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Een spreekbeurt over groepsdruk, voor opvoeders(ouders en/of leerkrachten) van 
kinderen in groep 6 of 7.  
 
*Herken je dit: 
Anna is jarig en zij trakteert de klas Coronaproof op iets lekkers dat goed verpakt 
zit in kleine, fleurige plastic zakjes. Ik adviseer de klas om de zakjes goed te 
bewaren, zodat ze er later nog es plezier van kunnen hebben en zodat we minder 
plastic afval hebben aan het einde van de dag. Het lekkers wordt snel verorberd. 
Belinda kijkt om zich heen en gaat dan aan de wandel door het lokaal. Ze verzamelt 
die lege zakjes die de kinderen niet zelf willen bewaren. Vervolgens loopt ze naar 
de tafel van Christien en deponeert daar alle door haar opgehaalde zakjes. “Hier’, 
zegt Belinda, “dat lijkt me wel handig voor de poep van jullie hond!” Belinda kijkt 
even naar Anna. Ze gniffelen. Al snel giegelt bijna de hele klas mee. Poepzakjes 
poepzakjes… Christien is niet blij met alle zakjes op haar tafel. Ze zegt er niets van. 
Ze laat het gelaten over zich heen komen. Haar gezicht spreekt boekdelen. Ze is 
blij, dat ik even later alle zakjes van haar tafel weghaal. 
 
Zomaar een klein voorval uit een groep 6 van de basisschool. Klein? Het is maar 
hoe je dat bekijkt! Voor Christien is het helaas het zoveelste incident, dat zich 
vastklont aan alle andere narigheidjes van een paar meidjes uit haar groep. Voor 
Belinda is het niets: “Ik deed toch niks? Ik wou alleen maar helpen! Ze hebben 
toch een hond?” zegt ze later, wanneer zij wordt aangesproken op haar gedrag. 
Belinda’s ouders en stiekum ook veel leerkrachten, zijn ervan overtuigd dat           
a: kinderen die gepest worden er meestal zelf om vragen en                                     
b. dat je van pesten alleen maar sterker worden zal en                                               
c. dat het goed is, dat Belinda zo goed voor zichzelf kan opkomen en dat Christien 
daar juist nog wat van zou kunnen leren en                                                                 
d. dat je ook niets meer zeggen kan tegenwoordig en  
e. dat een beetje plagen ook al niet meer mag… 
 
Op die vijf peilers (in feite drogredenen van jewelste!!!) kunnen ogenschijnlijk 
onschuldige plagerijtjes verworden tot stelselmatig getreiter, beter bekend als 
meidenvenijn, of zelfs de negatieve basis gaan vormen voor een hele groep. Zijn 
Anna en Belinda leiders? Staan ze hoog in de ranking? Dan bepaalt hun gedrag al 
snel de omgangsnorm in hun klas en al helemaal in het kanteljaar dat groep 6 is.  
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De leerlingen in de groepen 6 en 7 zijn of worden 10 en stappen over van het 
magisch denken naar het realistisch denken. Ook gaan zij op deze leeftijd anders 
over zichzelf nadenken. Ze verdiepen en verbreden hun zelfkennis en leren hun 
kwaliteiten en eigenschappen meer en meer strategisch in te zetten. Het gaat bij 
ze dagen: Oh! Dus! Als ik zo doe of dat zeg, dan gebeurt er dat en dat! Interessant! 
Daar kan ik wel wat mee! 
Als opvoeders, leerkrachten en ouders, heb je de opdracht om de kinderen ook 
daar goed en gepast bij te begeleiden. Zowel de Belinda’s als de Anna’s als de 
Christiene’s.  
Om iedereen die dat wil daarbij een beetje op weg te helpen, heb ik hier in deze 
korte verhandeling wat tips en tools. Pak daar uit, wat op jou van toepassing is. 
Vragen? Stel me die gerust. (www.deroeptoeter.nl)  
 
*Weet je dit nog? 
Wat is een groep? 
Een groep is niets meer of minder dan een willekeurig of juist met opzet bij elkaar 
geraapt stel mensen/kinderen. Vraag het maar eens aan je kinderen. Laat ze een 
definitie van het begrip ‘groep’ geven, dan krijg je prachtige en onverwachte 
voorbeelden. (Familie, klas, voetbalteam, mensen die op hun beurt wachten bij de 
kapper of bij een attractie in de Efteling, mensen van dezelfde leeftijd, buren, 
flatbewoners, alle mensen die graag lezen, de fans van Dylan Haagens….) 
En zo komen ze als vanzelf ook op het benoemen van kenmerken van een groep:  
-de gedeelde, al dan niet verplicht of juist vrijwillige, bezigheden en (school)taken, 
(een werkstuk maken voor school)                                                                                  
-het hebben van een gezamenlijk doel of belang,(wedstrijd winnen)                           
-het ondergaan van een gemeenschappelijk lot,(vluchteling zijn)                                
-het moeten gehoorzamen aan een gemeenschappelijke oproep/wet/eis.(inwoner 
van een land zijn) 
Daaruit vis je met de kinderen samen ook de volgende aspecten van een groep: 
-de relaties binnen een groep (wie is wie van wie?),                                                      
-de normen en waarden binnen een groep (hoe gaan we met elkaar om?),                     
-de rollen binnen een groep (welke plek heb ik en waarom?). 
En vooral met die laatste 3 van hierboven spring je meteen naar wat de sfeer in 
een groep bepalen kan;                                                                                                            
-hoe beoordelen ze elkaar? Welke ruimte geven ze elkaar? Hebben ze oog en 
respect voor de verschillen?                                                                                                            
-waar ligt de kracht van de groep? Waar zijn ze als groep goed in?                                                                       
-hoe gedraagt de groep zich t.o.v. buitenstaanders?                                                      
-zijn er sub-groepjes binnen de groep? Hoe worden die samengesteld? Vrijwillig, 
op basis van vriendschap of niet vrijwillig, op basis van angst voor een stel 
bullebakkies (m/v)?                                                                                                                      
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-wat is hun groepsgeschiedenis? Zijn er (veel) ouwe koeien in hun slootje? Wat 
hebben ze met elkaar al meegemaakt? Wat zingt of zeurt nog na?  
 
Naar die positieve en minder positieve gebeurtenissen moet je uiteraard niet 
expliciet of belust op vette roddels gaan zitten hengelen, maar je kan ze wel 
reconstrueren, a.d.v. de verhalen, die de kinderen je gaan vertellen. 
 
De sfeer in een groep bepaalt heel sterk het pedagogische klimaat. Hoe pak je de 
groep aan? Hoe ga je verder met de groep?  
 
*En deze dan: 
Wat waren ook alweer de 5 fasen van groepsvorming? 
Beste opvoeder, je kent deze termen ook allemaal nog wel, toch?: 
Forming, storming, norming, performing en de wat akelig aandoende laatste term: 
termination? De 5 fasen van groepsvorming! 
In goed Nederlands zou je ook kunnen spreken van: 
Vormen (de groep komt (weer) bij elkaar, stormen (de rangorde/ pikorde wordt 
(weer)bepaald: waar sta ik (ook alweer)in de rij?) en normen (de omgangsregels 
zijn nu (weer)duidelijk). Dan samen verder (alles is geregeld en het loopt) en 
samen afsluiten :we nemen na een jaar (of wat) afscheid van elkaar. 
 
Door het in 5 van die mooie stappen onder te verdelen, sommige deskundigen 
koppelen er zelfs een tijdspad aan, zouden we makkelijk in de verleiding kunnen 
komen te denken, dat een groepsproces zich ook netjes in stappen van elk 
ongeveer 2 tot 3 weken keurig herkenbaar aftekent, maar in de praktijk lopen de 
zaken vaak al dan niet gezellig door elkaar.  
Ik ben zo eigenwijs om het proces in 2 stromen te verdelen:  
A: het om en door elkaar heen doedelen! We zijn bij elkaar gekomen of gezet en 
gaan op onderzoek uit. Ken ik die ander? Kennen ze mij? Hoe gaan we met elkaar 
om? Hoor ik erbij? En waarbij dan? Welke rol heb ik in deze groep? En wil ik die rol 
wel? (vormen, stormen en normen) 
en B: het zaakje loopt! We kennen het klappen van de zweep en gaan zo door tot het 
eind van het schooljaar of van de basisschool. Het stof is gedaald, de rangorde is 
duidelijk, iedereen kent zijn/haar plek en aan de structuur en opbouw van de groep 
valt niet veel meer te veranderen, hooguit wat bij te schaven hier en daar samen      
(samen verder en samen afsluiten) 
 
Het is zaak om als opvoeder (leerkracht en ouder) op beide stromen heel alert te 
zijn en in te grijpen en te sturen, waar dat nodig is. In groep 6 of 7 zijn we vaak al 
te laat…wat niet erg is, wanneer het groepsklimaat een positief en veilig karakter 
heeft, maar wat wel erg jammer kan zijn, wanneer het klimaat in de groep een 
meer negatief of onveilig karakter heeft, waarover verderop meer! 
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Dit is nu even belangrijk om je te realiseren, beste lezer dezes:                               
De processen van het door elkaar heen doedelen spelen zich niet alleen af in de 

1e 2 of 3 jaren van de basisschool, maar spelen elke keer na een kleine of grote 
vakantie weer een bepalende rol.  
Ik heb zelfs weleens groepen gehad, waarbij het doedelen gewoon elke maandag 
weer begon. Tegen de donderdag marcheerde het dan weer en op vrijdag had ik 
geen kind aan ze en dan kwam het weekend! 
 
Soms kan ook een ingrijpende gebeurtenis de hele boel weer overhoop gooien!      
-Binnen de klas: de komst van een dominante nieuweling of juist het wegvallen van 
een leerling, die veel bepaalde voor en in de groep of die juist de verbinding kon 
leggen tussen rivaliserende sub-groepjes. Bij dat laatste voorbeeld moet het 
ranken weer opnieuw plaatsvinden: wie neemt de leeggevallen plaats in de kudde 
in? Staan er andere leiders op? Verschuiven de BFF’s?                                                                                        
-Voor de klas: Voor de stabiliteit in een groep kan het ook lastig zijn, wanneer er bij 
het duo dat in deeltijd voor een groep staat te veel verschillen zijn. Dan nemen de 
kinder-leiders van een groep het soms voor een deel van de week gewoon over 
van die ene leerkracht en erkennen ze alleen maar het gezag van die andere juf of 
meester.                                                                                                                              
-Buiten de klas: In sommige groepen heb je relatief veel kinderen met een 
onrustige en instabiele situatie thuis. Dat kan variëren van een ernstig ziek 
familielid tot gescheiden ouders. Vaak nemen de kinderen die basisonrust mee de 
klas in. Om daar zich ofwel terug te trekken of zich juist enorm te gaan 
manifesteren. Veel verschil zit hem ook in de gemiddelde leeftijd van een groep en 
in de samenstelling: heb je veel oudste of ‘enige’ kinderen in een groep, dan heeft 
de leerkracht veel meer te maken met onrustige ouders, voor wie ook alles nieuw 
en onzeker is. Is de leerkracht jong en onervaren? Dan heb je als ouder soms te 
maken met een meer onzekere of nog zoekende leerkracht. 
 
En pas op: we schijnen allemaal ergens bij te willen horen, maar dat geldt niet 
voor iedereen! Er zijn op de wereld ook heel wat verstokte individualisten, groot 
en klein. Die willen wel gezien en gewaardeerd worden door hun familie, vrienden, 
klasgenoten, leerkrachten of collega’s en kunnen vanuit de kracht van hun eigen 
standpunt ook best goed en vriendelijk en respectvol samenwerken of gezellig 
meedoen. Meer problemen krijg je in een groep met die individualisten die schijt 
hebben aan autoriteit. Die nemen jou, de volwassene, de opvoeder, de ouder, de 
leerkracht, de trainer, de scheids gewoon op hetzelfde level als een 
leeftijdsgenoot mee in het vormen, stormen en normen en erkennen alleen 
zichzelf als alles bepalende autoriteit. Ik weet zeker, dat je nu meteen iemand 
(m/v) voor ogen hebt? Juist! Die met de altijd grote bek en het ‘ja-maar-ik’ virus. 
Dit ‘soort’  kinderen bevragen voortdurend alle regels en routines waar ze 
tegenaan lopen, zijn gepokte en gemazelde onderhandelaars, vaak al van heel 
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jongs af aan en nemen per definitie niets van een ander aan, zelfs niet van de 
presentator van het Jeugdjournaal! Laat staan van hun juf of meester! En vaak al 
helemaal niet van hun vader of moeder… Zij zijn niet onder de indruk van 
andermans expertise of ervaring en worden misschien niet zo’n fijn ‘soort’ van 
groot mens op den duur… 
 
We kijken naar een aflevering van het Klokhuis over ruimtevaart. André Kuipers legt 
in een mooi ruimtelijk decor aan één van de presentatrices van het Klokhuis van 
alles uit over het leven in de ruimte. Eén van mijn schijt-aan-autoriteit leerlingen 
geeft voortdurend commentaar op wat André Kuipers zegt. Hij roept tegen het 
scherm dingen als: “Vet nep! Helemaal niet waar! Dat kan je niet weten!” Best 
komisch eigenlijk… Ik zet het filmpje stil. “Grote vriend, je mag denken wat je wil, 
maar hou je mening even binnen en toon wat respect voor deze astronaut. Hij heeft 
hier zwaar voor doorgeleerd, dus…geen commentaar graag!” 
Aan dit soort kinders heb je je handen vol. Komen er steeds meer van? 
 
*Nog een opfrisser: 
Welke rollen zitten er in een groep? 
In elke familie, club, groep, kudde, roedel, school, klas, organisatie is er sprake van 
een zekere hiërarchie. Bovengronds en officieel, maar ook ondergronds en 
onofficieel. Binnen de zichtbare en minder zichtbare opbouw en structuur van die 
hiërarchie hebben mensen en kinderen een rol. Hoe duidelijker en steviger de 
opbouw van een groep, hoe duidelijker en eerlijker de rolverdeling, hoe veiliger die 
groep aanvoelt. De kaders zijn helder, de leidinggevenden zijn alert en positief, de 
raakvlakken tussen mensen en meningen geven geen schuring, wrijving, spanning. 
De rollen in zo’n groep of organisatie zijn passend bij de uit te voeren (les) taak en 
zitten niet per definitie op een bepaalde persoon vast.  
 
Bij het benoemen van de rollen gaan sommige wetenschappers en/of 
onderzoekers uit van 7 of 6 of 5 vaste soort van archetypes. Men kan die verdeling 
baseren op van alles en nog wat: karakterverschillen, verschillen in kennis en 
vaardigheden, verschillen in kunnis ( = kennis en kunde bij elkaar, een mooie term 
van Eleonoor van Gerven) maar ook verschil in maatschappelijke status en de 
daarbij horende (voor)oordelen of aannames. Pietjes ouders zijn niet hoog 
opgeleid, dus zal Pietje ook wel niet zo slim zijn… De directeur heeft de officiële 
status van de hoogste leider, maar daarmee is het niet gezegd, dat de kwaliteit 
van het leidinggeven aan de verwachtingen die bij zo’n rol horen ook voldoet.  
 
Ikzelf ben in de loop der jaren deze 3 principes gaan hanteren:                                                                                        
1.De rollen in een groep moeten wisselen, afhankelijk van de activiteit die er 
plaatsvindt. Dan blijft de groep in beweging en is er adem en lucht voor iedereen. 
Bij het voetballen kan er een andere leider zijn dan bij het maken van een 
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werkstuk. Papa kan beter koken op vakantie dan mama. Die is er thuis beter in!                                                   
2.‘We zijn niet wat we doen’… Kees pest Annie, maar Kees is geen pester… Kees is 
niet zijn gedrag. Zijn gedrag kan veranderen. Kees is Kees. Op zijn gedrag kan ik 
hem aanspreken, niet op zijn zijn. Waarom kiest Kees soms voor de pestersrol?               
3. Alle rollen zijn even belangrijk! Dat houdt de boel in evenwicht en zorgt voor 
wederzijds respect voor elke soort van bijdrage aan de samenleving, in het groot 
en het klein.            
 
Ik zie kinderen die als rollen in een groepssituatie kunnen kiezen uit:                      
de denker, de doener, de dromer, de dwarsligger en de duiker.                                 -
De denkers zijn goed in plannen maken en overzicht houden,                                    
de doeners zijn goed in het vertalen van de plannen naar de praktische uitvoering, 
de dromers hebben de moed om te fantaseren en de kracht van hun verbeelding in 
te zetten, de dwarsliggers volgen het proces kritisch en helpen bij het kloppend 
houden van het geheel en de waarheidsvinding van het onderzoek, de duikers zijn 
bescheiden en laten zien, dat het belangrijk is om iedereen te blijven motiveren. 
De rollen veranderen van karakter en kwaliteit ,afhankelijk van de sfeer in een 
groep. Zo kan elke rol negatief of positief worden ingevuld. Dat is heel goed 
bespreekbaar met de kinderen zelf. Wanneer schiet een rol door naar de negatieve 
kant? Wat gebeurde er? Wat dacht je dat er gebeurde? Wat had jij anders kunnen 
doen? 
Pest Kees Annie, omdat hij niet eerst denkt, maar meteen doet? Of omdat hij per 
definitie dwars wil liggen? Laat Annie zich door Kees pesten omdat zij liever duikt 
dan denkt en doet? Of is ook Annie een notoire dwarskop? 
 
*En nu dit: 
Met wat voor een groep heb jij nu te maken? 
In groep 6 houden alle kinderen op enig moment een boekbespreking. Vaak staan 
ze dan voor het eerst alleen voor de groep iets te presenteren. Dat is voor de 
meesten best spannend. Jilles is vandaag aan de beurt. Hij is niet zo’n prater en 
ook niet zo’n held. Hij is dromerig en verstrooid en snapt dus soms niet waar het 
om hem heen allemaal over gaat, omdat hij iets belangrijks heeft gemist. Hij is erg 
nerveus. De klas zit in een halve kring voor hem. Hij legt zijn boek op de lessenaar 
en weet niet waar hij zijn spiekbriefje moet laten. Moos springt op en helpt Jilles 
met het vastplakken van het briefje op de opstaande kant van de lessenaar. Ik 
vraag of Jilles klaar is en of de klas klaar is en dan tel ik af: 3, 2 ,1 en go… Zeker 4 
kinderen roepen: Jilles, je kan het! En bijna de hele kring steekt 2 duimen naar hem 
op. Jilles grijnst verlegen en begint vol goede moed. 
 
Dit is een voorbeeld van een positieve en dus veilige groep. De kinderen kennen 
Jilles en snappen, dat hij bij zijn boekbespreking steun kan gebruiken. Hij wordt 
daar niet op afgefakkeld maar juist bij bemoedigd. De verschillen tussen de 
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vaardigheden van de kinderen spelen in deze groep geen rol. Iedereen mag en kan 
zichzelf zijn. Moos is een positieve leider. Hij doet goed voor, hoe je voor elkaar 
kan zorgen. 
In deze groep is de basis fijn. De kinderen kennen en respecteren elkaar. Ze 
lossen conflicten samen op en maken geen gedoe over met wie ze moeten 
samenwerken. Er zijn veel vriendschappen in de groep, maar meedoen met het 
spel van anderen mag altijd. Ook na schooltijd zijn er veel gezamenlijke 
activiteiten. De kinderen kunnen elkaar complimenten geven en goed naar elkaar 
luisteren. Er is rust. Er kan hard gewerkt worden, want de kinderen hoeven geen 
energie te verspillen met het elkaar in de gaten houden. 
 
De kinderen in groep 7 mogen, zodra hun 10-uurtje op is, een spelletje uit de kast 
pakken. Het regent namelijk en daarom gaan we in de 1e pauze niet naar buiten. 
Appie eet snel. Hij propt zijn versnaperingen naar binnen. Ondertussen houdt hij 
scherp Joris, Bernd, Patrick en Diederik in de gaten. Hoe ver zijn zij met hun happie-
sappie? Zodra Appie klaar is met eten en drinken, spurt hij naar de kast. Bij de kast 
draait hij zich om. Tot mijn verbazing! Hij pakt niet snel een spel, zoals ik dacht dat 
hij zou doen, maar hij kijkt vol verwachting naar de 4 mannen. Aanvankelijk hebben 
ze niets in de gaten. Dan roept Bernd: “Pak de familie Poen!” Appie pakt het spel. 
Als ik even later in de gang langs de familie poen spel-tafel loop, zie ik dat Appie 
niet meespeelt, maar toeschouwer is. Ik doe navraag. Hoe zit dat? Ook nu is Bernd 
het snelst van begrip: “Het spel is maar voor 4 personen, juf en wij hadden gezegd 
welk spel, dus….” 
 
Dit is een voorbeeld uit een negatieve en dus niet zo veilige (sub) groep. De 
rangorde is hier duidelijk. Appie is de sjaak. Om bij de zich sterk voelende 
jongensclub van 4 te mogen horen, doet hij wat hij denkt dat zij fijn vinden en 
maakt zich ondergeschikt aan hun grillen. De 4 zijn een sterk team, al vallen ze 
elkaar net zo makkelijk af, wanneer ze dat beter uitkomt. Onderling strijden deze 4 
jongens al heel lang om het absolute leiderschap. Bernd maakt de meeste kans 
daarop. Kan hij een positieve leider worden? 
 
In een negatieve groep is er sprake van groepsdruk en staan de rollen vast, maar 
gek genoeg ook steeds ter discussie. De kinderen weten niet waar ze aan toe zijn. 
De beoogde leiders zijn dwingend en drukken zichzelf op ten koste van anderen. 
Er wordt gespot, geroddeld en gepest en neerbuigend commentaar op de 
verrichtingen van anderen is alom aanwezig. De kinderen loeren op elkaar en zijn 
voortdurend bezig in de gaten te houden wat er in de groep speelt. Ze presteren 
minder. Bij sport en spel wordt vals gespeeld en er is veel gedoe over winnen of 
verliezen. Er is veel ruzie. Sommige kinderen zijn stil en teruggetrokken. Er zijn 
veel klachten van hoofdpijn en buikpijn en ouders zijn bezorgd over het welzijn van 
hun kind. De leiders van de groep baseren hun status op bijvoorbeeld hun 



 
 

De Roeptoeter - Ongevraagd Adviesbureau voor Opvoeding en Onderwijs 
www.deroeptoeter.nl // corinnerijks@gmail.com // 06-37277853 

 

voetbalvaardigheden of hun cognitief uitblinken. Ook kan een leerling in deze 
groep zijn/haar status verhogen, wanneer hij/zij erg brutaal durft te zijn. Schijt aan 
de autoriteit! Veel kinderen kiezen eieren voor hun geld, omdat ze bang zijn gepest 
te worden door de leiders. De leiders zijn vaak niet populair! Dat wordt wel vaak 
gedacht! Niet in de laatste plaats door henzelf! 
Hier is sprake van groepsdruk: de groep is sterk en reageert als een eenheid. De 
angst om erbuiten te vallen is zo groot, dat elk individu probeert vooral niet op te 
vallen en helemaal samen te smelten met het geheel. De gelederen worden 
onmiddellijk gesloten, wanneer er van buitenaf een confrontatie dreigt. 
 
*Hier komen de tips en tools: 
Hoe pak je groepsdruk aan? 
Het is alweer even geleden(2009), dat ik het boek Straf/ Regels las van Astrid 
Boon. Zij schreef dit boek op basis van haar ervaringen als orthopedagoge en als 
extern vertrouwenspersoon verbonden aan wel 14 scholen in Amsterdam. Zij wist 
mij met haar observaties en oplossingen te overtuigen. Ik vind het boek nog 
steeds een aanrader voor iedereen, ook al heeft het geschrevene vooral 
betrekking op (uitvallende)pubers op de middelbare school.  
 
Ik citeer; (blz 11, inleiding Straf/Regels, Astrid Boon, Augustus) 
(…) Als leerlingen voelen, dat alles om hún meningen en behoeften draait, dat het 
gaat om hún wensen en om het hún naar de zin te maken, moeten er vroeg of laat 
problemen ontstaan. Veel opvoeders en ook docenten willen maar al te graag hun 
relatie met de kinderen en de klas goed houden en zij menen oprecht dat je die 
niet moet verstoren met een confrontatie. Omdat tieners heel goed aanvoelen dat 
volwassenen die confrontatie uit de weg gaan, overschrijden ze geleidelijk aan de 
grenzen steeds vaker. Zij hebben een bijzonder goede neus voor wie het conflict 
schuwt, wie ervoor terugschrikt de sfeer te bederven. Dat maakt de positie van 
opvoeders zwak en de tieners machtig. (…) 
 
Vervang het woord ‘tieners’ voor ‘kinderen’ en je zult begrijpen, beste opvoeder, 
waarom de benadering van Astrid Boon mij zo aanspreekt.  
 
Ik zie in onze samenleving in het groot en in het klein, dat veel kinderen van nu, 
ook al de heel jonge, te vaak en te makkelijk wegkomen met grensoverschrijdend 
gedrag. In een aantal van mijn blogs beschrijf ik mijn zorgen daarover en mijn aan 
verbijstering grenzende verbazing, dat sommige van deze kids al zo vroeg de sfeer 
in huis en op school mogen bepalen. 
 
Het is zaterdag. Ik ben bij de banketbakker en wacht watertandend op mijn beurt. 
Hoe langer ik moet wachten, hoe beter het is voor de bakker, want dan koop ik, 
wanneer ik eindelijk aan de beurt ben, meer dan ik aanvankelijk van plan was. Er is 
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vandaag maar 1 klant voor mij. Een vrouw van ietsjes in de dertig, met haar 5 jarige 
kleuter. Het tafereel is wel opvallend: de vrouw zit op haar knieën bij 1 van de 
koelvitrines. Het kind staat nukkig naast haar. De vrouw wijst steeds iets aan: “Wil 
je deze? Of deze? Die ziet er ook wel lekker uit, toch?” vraagt ze lief. Ze kijkt steeds 
vol verwachting naar het gezicht van het kind. Breekt er al een glimlach door? Kan 
er al een keuze gemaakt worden? Het kind antwoordt steeds met een verveeld 
“Nee!”. De vrouw van de bakker wil opschieten, want de winkel loopt al aardig vol. 
Ze zegt tegen het kind: “Ben je jarig?” Het kind kijkt even verstoord op en geeft geen 
antwoord. “Ga maar gauw iets lekkers uitzoeken! Er is keus genoeg!” Er komt geen 
schot in… alle koekjes, hartig en zoet, alle bonbons, groot en klein, alle losse 
gebakjes moeten worden aangewezen…Wanneer de vrouw van de banketbakker 
besluit om het duo voor de vitrine nog even over te slaan, wordt de moeder boos. 
Op het kind? Nee! Op de bakkersvrouw!  Ze staat geërgerd op. “Nou zeg, mogen we 
niet even rustig een keuze maken ! Kom Elsa- Johanna, deze mevrouw doet niet lief. 
Je mag wel ergens anders iets lekkers voor Oma uitzoeken…” 
 
Dus is mijn devies: aanpakken die handel! Thuis en op school! En dus ook graag 
bij de banketbakker.  
 
*Nou, hoe dan? 
Grenzen stellen, daar begint het mee. Nee=nee en afspraak=afspraak. Niet van 
de stoep af! Ook niet met 1 voetje! Niet met je handen in de pot Nutella! Over 5 
minuten gaan we opruimen! Om 6 uur thuis? Dat is dus niet om kwart over 6! We 
schrijven met potlood in het werkboek en met pen in het schrift! Je kan pas naar 
buiten als je tafel is opgeruimd! Je wast je handen als je de klas inkomt! 
En natuurlijk geven we zelf als opvoeder steeds het goede voorbeeld…en doen we 
zelf ook altijd, wat we beloven. 
 
Ach…dit is wel een open deur…. We weten het wel, maar we houden het in de regel 
niet altijd goed vol! Hebben we er de energie niet voor? Zijn we bang voor 
opmerkingen van anderen? Ouders zijn soms op het onredelijke af per definitie 
solidair met hun kind. Leerkrachten hebben soms de pik op een leerling. Sommige 
afspraken zijn eigenlijk regels en hebben voor de betrokkenen niet dezelfde 
waarde of betekenis. Soms zien wij, opvoeders, het nut van een afspraak of regel 
zelf ook niet in! Laat die kinderen toch lekker hollen in de school! Toch? Of niet? 
Laat ze elkaar maar afmaken bij het voetballen in de pauze! Dat hebben ze nodig! 
Broer en zus elke dag ruzie? Dat is toch heel gewoon! Hup, nog even door dat rode 
stoplicht! Hopla, gewoon met die bakfiets over de stoep…Dat hoort erbij!  
Ja? Nou? Nee! 
Het is echt zaak om de grenzen van het betamelijke goed te markeren. Niet omdat 
er nu eenmaal grenzen moeten zijn, maar om het samen leven veilig en prettig 
voor iedereen te laten zijn. Bekijk het ook eens zo: Als kinderen tegen de 
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(opvoedkundige) begrenzingen aan gaan lopen douwen, willen ze eigenlijk weten: 
hoe veilig kan ik mij bij jou, mijn directe opvoeder, voelen? Hoe sterk ben jij? Vang 
jij mij op als ik val? Wees dus duidelijk en vriendelijk, maar ook beslist: dit is hoe 
we hier thuis of op school of op de club of in de wereld met elkaar omgaan. 
 
In gesprek blijven (maar niet te lang). Het blijven benoemen van gewenst gedrag 
werkt goed, maar het houdt ook een keer op. Karel, wat hadden we nou 
afgesproken? Mama vindt dat niet zo fijn, dat je steeds zand in haar gezicht gooit! 
Nee, dat is logisch! Maar waarom zorgt mama er dan niet voor, dat Karel daar 
gewoon mee stopt? Waarom doet Kareltje dit? Wil hij gewoon graag met zand 
gooien, omdat hij geïnspireerd wordt door het materiaal? Gooit Kareltje met zand 
naar zijn moeder, omdat zij de hele tijd de krant wil lezen of op haar mobieltje 
kijkt? Is Karel door het vele computeren thuis en in de auto niet in meer staat om 
te weten hoe hij met zand kan spelen? Het voorbeeld is een beetje melig, maar: 
kinderen doen altijd iets met een voor hen geldend motief. Wat zit er achter het 
gedrag? Dat kan je gewoon aan ze vragen en dan kan je in een goed gesprek 
samen een oplossing vinden. Noem daarin de dingen gewoon bij hun naam. Geen 
flauwekul! Het is ons ernst.  
 
Op school hebben we vaak te maken met dat kinderen zeggen, dat ze gaan klieren, 
omdat ze school saai vinden. Dat kan een belediging zijn voor jou, beste 
leerkracht, jij die je uitslooft om het allemaal zo leuk mogelijk te houden! Maar het 
kan ook te maken hebben, met dat het inderdaad te saai of te eentonig is voor 
deze leerling of dat het juist allemaal te snel gaat en te moeilijk is. Dus ook hier 
geldt: vraag ernaar en ga echt in gesprek. Wat is saai? Wanneer is iets niet meer 
saai? Wat zou er kunnen veranderen? Hoe gaan we dat dan realiseren? 
Compacten of verrijken? Extra hulp bieden? 
Maar pas ook op: geef het kind niet het gevoel, dat hij of zij alles mag bepalen en 
dat het allemaal maar leuk leuker leukst moet zijn. 
 
Gedrag spiegelen werkt soms nog beter. Natuurlijk niet meteen dat voorbeeld van 
het met zand gooien nu omdraaien: niet Karel met zand gaan bekogelen… daar 
had al eerder ingegrepen moeten worden!   
Ik bedoel dit, beste mensen: 
In een groep, waar bijvoorbeeld gepest wordt, kan het goed helpen, wanneer je de 
desbetreffende kinderen een spiegelverhaal voorleest of vertelt. Een verhaal, 
waarin het ook over pesten gaat. Die situatie loopt dan parallel met die in de klas, 
maar kan in 1e instantie op veilige afstand besproken worden. Wat is er aan de 
hand in het verhaal? Hoe zou het slachtoffer een oplossing kunnen vinden? Wie of 
wat heeft hij/zij daarbij nodig? Welke rollen spelen in het verhaal? Waarom pest 
deze pester eigenlijk? Waarom is dit specifieke slachtoffer het slachtoffer? 
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Een verhaal echt of zogenaamd uit eigen ervaring vertellen is een hele sterke 
variant. Weet je wat ik eens heb meegemaakt, jongens en meiden? Ik zat in de 4e 
klas en toen…. Je kan met je eigen betrokkenheid echt een snaar of wat bij de 
toehoorders raken. Een deel van de oplossing zit ‘m dan al in het ‘wie de schoen 
past…’ En dan kan ook de link naar de situatie in de klas gelegd: herkennen we dit? 
Wie heeft dit ook wel eens meegemaakt? Hoe voelde dat voor jou? Hoe ben je 
eruit gekomen? Wie of wat heeft jou geholpen? Wat kunnen wij daarvan in deze 
klas meenemen? 
Mooie spiegelverhalen, niet alleen over pesten, maar ook over meelopen met 
grensoverschrijdend gedrag, zijn te vinden in het boek ‘Goed Fout’ van 
verschillende gerenommeerde kinderboekenschrijvers. Jos van Hest en Saskia 
van der Valk verzamelden ze en hebben bij deze verhalen ook goede bespreektips 
en leuke vervolgopdrachten toegevoegd. 
 
Spiegelen is dus niet hetzelfde als hard confronteren, maar wel heel duidelijk de 
confrontatie aangaan en laten zien en voelen en meebeleven wat ongewenst 
gedrag zoal vermag. 
 
Sancties hanteren, wanneer praten en spiegelen niet meer helpt. Blijven kinderen 
grenzen overschrijden, laat dan merken, wat de consequenties daarvan zijn! Het is 
echt een keer klaar met het praten met de veelpleger, met het begripvol knikken en 
instemmend hummen en zeggen: wat knap, dat je dit met ons wilt delen… Sorrie 
zeggen = sorrie doen en neem geen genoegen met die slappe belofte: Ik zal het 
nooit meer doen…Dat houdt vaak geen stand. Je draait je om en het gelazer begint 
gewoon weer van voren af aan. 
Dat vinden de kinderen zelf meestal ook!  
Bij het voetballen, vaak een bron van een hoop gelazer op het veld en op het 
schoolplein, geldt ook: een overtreding heeft gevolgen. Rode kaart, gele kaart, 
penalty, vrije trap… Voetbal is een supervoorbeeld! Daar kom je als speler ook niet 
meer zomaar weg met het je onfatsoenlijk of respectloos gedragen. 
 
Komt het in uiterste gevallen tot het opstellen en echt ook inzetten van sancties of 
‘strafmaatregelen’, wees dan duidelijk en blijf rechtvaardig. Maak het ook niet te 
ingewikkeld. Je kan met oudere kinderen ook heel goed samen nadenken over de 
aard van de maatregel, die moet helpen om het ongewenste gedrag uit te bannen. 
Individueel of met de hele groep. Bij herhaling niet netjes geschreven? Bladzijde 
overdoen. Bij herhaling naast de pot gepist? Zelf opdweilen! Bij herhaling 
valsspelen bij het kaarten? Dan doe je niet meer mee! Hoe kunnen we er samen 
voor zorgen dat beter gaat in de groep/gezin/klas/op de club/ met de BFF’s?  
Welk gedrag vinden we storend? Wat doen we met de rustverstoorders? En met 
pesters? Hoe helpen we de pesters en gepesten? Wat is voor pestgedrag een 
goede stok achter de deur? Pauze binnen blijven? Klusjes doen? Nablijven? Regels 
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schrijven? Naar de directeur? Niet meedoen met de muziekles? Heel vaak zullen 
de kinderen zelf ook zeggen: Juf of meester, mam of pap, jij moet strenger zijn. 
En consequent! Dat is prettig, want duidelijk! 
 
Meester Dirk is een schat. Hij vindt alle kinderen even leuk en aardig en lieve 
meisjes al helemaal. Als ik langs zijn lokaal loop, zie ik vaak, dat hij zowat bedolven 
wordt onder zijn leerlingen. Ze drommen bij zijn bureau. Ze klimmen nog net niet op 
schoot! Bij het buitenspelen hangen ze aan zijn jas en handen. Meester! Meester! 
Meesters zijn zeldzaam en zo’n lieve meester helemaal. De meeste kinderen zijn 
dan ook dol op meester Dirk. Ze mogen veel en als het schoolwerk niet afkomt, dan 
is meester nooit boos, hooguit wel eens teleurgesteld. Het lokaal is rommelig en 
wordt gedomineerd door spullen van de kinderen. De bouwwerken van Kapla mogen 
blijven staan, alle kinderen hebben van thuis een leuk plantje mee naar school, er 
mogen elke dag knuffels mee en ook pantoffels. Er is een gezellige zithoek, waar 
het wemelt van de Donald Duckkies. Maar het is ook altijd lawaaiig in de klas en de 
grootste schreeuwers zijn er de baas. Geen zin in dictee? Goed, dan doen we dat 
wel weer een andere keer. Moet er een toets gemaakt, dan is meester heel lang 
bezig om het stil te krijgen. Het lijkt supertop, maar eigenlijk voelen de kinderen 
zich niet veilig bij deze lieve meester. Hij vindt alles maar goed! Waar is de grens? 
 
Noem bij dit alles het beestje bij de naam! 
Met deze laatste tip bedoel ik niet, dat je kinderen of ouders of leerkrachten met 
naam en toenaam te schande zet voor de hele goe-gemeente. Ik bedoel wel, dat je 
niet bang moet zijn om gewoon te zeggen wat je ziet en dat je via dat benoemen 
op zoek gaat naar de kern. Doe dat door in de gesprekken vooral veel te vragen. 
Wat beweegt de groep? Wie vormen de kern? Wie zijn de meelopers? Hoe 
manifesteert de peer pressure zich? Op wat voor momenten?  Geef gedrag een 
naam en dan kan je een begin maken met het keren van het schip, dat anders 
misschien gewoon op ramkoers doorvaart … 
STAP 1: Om samen met je groep en/of samen met de ouders van de groep de boel 
goed te kunnen bespreken , is het inzetten van de techniek van de kernkwadranten 
heel fijn: je kent het systeem vast nog wel van de één of andere training of 
bijscholing! 
Je zet daarbij , samen met de gesprekspartners,  de kwaliteiten van de groep 
tegenover de daarbij horende valkuilen en de allergieën van de groep tegenover de 
kansen. Jij bet hierin alleen de gespreksleider!!! De invulling komt van de 
groepsleden: je hele klas, het sub groepje, de ouders van de kinderen, vul maar in. 
Ik geef graag 3 voorbeelden. Ze passen naar mijn idee goed bij een groep waar 
het mis aan het gaan is… 
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Voorbeeld 1: 
De groep is erg met elkaar bezig, want de groepsdruk is (te) hoog. Ze hebben 
voortdurend commentaar op elkaar en laten elkaar niet met rust. Welke positieve 
kracht , welke kwaliteit gaat daaronder schuil? Die van betrokkenheid! Wat is daar 
de  extreme vorm van? Waar kan betrokkenheid in doorschieten? In bemoeizucht.  
Dat is dus een valkuil voor die op zich fantastische kwaliteit van betrokken zijn bij 
elkaar. Wat is in dit verband iets waar de groep niet tegen kan? Voor welk gedrag 
zijn ze als het ware allergisch? Voor onafhankelijkheid of afstandelijkheid! Voor 
die kinderen, die zich niet met de groep willen bemoeien. Die lopen in de groep 
ook het risico om gepest te worden of buitengesloten. Waar ligt dan de uitdaging 
voor die twee tegenpolen? Waar kunnen de bemoei-als en de afstandelijken elkaar 
in vinden? Op welk terrein kunnen ze van elkaar iets leren? Op het terrein van de 
autonomie: het zelfverantwoordelijk kunnen, mogen en durven zijn. Het voor 
zichzelf opkomen, zonder anderen te kwetsen. 
Zo staan bij dit voorbeeld de kwaliteiten gerangschikt in een kernkwadrant: 
 
Kwaliteit: betrokkenheid Valkuil: bemoeizucht 
Allergie: afstandelijkheid Kans: zelfverantwoordelijkheid 

 
Voorbeeld 2: 
Er is in de groep een voortdurende strijd om de macht. Wie heeft de leiding? Naar 
wie luistert de groep het meest? Wie kan de groep met zich mee krijgen? Hier gaat 
het natuurlijk om de kwaliteit: leiding geven.  Dat kan op een positieve manier, 
maar dat kan ook doorschieten in drammen en je zin willen hebben, koste wat het 
kost, met intimidatie, pesten of zelfs bedreiging tot gevolg. Tegenover dat leiding 
geven zou je het meelopen kunnen zetten of de kwaliteit : afhankelijkheid. 
Wat is de uitdaging voor de groep op dit punt, waar ligt hun kans om hier nader tot 
elkaar te komen? Hoe leren we de leiders om van negatief naar positief te 
veranderen? Door te werken met elkaar aan het overleggen en de samenwerking. 
 
Kwaliteit: leiding geven Valkuil: drammerigheid 
Allergie: afhankelijkheid Kans: samenwerken 

 
Voorbeeld 3: 
Er zijn veel kinderen die ofwel in sport ofwel op een andere manier fysiek 
uitblinken in de groep. In de selectie bij hockey en voetbal, op hoog niveau 
klassiek balletdansen of al meedoen met de Europese Kampioenschappen judo. 
Ze zijn competatief/sportief. Dat is op zich een mooie kwaliteit. Maar waar kan 
dat in doorschieten? In fanatisme en solisme. Ik moet winnen! Deze kinderen 
kunnen allergisch zijn voor de fysiek minder handige kinderen uit de groep. Gedoe 
bij gym! Gezanik bij het voetballen in de pauze! Hier moet dus gewerkt worden aan 
het samen(terug) vinden van spelplezier. 



 
 

De Roeptoeter - Ongevraagd Adviesbureau voor Opvoeding en Onderwijs 
www.deroeptoeter.nl // corinnerijks@gmail.com // 06-37277853 

 

 
Kwaliteit: sportief Valkuil: fanatisme 
Allergie: onhandigheid Kans: spelplezier 

 
Heb je met de groep samen een aantal van de kernkwadranten in kunnen vullen, 
dan ben je al op de helft van het verbeteren van de sfeer! Pas op:Jij vult die 
kwadranten niet in: dat doen de groepsleden zelf. In het benoemen van de 
kwaliteiten zit al een stukje bewustwording.                                                              
STAP 2: De volgende stap is het vinden van de bij de kwaliteit horende rollen in de 
groep. Welke rol kiest een groepslid in een bepaalde situatie? Wordt de denker 
een stoorzender, omdat er geen beslissing kan worden genomen? Traineert de 
denker het proces, omdat hij/ zij steeds maar weer met een ander idee op de 
proppen komt? Wordt de doener een drammer: hup aan de slag, nu heeft het lang 
genoeg geduurd en nu wil ik ook wel eens mijn zin hebben? Wordt de dromer 
gepest, omdat hij/ zij niet goed heeft opgelet en dus bij het ‘lummelen’ in de pauze 
‘m altijd moet zijn?  Wordt de dwarsligger de onruststoker 3.0? Gaat hij/zij het 
spel of de bezigheden van anderen saboteren?  Wordt de duiker een afschuiver of 
meeloper: ik kon er niets aan doen. Ik heb hier niets mee te maken! Ik kijk weg! 
Welke rol kiezen ze? Weten de kinderen, dat ze een keuze hebben voor gedrag? 
Zijn ze zich daarvan bewust? En dat ze er dus ook voor kunnen kiezen om hun rol 
een andere kwaliteit te geven? 
  
Kort samen gevat: bespreek de sfeer in de groep, maar ook de lossen incidenten  
volgens dit eenvoudige stramien: Wat gebeurde er? (Wat is er aan de hand?) Wat 
dacht jij dat er gebeurde?( Hoe voelde dat voor jou?) Wat had jij anders kunnen 
doen?(Welke rol koos jij?) 
 
*Ten slotte: 
Beste, dappere opvoeders, wat fijn, dat jullie deze hele verhandeling tot en met het 
einde hebben uitgelezen. Dank daarvoor! En dan u: voortvarend en vol 
zelfvertrouwen aan de slag ermee! Succes! Willen jullie meer advies? Dan maak ik 
graag een afspraak voor een goed (groeps)gesprek. 
 
 
*Dit is de door mij geraadpleegde literatuur: 
-Grip op de Groep van René van Engelen (JSW) 
ISBN 9789026242502 
-Straf/Regels van Astrid Boon (Augustus) 
ISBN 9789045702582 
-Goed fout! Van Jos van Hest en Saskia van der Valk (Kwintessens) 
ISBN 9057880563 
-De opvoeders Van Stine Jensen en Frank Meester (Hollands Diep) 
ISBN 9789048843039 
-Begeleiden van de groep, samenhang en spanningen in de klas van P. Gieles e.a. 
(Educatieve Partners Houten) 

 


