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10 vuistregels voor het leiden van een incident gesprek. 
 
Er is ruzie in de klas/het gezin/de vriendengroep. Het voetballen ging niet eerlijk. Er is iemand 
buitengesloten. Er is een cyber-aanval van meidenvenijn niet zo handig gepareerd. Wat doe je 
dan als opvoeder? Hoe breng je de rust weer in de tent? 
De Roeptoeter, beste ouders/ verzorgers/leerkrachten heeft 10 vuistregels voor jou onder de 
noemer: Voer een goed gesprek over het incident (of de reeks incidenten). Ruzies en conflicten 
horen bij het leven, maar dat betekent niet, dat het normaal is om veel en vaak ruzies of 
conflicten te hebben! Bespreek dus elk incident zorgvuldig en verbindt er consequenties en 
afspraken aan. 
Wat gebeurde er? Wat dacht je dat er gebeurde? Wat had jij anders kunnen doen? 
Vuist 1:Ga het gesprek aan! Op een rustige manier. Verzamel de betrokkenen en zet ze het 
liefst om een ronde tafel of in een kring. Dan is iedereen gelijkwaardig en heb je geen ‘kanten’ of 
‘zijden’ langs de tafel. Zo kunnen de gesprekspartners voor zichzelf praten, zonder te klitten aan 
of te vitten met de naastbijzittenden. 
Vuist 2: Alle betrokkenen mogen hun zegje doen en alle betrokkenen spreken namens zichzelf 
en niet namens een ander. Wat hebben ze zelf waargenomen? Leg daar de nadruk op en kap 
het af, wanneer ze anderen gaan citeren of woorden in de mond gaan leggen. 
Vuist 3: Een gesprek leiden is vooral goed luisteren! Met elkaar praten is naar elkaar luisteren! 
Vuist 4: het gezegde niet ‘hineininterpretieren’ oftewel: jij blijft neutraal registreren en geeft 
geen commentaar! Sta ook niet toe dat er door de anderen tussendoor commentaar wordt 
geleverd. 
Vuist 5: start met de vraag: wat gebeurde er? Daarop kunnen alle betrokkenen hun versie van 
de onenigheid één voor één kort vertellen. Vat het 1e rondje goed samen! Wat mist er nog in het 
verslag? Wie heeft nog een aanvulling? 
Vuist 6: stel nu de vraag: wat dácht je dat er gebeurde? Dit is belangrijk! Hier komen de 
emoties weer los en merk je meteen wie er vastzit in een denkraam of patroon. Ze moeten altijd 
mij hebben! Iedereen vindt mij stom! Oud zeer kijkt hier mee over de schouders en er worden 
aannames gedaan. Ik dacht dat jij B. een schop gaf,(maar is feite was dat niet zo…) Vorig jaar 
was het andersom en toen deed jij ook….. Ook deze ronde goed beluisteren en bondig 
samenvatten. Waar zat het misverstand dus? Wat was de angel nu precies? Hier kom je samen 
tot de kern!  
Vuist 7: vraag nu aan elk gesprekslid afzonderlijk: wat had jij anders kunnen doen? Eén voor 
één de kring rond! Kijk ze daarbij rustig aan. Jij vraagt het ze persoonlijk. Deze vraag vinden de 
conflicterenden vaak moeilijk te beantwoorden. Zij waren toch het slachtoffer van de pesterij? 
Zij hadden toch gewoon gelijk? Zij hoefden dus niets anders te doen, toch? 
Vuist 8: betrek hier ook expliciet de eventuele omstanders/ meelopers bij! Wat hadden zij 
anders kunnen doen? Hebben zij tips voor de ruzieënden? 
Vuist 9: Jij hebt het laatste woord! Sluit het gesprek af met jouw samenvatting. Dat is 
belangrijk en leidt tot vuist 10: 



 
 

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

 

Vuist 10: maak goede en haalbare afspraken over het vervolg. Welk gedrag gaan ze oefenen 
met elkaar? Wanneer ga je met ze bespreken of het beter gaat? Spreek daar een redelijke 
termijn voor af en wacht niet tot er zich weer een incident heeft voorgedaan. 
Succes! 
Meer vuisten nodig? Neem dan contact met mij op via www.deroeptoeter.nl 
 
 
 
 
 
 

 


