel, wat ervoor zorgt
dat je kind ‘s nachts niet wakker wordt van de
honger. Langzame koolhydraten zitten voornamelijk
in volkoren graanproducten. Daarnaast is een keer
per week vis eten ook bevorderlijk voor de nachtrust, zo blijkt uit Chinees onderzoek bij kinderen
tussen de 9 en 11 jaar. Dit heeft waarschijnlijk te
maken met de omega-3 vetzuren in vis, die ontstekingsremmend werken. Tot slot is het belangrijk om
suikerpieken gedurende de dag te voorkomen. Een
wisselende suikerspiegel kan namelijk een onrustig
gevoel veroorzaken.

Eten voor het slapen?
Er wordt vaak gedacht dat er voor het slapen gaan
niet meer gegeten mag worden. Dit komt van het
idee dat we in de avonden vaak minder gezonde
keuzes maken. In principe kan er best nog een
snack worden genuttigd voor het slapen gaan, als
het totale eetpatroon dit toe laat en de snack niet te
machtig en calorierijk is. Het lichaam stopt ‘s nachts
niet met het verbranden van kilocalorieën, maar verbrandt in rust wel minder kilocalorieën dan overdag.
Eten voor het slapen gaan kan fijn zijn, als je kind
bijvoorbeeld ‘s nachts wakker wordt van de honger.
Ook wanneer je kind moeilijk in slaap valt, kan een
avondsnack ritme bieden. Ritme maakt het namelijk
makkelijker om op vaste tijden naar bed te gaan en
in slaap te vallen.
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En ook andersom is voldoende slaap natuurlijk ook
belangrijk voor gezonde keuzes overdag. Benieuwd
naar hoeveel slaap je kind nodig heeft? Dat lees je
op https://www.uza.be/behandeling/de-ontwikkeling-van-slaap-bij-kinderen

Algemeen bekend is dat we
van een overschot aan
suikers gaan stuiteren.
Een zoete snack voor het
slapen is dus ook niet heel
verstandig.
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verkeer(d)
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Aan de Paladijnenweg in het voorheen
provinciale Amersfoort liggen maar liefst
drie scholen voor voortgezet onderwijs.
Twee van protestantse origine (in twee
varianten van beleving) en eentje niet op
religieuze basis. Die scholen zijn groot
en vol en de begintijden lijken niet te zijn
overlegd, zodat er op iedere werkdag
tussen kwart over acht en half negen een
verkeersinfarct van formaat plaatsvindt.
Ik heb mijn Zweedse vrienden ooit getuige laten
zijn van dit fenomeen en beschreef dat in het
boek ‘Kom niet naar Zweden’ als volgt: ‘Dan is
het ’s morgens een gecomprimeerde tsunami
van fietsers die, niet gehinderd door verkeersregels, verlichting, inzicht of richting aangevende
kwaliteiten, met honderden tegelijk in een paar
minuten last-minute de gewraakte school trachten te bereiken.’ Als ik dit horrorbeeld bij mijn
vrienden bij een borrel random weer oproep,
zakken de monden wederom als vanzelf open.
Voeg daarbij dat diezelfde Paladijnenweg
’s morgens op exact dezelfde tijd haaks dient
te worden overgestoken van- en naar de
gereformeerde basisschool De Regenboog en
het plaatje is compleet. Ouders en zeer jonge
kinderen, al dan niet vervoerd in een bakfiets,
kruisen de oneindige meute pubers en doen
dat ogenschijnlijk met gesloten ogen. En dat
levert natuurlijk ongelukken op. Veel ongelukken. In Trouw van 10 september dit jaar schrijft
Sybilla Claus over het aantal gewonde fietsers.
Zij merkt op dat er veel meer fietsers gewond
raken dan de landelijke officiële cijfers tonen.
Die zijn gebaseerd op politiemeldingen, maar
diezelfde politie komt alleen bij ernstige ongelukken. Een nieuwe telling waarbij de gewonden
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VERKEER(D)

bij de spoedeisende hulp in de tellingen zijn
meegenomen verhoogt het jaarlijkse aantal van
14.000 ernstig gewonde fietsers naar 80.000
waarvan zo’n 50.000 ernstig.
En ja, een belangrijk deel van de ongelukken is
terug te voeren op de populariteit van de e-bike
en een toename van het aantal vergrijzende verkeersdeelnemers maar dat verklaart bij lange na
niet de hierboven genoemde aantallen.
En dan moeten we dus naar een andere verklaring, die helaas erg voor de hand ligt. Om te
beginnen is het vak verkeer op de basisschool
weggedrukt door andere vakgebieden, waarbij
‘burgerschapskunde’ wellicht het meeste discussie oplevert. Het praktische deel van het
verkeersexamen is door veel scholen geschrapt
omdat er vandaag de dag te weinig ouders zijn
die als vrijwilliger op een controlepost willen of

Een nieuwe telling waarbij de
gewonden bij de spoedeisende
hulp in de tellingen zijn mee
genomen verhoogt het jaarlijk
se aantal van 14.000 ernstig
gewonde fietsers naar 80.000
waarvan zo’n 50.000 ernstig.
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Tekst: Niek de Kruif

Nergens ter wereld wordt
zoveel gefietst als in
Nederland; een kwart van
alle verplaatsingen gaat per
fiets of e-bike. Da’s veel.

kunnen staan of omdat de school het gewoon
als te gevaarlijk inschat. Dat kan natuurlijk. Gaan
we een stapje verder, dan komen we bij de
échte 24/7 opvoeders. Bij de net genoemde
ouders.
Een pedagoog zei ooit: Kinderen hebben geen
kritiek nodig, maar goede voorbeelden. En daar
gaat het mis. Een weekje spotten levert op dat
maar een klein deel van de ouders-met-kinderen
een richting aangeeft. Veel ouders hebben zelf
geen licht op de fiets en er zijn er nog meer die,
met een kind achterop, gewoon met de smart
phone aan het communiceren zijn. Er is iets
goed mis met het geven van goede voorbeelden in het verkeer.
Het onderwijzersbloed dat door velen stroomt,
maakt dat je je extra bewust bent van de voorbeelden die jij geeft. Dat blijft zo. Dat lijkt genetisch bepaald. Maar als jij de enige bent in een
stroom mede verkeersdeelnemers die middels
het uitsteken van een arm een richting aangeeft,
dan lijkt je zendingsmissie volstrekt kansloos.
En als de burgemeester van Amsterdam in het
programma ‘Sterren op het doek’ volmondig
toegeeft dat zij in haar stad wel door het rode
licht is gereden, begrijp je dat de slachtoffer
cijfers niet snel zullen afnemen. Over voorbeeldfunctie gesproken.
Mevrouw Claus in ‘Trouw’: ‘Nergens ter wereld
wordt zoveel gefietst als in Nederland; een
kwart van alle verplaatsingen gaat per fiets of
e-bike.’ Da’s veel. En volgens het Fonds Slacht16

offerhulp kost een ongeluk met de fiets aan
meer dan 200 mensen per jaar het leven, een
veelvoud daarvan overleeft met blijvend letsel
dat soms een leven lang meegaat.
In het ANWB ledenblad Kampioen werd een
paar jaar geleden een algemeen verkeers
examen geëntameerd met als resultaat dat maar
liefst 78% van de Kampioen lezers zakte voor
dat verkeersexamen. Het percentage ouders
daarvan is niet bekend…
Misschien is het tijd voor wat goede acties om
het verkeer in Nederland écht veiliger te maken.
En daar hoort dan ook handhaving bij…
En als je dit als ouder leest, spreek er met je
kind(eren) over. Het is van (levens-) belang.
Risicovol fietsgedrag Top Tien:
1. Smartphone gebruiken tijdens het fietsen.
2.	Met drie of meer mensen naast elkaar
fietsen.
3. Ineens besluiten om stil te gaan staan.
4. Geen hand uitsteken bij links afslaan.
5.	Niet omkijken voor inhalen of links afslaan.
Overigens is dit omkijken ook een gevaarlijke onderneming voor instabiele fietsers.
Tip: een spiegel helpt.
6.	Spatbordkleven. Echt, het bestaat.
7.	Geen hand uitsteken bij het rechts afslaan.
8.	Met oordopjes in naar te harde muziek
luisteren en zo niet kunnen anticiperen op
de verkeersgeluiden.
9.	Te zwaar gevulde voorwielkratjes, heel
populair bij de pubers. Die dingen maken
je fiets instabiel.
10. Zonder licht rijden. Levensgevaarlijk.
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PESTEN EEN GROEPSPROBLEEM

PESTEN EEN
GROEPSPROBLEEM
Pestslachtoffers hebben vaak last van stress, slapeloosheid, hoofd- en buikpijn en
zijn angstig, eenzaam en hebben soms last van depressies. Sommige van deze
gevolgen zijn op latere leeftijd nog voelbaar. Zo hebben volwassenen die in hun
schooltijd veel gepest zijn veelal een lager zelfbeeld, zijn minder spontaan en vinden
het moeilijk om andere mensen te vertrouwen. Ze hebben bovendien een grotere
kans om last van psychische problemen te krijgen.
Thuis & School
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PESTEN EEN GROEPSPROBLEEM

Pesten is niet enkel een probleem tussen pester en slachtoffer, maar moet gezien worden
als een groepsprobleem. De rollen die kinderen innemen kunnen ervoor zorgen dat pesten
ontstaat, in stand wordt gehouden, verergert,
vermindert of zelfs stopt. Hieronder volgt een
weerspiegeling van de verschillende rollen.

Een groot aantal kinderen
vindt een pester vaak niet
aardig, maar houdt vanwege
de macht van de pester wel
rekening met hem of haar.
18

Tekst: Lars van Scheppingen, AIOS kindergeneeskunde

Pester:
Het is degene die begint met pesten van een
ander. Een pester heeft doorgaans meer macht
in een groep dan andere kinderen. Ze zijn ook
vaak populair, maar niet altijd geliefd. Integendeel: een groot aantal kinderen vindt een pester
vaak niet aardig, maar houdt vanwege de macht
van de pester wel rekening met hem of haar.
Voor de pester is dat niet belangrijk zolang hun
eigen vriendengroepje maar met ze omgaat.
Slachtoffer:
is degene waarop de pester zich richt. Waarom?
Het ligt vaak heel genuanceerd. Hoewel kinderen
met bepaalde kenmerken wel een grotere kans
hebben om gepest te worden, spelen ook
andere factoren een rol zoals bijvoorbeeld het
groepsproces en schoolklimaat. Eén van de
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belangrijkste kenmerken is dat ze vaak minder
weerbaar zijn: ze reageren op pestgedrag door
zich terug te trekken en niet met assertieve
reacties; de kinderen zijn vaker onzeker en
fysiek wat zwakker.
Meelopers
pesten vaak actief mee. Ze spelen een grote rol
in het voortduren van pestgedrag. Door mee te
doen, laten deze kinderen zien dat ze bij deze
groep willen horen waardoor voor hen de kans
kleiner wordt om zelf doelwit te worden van
pesterijen. Het biedt dus een zekere bescherming. Bij meelopers ontbreekt het vaak niet aan
geloof in eigen kunnen, maar wel aan empathie
voor het slachtoffer. Zelfs als de pester wil stoppen dan wordt hij/zij door de meelopers vaak
gepusht om door de gaan.
Aanmoedigers:
De rol die veel lijkt op die van meeloper, maar
deze kinderen doen niet actief mee maar staan
er vaak bij en moedigen de pester aan door bijvoorbeeld te lachen. Ook deze kinderen kunnen
zich vaak slecht inleven in het slachtoffer en
zorgen dat het pestgedrag aanhoudt.
Buitenstaanders:
Deze kinderen zijn niet actief betrokken bij het
pesten; sterker ze willen er eigenlijk niets mee
te maken hebben. Maar ze doen ook niets om
het te stoppen. Ze lopen weg of draaien zich
om. Deze groep speelt een belangrijke rol in
het voortduren of het stoppen van pesten.
Door niet in te grijpen, stemmen ze eigenlijk in
met het pestgedrag. Voor deze groep kinderen
is de school ook geen veilige omgeving omdat
ze niet in staat zijn om bij te dragen aan de
veiligheid in de groep en bestaat uit:

PESTEN EEN GROEPSPROBLEEM

Gelukkig zitten er in een groep
ook vaak één of meerdere
verdedigers. Zij kunnen het
slachtoffer helpen door ze
te troosten, het pesten bij
anderen te melden en/of de
pester aan te spreken.
Verdedigers:
Gelukkig zitten er in een groep ook vaak één of
meerdere verdedigers. Zij kunnen het slacht
offer helpen door ze te troosten, het pesten bij
anderen te melden en/of de pester aan te spreken. Ze zijn vaak emotioneel stabiel, cognitief
vaardig en hebben een goed(e) concentratie en
geheugen. En het zijn vaak sterke waarnemers.
Pesten is een niet te onderschatten en complex
proces! Voor het slachtoffer is het fijn als er veel
verdedigers in een groep zitten. Verder heeft
onderzoek aangetoond dat als medeleerlingen
- zoals meelopers en passieve omstanders negatief reageren op pestgedrag, zij het pesten
in veel gevallen positief kunnen beïnvloeden.
Bron: boek ‘Omgaan met pesten’, M. Henderson
en ‘Pesten op school’, F. Goossens, M. Vermande
en M. van der Meulen.

-	kinderen die er echt last van hebben en zich
rot voelen;
-	kinderen die hun kop in het zand steken om
zichzelf te beschermen;
-	kinderen die in hun eigen wereldje leven de
zgn. ‘dromers’.

Thuis & School
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DE WAARDE VAN OUDERS
NU TE BESTELLEN!
Na het grote succes van vorig jaar brengt
OUDERS VAN WAARDE, opnieuw in samenwerking met de Jacob van Katwijk Fundatie,
een tweede boek uit met 48 pagina’s vol
wijsheidverhalen.

Tip: Een gezamenlijke bestelling en aflevering op één
adres scheelt aanzienlijk in de verzendkosten.

DE WAARDE VAN OUDERS
Het is opnieuw mooi vormgegeven en een prachtig
geschenk om bijvoorbeeld aan de (nieuwe) ouders van
de school te geven bij de inschrijving van hun kind op
school. Of een geschenk voor de actieve ouders van
de school. Maar het vorige boek werd ook mede door
de lage prijs door veel scholen aan alle ouders gegeven.
Als nieuwjaarscadeau of anders.
Het vorige boek - de Wijsheid van Ouders - werd
mede daardoor een groot succes. Meer dan 12.000
exemplaren vonden al hun weg naar ouders die er op
een heel plezierige wijze inspiratie uit haalden voor
school en opvoeding. Maar ook leerkrachten waardeerden de uitgave in hoge mate. De boeken worden
nog steeds grif besteld.

Met vriendelijke groet,
Het team van OUDERS VAN WAARDE

De uitgave is gedaan in samenwerking met de
Jacob van Katwijk Fundatie - BOEK & COO.
Deze verzorgt de verdere afhandeling.

DE WAARDE VAN OUDERS

€ 2,95

excl. verzendkosten
en een minimale
bestelling van
10 boeken.

Prijs
€ 2,95 per stuk met een minimumbestelling van
10 exemplaren
Levering
De boeken worden dan uitgeleverd in overleg op
het opgegeven adres.
Bestellen
Bestellingen via info@ouders.net.

Werner van Katwijk

Werner van Katwijk - OUDERS VAN WAARDE en de Jacob van Katwijk Fundatie

veel
DeTegeboorte
vandruk
een
vlinder
Een man zag hoe een vlinder vele uren bezig
was om zich door de opening van zijn cocon te
wurmen. Plots leek het of de vlinder niet meer
vooruitging en niet meer verder kon. Op dat
moment besliste de man dat hij de vlinder zou
gaan helpen. Hij pakte een schaar en knipte de
rest van de cocon open en de vlinder kwam er
gemakkelijk uit. Maar het lichaam van de
vlinder was opgezwollen met kleine verschrom
pelde vleugels. De man bleef continu kijken,
omdat hij verwachtte dat de vleugels zich ieder
moment zouden openslaan, maar dat gebeurde
niet... wat wel gebeurde was, dat de vlinder de
rest van zijn leven rondkroop met een gezwollen
lichaam en gekreukte vleugels. Hij heeft nooit
kunnen vliegen.
De man kon niet begrijpen, dat zijn daad, die hij
met liefde en de beste intenties had uitgevoerd
een verandering had aangebracht in de manier
waarop dingen horen te lopen. Hij was zich er
niet van bewust, dat de worsteling die de vlinder
moest maken om door de kleine opening te gaan,
de natuurlijke weg was om vocht vanuit het lijf
in de vleugels te persen zodat hij  éénmaal uit
de cocon  zou kunnen vliegen.
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Gelijk
aanpakken
Een oude boer had al jaren lang bij het ploegen
van zijn akker een grote steen omzeild. Diverse
ploegscharen had hij al gebroken op die steen
en hij was dat ding meer dan zat.
Toen hij op een dag weer een ploegschaar op
de steen had gebroken en hij bedacht hoeveel
ellende die steen hem in de afgelopen jaren
had bezorgd, besloot hij eindelijk om er iets
aan te doen.
Toen hij een groot breekijzer onder het stuk
steen zette, ontdekte hij tot zijn stomme ver
bazing dat die maar een paar centimeter dik
was, zodat hij hem met een voorhamer met
gemak aan stukken sloeg. Toen hij de brok
stukken aan het afvoeren was schudde hij zijn
hoofd terugdenkend aan alle ellende die de
steen hem bezorgd had. En hoe makkelijk het
was geweest om er eerder vanaf te komen.

