“Soms moet je docenten wel zachtjes uit
hun comfortzone lokken”

herstelgericht onderwijs op het lauwers
college in kollum
Baukje Adema- de Wit & Janet Mulder
Baukje Adema- de Wit, docent Nederlands op het
Lauwers College en Janet Mulder partner bij het
Expertisecentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs,
beschrijven hoe herstelgericht werken concreet
is ingevoerd. En een leerling vertelt over haar
ervaringen op deze herstelgerichte school.
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>>> Het Lauwerscollege in Kollum is 2 jaar
geleden begonnen met het invoeren van
herstelgericht werken op school. Wat begonnen
is als een innovatieplan is uitgegroeid tot een
herstelgerichte school.

collega’s bij. Samen zorgen ze ervoor dat
herstelrecht binnen de school verspreid wordt.
Baukje en Jannie zijn van mening dat het
belangrijk is dat het zich als een olievlek
verspreidt. ‘Wij moeten collega’s niet opleggen
wat ze moeten doen; ze moeten zelf ervaren hoe
het herstelrecht werkt en wat voor positieve
werking dit op de leerlingen en henzelf heeft, ’
aldus Baukje.
Tijdens de teamvergaderingen wordt er iedere
keer even kort stilgestaan bij herstelrecht en
verschillende thema’s als: Wat is het verschil
tussen straffen en herstellen? De ik-boodschap
en jij-boodschap. Wat is het verschil tussen
een feit en een mening? En ga zo maar door.
Men geeft aan dat ze het belangrijk vinden om
aandacht te blijven besteden aan herstelrecht
op school. Vandaar ook dat het zinvol is om
herstelrecht voortdurend binnen de organisatie
‘levend’ te houden. ‘Sommige collega’s blijven
in het strafrecht zitten. Zij voelen zich hier
prettig bij en zijn bang dat ze geen straffen
meer mogen uitdelen, terwijl dit in het verleden
juist zeer positief gewerkt heeft bij hen.
Soms moet je docenten wel zachtjes uit hun
comfortzone lokken. Nu ga je naar een situatie
waarbij docenten soms automatisch al kiezen
voor straf, terwijl er ook gekozen kan worden
voor een herstelactie. Wij willen de docenten
bewust maken dat zij een keuze hebben en ze
laten ervaren wat herstelrecht doet als je werkt
in groepen.’

Twee vrouwen met een missie
Baukje Adema-de Wit en Jannie de Vries
presenteerden in 2014-2015 een innovatieplan
aan het bestuur, waarin zij hun wens
uitspraken om van hun VMBO school in Kollum
een herstelgerichte school te maken. Het jaar
daarvoor was Baukje geïnspireerd geraakt door
het volgen van een training tot herstelrecht
coördinator bij ECHO (Expertisecentrum
Herstelrecht in het Onderwijs). De cursus
en de mensen die zij daar ontmoet heeft,
hebben haar geleerd anders te denken. Baukje:
‘Voorheen kon ik wel eens star in boosheid
blijven hangen, maar vandaag de dag ben ik
veel ruimdenkender. Boosheid levert niet veel
op. Het samen bedenken van oplossingen en
mensen bewust maken zorgt ervoor dat herstel
zoveel meer brengt dan alleen maar straffen.’
Deze twee vrouwen hadden een missie met hun
school. Ze wilden het volgende bereiken:

►►een unieke, aantrekkelijke en vreedzame
school

►►een sterk pedagogisch klimaat
►►afname van het aantal conflicten
►►een aanpak die de onderlinge relaties
versterkt

Dit schooljaar hebben alle leerlingen uit de
1e klas een lessenserie gevolgd. De eerste
week stond volop in het teken van positieve
groepsvorming en het maken van afspraken
in vredestijd. Als afsluiting van die week
hebben de leerlingen een vlog gemaakt over
het ‘wij’ gevoel op hun nieuwe school. De
leerlingen hebben met hulp van hun coach een
ouderavond georganiseerd. Zij hebben hun
ouders gepresenteerd wat herstelrecht is en
wat hun afspraken met de klas zijn.

►►betere leer- en werkresultaten
►►een luisterende school
►►een fijne plek om naartoe te gaan
Twee jaar later
Nu twee jaar later is de school al enorm
goed op weg. Ze zijn trots op wat ze allemaal
al bereikt hebben en ook zijn ze blij dat de
leerlingen én collega’s positief reageren op
herstelrecht. Als team hebben ze inmiddels
twee trainingsdagen gehad. Er zijn op hun
locatie vijf collega’s gecertificeerd als
herstelcoördinator. Daar komen nog meer

Herstelrecht sluit perfect aan bij het
Gepersonaliseerd Onderwijs (GO!), waar de
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3. Wat gaat er nu anders ten opzichte van de
basisschool als er een conflict is op school?
Hier op deze school praat je veel over dingen zoals
omgaan met elkaar en het uitpraten van ruzies en
dit wordt dan ook uitgebreid met elkaar besproken
door middel van kaartjes. Er wordt gekeken naar
een oplossing en door de kaartjes er bij te hebben,
doe je het vooral zelf en met hulp van een docent.
Op de basisschool spraken we er wel over, maar
niet heel uitgebreid en werd er wel naar een
oplossing gezocht, maar dat werkte niet altijd. Hier
bedenk je zelf of samen de oplossing en dat werkt
wel. Tijdens zo’n gesprek mag iedereen vertellen
hoe hij/zij denkt en zich voelt over de ruzie of
gebeurtenis.

school in 2018-2019 mee gaat starten. Iedere
dag wordt er uitgebreid aandacht besteed aan
de leerdoelen die de leerlingen zelf stellen.
De leerlingen worden wekelijks gecoacht.
De belangrijkste vragen liggen hierbij in de
wortels van je bestaan (wie ben ik, wat kan ik
en wat wil ik).
Luisteren naar elkaar en elkaar steunen en
begeleiden op weg naar een fijne toekomst
waarbij je de kans krijgt om jezelf te
ontwikkelen naar een uniek te waarderen en te
respecteren persoon! ‘We zijn goed op weg met
onze missie!’ aldus Baukje en Jannie.

Wat merken de leerlingen van herstelrecht?
We vroegen het Janke de Bruin, klas 1A (vmbo
kader), 12 jaar.

4. Bij Herstelrecht is het ook belangrijk
dat leerlingen mee mogen beslissen. Een
Herstelgerichte school geef invloed aan
leerlingen. Hoe merken jullie dat?

1. Kun jij mij het verschil uitleggen tussen
straffen en herstellen?

De eerste ouderavond voor klas 1 hebben we samen
met de coaches voorbereid. De coaches stonden
achterin de klas en wij vertelden de ouders
informatie over school. Ik heb de ouders van mijn
coachgroep toen verteld over herstelrecht. Dat was
wel heel spannend.

Als je straf krijgt dan moet je vaak naar de
coördinator of nablijven of dingen doen voor
de docent zoals lokaal opruimen of strafwerk
schrijven. Dat kan leuk zijn, maar niet altijd.
Met herstellen kun je er samen over praten en
sorry zeggen en het uit praten en daarna een
goedmaakactie zodat het weer goedkomt.
2. Hoe of waaraan merk jij dat het Lauwerscollege
richting een Herstelgerichte school gaat?

5. Aan het begin van het jaar hebben jullie
(leerjaar 1) afspraken gemaakt over hoe jullie
met elkaar om willen gaan. Hoe ging dat en hoe
worden die afspraken onderhouden?

In de introductieweek hadden we lessen over
herstelrecht en hebben we een poster gemaakt
met afspraken die we in de klas gemaakt hadden
zoals bijvoorbeeld respect voor elkaar, naar elkaar
luisteren, elkaar helpen en elkaar steunen. Die
poster gebruik ik in mijn eigen leven, zoals mijn
vriendin Dalia helpen want zij woont nog niet zo
lang in Nederland en vindt sommige dingen lastig
en snapt Nederlands nog niet zo goed. Ik vind het
fijn om haar te helpen en ik zie ook wel mensen
die haar niet zo snel helpen. Dan is die poster met
afspraken (in vredestijd) wel heel handig.

We mochten afspraken of regels opschrijven op
een papier en dat plakten we op het bord. Daarna
mochten wij kiezen welke afspraken of regels wij
het beste vonden. Die afspraken zijn opgeschreven
op een grote poster en die hangt in de klas en daar
staan onze handtekeningen ook op, zodat wij ons
aan de afspraken en regels houden. Ik probeer me
daar aan te houden door zo nu en dan op de poster
te kijken, maar merk ook dat er andere leerlingen
zijn die zich er niet altijd aan houden. Het is
belangrijk om zo nu en dan weer even samen naar
de poster te kijken.
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6. Is er een docent waarvan jij zegt ‘die straalt
Herstelrecht helemaal uit’. Wie is dat dan? Wat
doet deze docent anders dan andere docenten?
Eigenlijk stralen alle docenten die mij lesgeven
dat wel een beetje uit. Ze zeggen bijvoorbeeld dat
pesters niet welkom zijn op school en dat docenten
altijd wel klaar staan om het voor je op te nemen
of samen met jou te kijken naar een oplossing. Zo
zei meneer Kerkstra eens: "Pesters hoeven niet bij
mij in de buurt te komen!" toen een klasgenoot van
mij gepest werd door andere leerlingen. Ik vond dat
wel heel knap dat hij het toen voor mijn klasgenoot
opnam.
7.
Wat is de meest geweldige herstelactie van
jezelf of van een klasgenoot?
Trakteren op iets lekkers is altijd wel heel leuk.
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Janke de Bruin
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