Bouwen aan relaties
versterkt een positief leerproces

Belinda Hopkins

‘‘Als je het leren van kinderen bekijkt vanuit de kennis die de leerkracht wil
overdragen, moet je aanpak zo zijn dat ze die les kennen. Maar als je het leren ziet
als ontwikkeling van sociale samenwerking en samenleven,moet je aanpak van
hieruit ontstaan en aanpassen aan dit doel”. (Dewey, 1943)

Er is een empirisch bewijs voor de stelling dat “wanneer in de klas
gedragsproblemen ontstaan, is één van de eerste vragen die gesteld worden nl. op
welke manier wordt er lesgegeven en hoe is het effect van de gebruikte methodes op
de storende leerling” (p. 371 Center, Deitz en andere, 1982)

‘‘Mijn

argument is dat onze eerste vraag moet zijn „wat hebben kinderen nodig?“
onmiddellijk gevolgd door „hoe komen wij tegemoet aan deze noden?“ - en vanuit
deze visie komen we in een heel andere situatie terecht dan bij de vraag „hoe laat ik
kinderen doen wat ik wil”? Kohn (1996)
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De Inleiding
Dit boekje maakt gebruik van uittreksels uit onze verschillende publicaties om
leerkrachten (vooral titularissen) een idee te geven van de betekenis van
herstelgerichte benaderingen als ze dagelijks worden toegepast.

Ondanks het feit dat men soms denkt dat herstelgerichte benaderingen enkel worden
toegepast als het fout gaat, zijn de proactieve elementen veruit de belangrijkste. In dit
verband overlapt de proactieve benadering al heel wat activiteiten die in je school
reeds aanwezig zijn zoals het participatorisch leren, sociale en emotionele
vaardigheden, verbondenheid, inspraak en betrekken van de leerlingen en preventief
pestbeleid.

Wij hebben gemerkt dat, als een school denkt aan een herstelgerichte benadering als
een toevallig extraatje, of als laatste toevlucht wanneer de autoritaire of bestraffende
aanpak niet werkt, er weinig verandering komt zowel in het persoonlijke gedrag of
doorheen de hele schoolgemeenschap.

De hoofdzaak ligt in een systematische toepassing van een herstelgerichte filosofie
en cultuur in heel de school en een consistent gebruik van het herstelgericht denken
en vaardigheden in elk klaslokaal en door elke
leerkracht. Het initiatief zal waarschijnlijk starten met een langdurige en sterke
reflectie op de cultuur van de leerkrachten en de leidingstijl van het directieteam. Als
deze niet overeenstemmen met herstelgerichte principes wordt het voor de
individuele leraren zeer moeilijk om het beste van zichzelf te geven in hun klaslokaal.
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De Herstelgerichte klas
Een herstelgerichte klas is een plaats waar relaties belangrijk zijn. Hoe beter de
relaties in een klas, tussen leraar en leerlingen, en tussen
de leerlingen onderling, hoe beter leerkrachten kunnen lesgeven, hoe beter de
leerlingen kunnen leren en hoe minder storingen en conflicten er zullen voorkomen.

Een herstelgerichte leerkracht is iemand die erkent dat relaties zeer belangrijk zijn,
en creëert gelegenheden voor alle leerlingen om zo veel mogelijk te werken aan
verbondenheid - hen te verbinden aan wat zij reeds kennen, aan wat anderen
kennen en hun begrip verdiepen door deze verbondenheid verder uit te bouwen en
hechter te maken, en, als het fout gaat in de klas, kan verzekeren dat het herstel van
de relaties zo snel mogelijk gebeurt.

Relaties zijn absoluut belangrijk om krachtig te leren en onderwijzen –
Onderzoeken naar de werking van hersenen wijzen uit dat hoe veiliger en gelukkiger
een persoon is hoe ontvankelijker hij is voor nieuwe ideeën. Met andere woorden –
stress en angst doen de hersenen krimpen en vermindert de capaciteit om nieuwe
informatie te verwerken. Wanneer leerlingen goed sociaal contact hebben met hun
medeleerlingen en hun leerkrachten voelen zij zich veiliger. Zonder deze
verbondenheid kan het klaslokaal aanvoelen als een vijandige, bedreigende plaats.

Relaties zijn belangrijk voor motivatie en inspiratie - Doeltreffend leren gaat over
het maken van verbindingen tussen reeds verworden kennis en nieuwe kennis en
ideeën. Deze verbindingen worden sterker als leerlingen zich opgewekt en
geïnspireerd voelen en in hun leren uitgenodigd om op hun persoonlijke manier te
leren, samenwerken met anderen, op een creatieve manier worden uitgedaagd om
ideeën uit te wisselen.
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Relaties zijn van belang voor het
ontwikkelen van actief burgerschap en
gemeenschapsgeest
- jonge mensen komen vooral naar school
om samen te zijn met hun vrienden en
sociale vaardigheden te leren. Er is een
overvloed aan gelegenheden nodig om te
leren samenleven en hoe op een positieve
manier met elkaar om te gaan
- door het
benutten van de kracht van de
groepsdynamica om hun visies en dromen
voor een betere toekomst te bereiken.

Relaties zijn van belang als het fout gaat - en leren hoe verantwoordelijkheid te
nemen, ervaren dat je aansprakelijk bent voor je eigen keuzes, leren hoe relaties te
herstellen met degenen met wie je een probleem hebt, dit geeft jongeren onschatbare
vaardigheden voor het leven.
Relaties zijn belangrijk in de aanpak van geweld en pesten - vijandigheid en
vooroordelen, isoleren en pesten gedijen in een omgeving waar geen zorg of nauwe
banden zijn, waar gemeenschapsgevoel zoek is, waar je er niet bij mag horen.
Onderzoek wijst uit dat de beste strategie voor een school is zich ervan te verzekeren
dat er in elke klas verbondenheid heerst en zo veel mogelijk kansen worden
gecreëerd voor klas- en jaaroverschrijdende activiteiten.
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De vijf herstelgerichte basisthema’s

Herstelgerichte benaderingen baseren zich op 5 basisthema's of ideeën, die de
dagelijkse interacties ondersteunen in elke instelling of organisatie die op deze
manier willen werken:
Thema 1 - persoonlijke en gelijkwaardige uitgangspunten
Iedereen heeft hun eigen kijk op een situatie of gebeurtenis. Om zich gerespecteerd,
gewaardeerd en gehoord te voelen krijgt iedereen graag de mogelijkheid om zijn
standpunt te geven.
Thema 2 – Gedachten beïnvloeden gevoelens, deze hebben op hun beurt
invloed op het gedrag. Wat mensen op een gegeven ogenblik denken heeft invloed
op wat ze voelen. Deze gevoelens bepalen op hun beurt hoe ze zich gedragen. De
gedachten en gevoelens zijn `onder de oppervlakte' maar zeer belangrijk om het
gedrag te begrijpen.
Thema 3 - Empathie en inlevingsvermogen. Bij conflicten of
meningsverschillen kan er schade veroorzaakt worden – met name negatieve
gevoelens zoals kwaadheid, angst,frustratie, gekwetst zijn, verwarring en
beschadigde relaties en banden tussen mensen. Om harmonisch te kunnen samen
leven hebben mensen nood aan empathie en inlevingsvermogen zodat ze kunnen
begrijpen wat de impact is van hun gedrag en wie er door geraakt wordt.
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Thema 4 – Eerst de noden vaststellen pas dan strategieën aangeven om deze
behoeften te kunnen invullen
Iemand die schade heeft veroorzaakt en een slachtoffer dat schade heeft opgelopen
lijken dezelfde noden te hebben. Zo lang niet aan de behoeften wordt tegemoet
gekomen kan de schade niet hersteld worden en zullen de relaties beschadigd
blijven. Niet ingevulde behoeften kunnen de belangrijkste onderliggende oorzaak zijn
voor het schadelijke gedrag. Op zoek gaan naar deze noden en gelijktijdig de mensen
ondersteunen
zal de cyclus van ongepast gedrag kunnen doorbreken.
Om aan deze behoeften te kunnen werken moet er eerst worden gezocht naar de
achterliggende noden.
Het erkennen van ieders noden om het beste van zichzelf te kunnen geven is dan ook
de eerste stap in een overleg om gedragscodes voor de hele schoolgemeenschap
vast te leggen.
Thema 5 - Collectieve verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzen en voor
hun resultaten.
Mensen die door een situatie of een gebeurtenis worden geraakt of gekwetst, zijn het
best geplaatst om te zeggen hoe de schade hersteld kan worden en wat er moet
gebeuren zodat iedereen weer vooruit kan.
Deze manier van besluitvorming en oplossen van een probleem toont respect en
vertrouwen, ontwikkelt preventief sociale vaardigheden en versterkt de relatievorming.
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Building the foundations for a restorative approach Circle Time and Circle Meetings
‘Young people can only begin to take responsibility for each other’s wellbeing, and
their own behaviour, when adults begin to share this responsibility with them.’
adapted from Positive Discipline in the Classroom (1988) J. Nelsen et al

The use of regular meetings in circle are proving to be the key to success for
restorative schools and restorative residential units. Staff circles, class circles,
residents’ circles …… each has something to offer the school/residential community
or your workplace.

In the early days the circles can be used to identify what everyone needs to give of
their best and thereafter they become the way that people reflect on the impact of
their own behaviour on everyone else present. This helps to develop empathy, mutual
respect and shared accountability

The five key restorative themes inform the circles so that people get a chance to
express their own experiences or perspectives, air their thoughts and feelings, share
their needs and discuss how to meet these needs together. Circles can be used to
review incidents affecting everyone present and can also be future-focussed,
encouraging people to take greater responsibility for their learning or in the planning
of key events or projects.
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In addition to Circle Meetings, Circle Time, with its more structured format involving
game-like activities, can be used to develop social and emotional skills, develop
self-esteem, encourage co-operation and improve communication skills. Like circle
meetings, Circle Time builds a sense of community and belonging and are
appropriate for use with adults as well as young people.

Circle Meetings and Circle Time are the bedrock of any restorative environment. They
are the mechanism by which social and emotional skills are developed and
encouraged amongst the young people, and are modelled by the adults. They help to
embed the key restorative themes and language in any community and ensure that
teaching, learning and indeed day to day living and decision-making are informed by
restorative values and principles.
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Hoe ziet jouw klas eruit?
Zorg je ervoor dat de klasafspraken samen met de leerlingen opgesteld worden zodat
deze van hen zijn?

Worden deze afspraken regelmatig terug besproken zodat iedereen met elkaar blijft
rekening houden?

Zorg je ervoor dat iedereen die in de klas komt de voornamen kent ? (aangezien
leerkrachten komen en gaan)

Bied je regelmatig afwisselende activiteiten aan waarbij iedereen met iedereen kan
werken, zowel in paren als in kleine groepjes?

Is je houding en gedrag in de klas zorgzaam en empathisch en draag je deze houding
en dit gedrag op een actieve manier aan de leerlingen over?

Is iedereen er zich van bewust dat grensoverschrijdend gedrag een uitdrukking is van
een niet ingevulde behoefte en kan hierop op deze manier gereageerd worden?

Zit je met de klas regelmatig in een cirkel voor teamopbouwende activiteiten en
gesprekken?

Integreer je regelmatig coöperatieve lesmomenten - om leerlingen te helpen hun
kennis te delen en van elkaar te leren?

Bied je kansen voor steun en feedback aan elkaar?

Maak je tijd voor plezier, lachen en vieren?
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Nadenken over gedragsproblemen
De volgende pagina's zijn uittreksels van `Het herstelgerichte Klaslokaal' door
Belinda Hopkins, Directeur Transforming Conflict (Optimus Publishing
2011.
`Wanneer opvoeders (of ouders) gedragaanpak omschrijven als de nood om het
gedrag van een kind te veranderen, komen zij onbewust terecht in een grotere
theorie met onderwerpen die er hier echt toe doen: gedachten en gevoelens,
behoeften en perspectieven, motieven en waarden van het kind – kortom de
oorzaken van een bepaald gedrag.
Het gedrag is slechts wat aan de oppervlakte zichtbaar is. Waar het om gaat is
de persoon die zich op een bepaalde manier gedraagt … en waarom hij dit doet
Kohn 1996 p69

De belangrijkste reden waarom vele jongeren naar school komen zijn de sociale
contacten en het samen zijn met hun vrienden. Met andere woorden de relaties zijn
voor hen een motiverende factor. Op dit gebied hebben zij nog veel te leren en maken
zij nog veel fouten. Zij hebben veel te leren hoe met relaties om te gaan, zoals hoe
vrienden maken en toch zichzelf te blijven, hoe niet altijd akkoord gaan met
standpunten van anderen, hoe ze hun leraren en vrienden respectvol kunnen
uitdagen; hoe sterke emoties uit te drukken en gehoord te worden; hoe ‘empathisch’
te luisteren naar anderen; hoe te onderhandelen; hoe een consensus te bereiken.
Fouten hierin kunnen leiden tot verbale agressie en fysieke conflicten. Deze worden
vaker bekeken als “wangedrag`' en niet als een tekort aan vaardigheden en ervaring
in het effectief omgaan met deze situaties.
Asociaal of schadelijk gedrag in het klaslokaal beschouwen als fouten `'of
`een tekort aan vaardigheden’ is een zinvolle stap voorwaarts. Dit is de manier
waarop een school voor buitengewoon onderwijs in Oxfordshire kijkt naar een
gedragsprobleem of conflict. Het team gebruikt al 7 jaar met groot succes
herstelgerichte reacties op deze ‘gedragsfouten’.
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Het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen in wat wij met `gedragsfouten’ of “de
verkeerde dingen doen” bedoelen. Het doel van een herstelgericht klaslokaal is niet
gehoorzaamheid. In hun studie over leergedrag wijzen Ellis en Tod (2009) op de
discrepantie tussen het willen dat de leerlingen doen wat wij hen vragen maar ook om
autonome (levenslange) leerlingen te worden.

`Er zijn wezenlijke tegenstellingen als we met de klassieke ‘gehoorzaamheid’ streven
naar strategieën om dit te bereiken en geen rekening houden met onze meer
verheven principes in verband met het leren die inhouden het bevorderen van
kwaliteiten zoals onafhankelijkheid, het nemen van risico's;
vindingrijkheid, veerkracht en volhouden. ( p50)
Dit is een stelling die door Kohn (1996) sterk wordt benadrukt:
Hoe meer we het gedrag van leerlingen naar onze hand proberen te zetten en hen te
vormen zoals wij dat willen, hoe moeilijker het voor hen wordt om moreel fijne
mensen te worden die vanuit zichzelf kunnen denken en geven om de anderen. (p
62)
Het zou ons leven gemakkelijker maken als we de jonge mensen louter
gehoorzaamheid aanleren, dat ze doen zoals hen wordt voorgezegd, zonder vragen
te stellen, en alles te negeren wat hen kan leiden tot een sterk individu. Sommigen
van ons zien dit als “goed gedrag`' in een klas. Nochtans als we hierop doordenken
zullen de meeste volwassenen jonge mensen willen zien opgroeien tot assertieve
persoonlijkheden met eigen standpunten, die anderen kunnen tegenspreken bij een
meningsverschil, die onsamenhangendheid en gebreken ontdekken in wat hen wordt
aangeleerd en die uiteindelijk verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen
leren. Zoals Kohn stelt:
‘leerkrachten zouden zich moeten open stellen voor verontschuldigingen en
opmerkingen over regels van leerlingen omdat dat de manier is waarop kinderen
denkers worden – hun denken ontwikkelen door op zoek te gaan hoe zinvol iets is en
hoe anderen te overtuigen. p76
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Wij hopen ook dat zij goede `teamspelers' worden, sterke sociale vaardigheden
ontwikkelen en leren om zorgzame en medelevende mensen te worden. Het aanleren
van deze vaardigheden heeft tijd nodig. Zij hebben gelegenheden nodig om te
ondervinden hoe ze deze vaardigheden kunnen gebruiken op een efficiënte en
sociaal aanvaardbare manier. Klaslokalen zijn plaatsen om deze vaardigheden uit te
proberen, met vallen en opstaan.

De enige manier om leerlingen te laten groeien tot ethische mensen, in tegenstelling
tot mensen die meestal enkel doen wat hen wordt opgedragen, is hun constructief
denken te ontwikkelen. Het helpt hen uitzoeken - voor zich en met elkaar - hoe te
handelen.'
Kohn p67

Hieruit volgt dan dat een gedragsovertreding voor een herstelgerichte leerkracht
betekent : gedrag dat een leerling of een volwassene zelf opgepast vindt ten
overstaan van hun eigen noden en de behoeften van anderen. Als deze consensus,
gebaseerd op ieders behoeften, in het klas- en leraarslokaal wordt aanvaard, dan
wordt het niet naleven ervan zeker op een andere manier aangepakt.

Als een grensoverschrijdend gedrag niet aangepakt wordt zullen mensen een fout
beeld krijgen en kunnen relaties beschadigd worden. Nochtans, een
gedragsovertreding geeft ook een beeld, feedback over de bereidheid of
bekwaamheid van iemand om een taak op te nemen en zich op een attente,
zorgzame en respectvolle manier naar anderen toe te gedragen.

De manier om effectief met deze feedback om te gaan, meer te weten te komen, is
het stellen van vragen eerder dan het vertellen, en dan manieren te vinden hoe de
situaties recht te zetten. In feite is op elke school voldoende deskundigheid om te
antwoorden op fouten tegen de leerstof en bijna zeker een beleid inzake effectief
feedback geven. Dit zou het uitgangspunt voor kunnen zijn in het omgaan met
gedragsfouten.
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Fouten zijn onvermijdelijk en geven nuttige
terugkoppeling
`Ik leerde vandaag zoveel van mijn fout dat ik eraan denk morgen weer één te maken'
In scholen is er nood aan samenhang tussen de reacties van een leraar wanneer
jongeren fouten maken in hun leren en hun reacties wanneer leerlingen fouten maken
in hun gedrag. In een klas leren jongeren veel verschillende dingen. De volwassenen
reageren verschillende naargelang hun visie op fouten als een terugkoppelen van niet
ingevulde emotionele, sociale of cognitieve behoeften, en daarom als eens kans voor
reflectie en herstel. Met andere woorden de klas is een plaats waar wij onvermijdelijk
fouten maken, leren hoe juist te ageren en ons dan inspannen om het volgende keer
beter te doen.
Dit kan zorgen voor een verandering in het denkpatroon voor sommigen die denken
in termen van ‘gedragsfouten’. Volgens de Portier Louise (2007) bestaat er bij
leerkrachten een sterkere tendens om gedragsfouten meer te veroordelen dan bij
fouten tegen de leerstof of technische vaardigheden.

Fouten i.v.m. de leerstof
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Fouten i.v.m. gedrag

Fouten gebeuren af en toe

Fouten gebeuren opzettelijk

Fouten zijn normaal

Fouten zouden niet mogen gebeuren

Het leren vereist exploratie – leerlingen
leren door ondervraging en proberen
uit wat ze hebben geleerd.

Leerlingen mogen geen grenzen
opzoeken, noch in vraag stellen wat
van hen wordt gevraagd - ze moeten
aanvaarden en gehoorzamen.

Moeilijkheden bij het leren wijzen op
een behoefte aan extra of andere vorm
van onderwijs.

Moeilijkheden bij het gedrag moeten
onderdrukt worden en wijzen op een
nood aan sancties

Herstelgerichte en relationele pedagogie

Hoe zouden je lessen er uitzien als je de les op dezelfde manier aanleert zoals je
meestal omgaat met gedrag?

Hou zouden je lessen er uitzien als je gedrag op dezelfde manier onderwijst als je
lessen?
Welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om jouw les te kunnen volgen? Hoe
leer je deze vaardigheden aan?
Vanuit welk gedrag kunnen de leerlingen het best je lessen volgen? Hoe leer je hen
dit aan?

Wanneer tijdens een taak gedragsfouten worden gemaakt, stel je dan jezelf de vraag
wat er met de bewuste taak verkeerd zou zijn, en of de leerling voldoende kennis,
begrip en vaardigheden bezit om de taak te maken?

Niet leerstofgebonden gedrag geeft dikwijls aan dat dit niet het geval is.
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Denk na alvorens je reageert of spreekt
Onderzoek suggereert dat volwassenen die bewust zijn van hun gedachten en
gevoelens succesvoller kunnen reageren op een gedragsincident. Wie emotioneel
objectief kan blijven is beter in staat om met een incident om te gaan.

Er zullen momenten zijn waarop het nodig is om je gedachten, gevoelens, en
behoeften te delen met anderen (pagina 24)

Elke gelegenheid waarbij schade, storing of conflict voorkomt impliceert een
herstelgerichte tussenkomst waarbij je eerst een reeks ‘stille vragen’, die op de vijf
belangrijkste thema’s gebaseerd zijn, aan jezelf kan stellen.
Thema

1

Iedereen heeft een unieke en
gelijkwaardige visie op het gebeuren

2

Onze gedachten beïnvloeden onze
gevoelens; onze gevoelens
beïnvloeden ons gedrag.

3

Empathie en overweging

Taal

Wat gebeurt vanuit mijn eigen standpunt?
Wat hoor en zie ik?

Wat gaat er door mijn hoofd? wat betekent dit
voor mij?
Hoe beïnvloedt mijn interpretatie mijn emotionele
reactie?

Hoe ben ik geraakt?

4

5
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Behoeften en onvervulde behoeften

Gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid voor de
gemaakte keuzen en hun resultaten

Wat heb ik op dit ogenblik nodig - is het
aangewezen om deze nu ter sprake te
brengen?

Zal ik de andere vragen om hiermee rekening te
houden?
Kan ik de andere steunen in het vinden van
manieren om hieruit te geraken zonder mijn
tussenkomst of heb ik extra ondersteuning
nodig voor mezelf?

Onze overtuigingen heeft invloed op wat wij onszelf voorhouden en kan ons hinderen
in de emotionele objectiviteit zoals in de tabel op pagina 18 aangegeven.

Als iemand een fout maakt en wij interpreteren wat wij zien dan gaan we ons
waarschijnlijk meer betrokken en empathisch kunnen opstellen, eerder dan
geïrriteerd en heel kwaad.

Het wordt dan ook gemakkelijker om jezelf de vraag te stellen:
Ik vraag me af wat het standpunt is van de verschillende betrokkenen?
Ik ben wie benieuwd is benadeeld, geraakt is en hoe?
Ik vraag me af wat deze betrokkenen nodig hebben om de situatie recht te
zetten en verder te kunnen?
Ik vraag me af hoe ik hen kan steunen om deze verschillende noden te
herkennen?

Verre van een zachte optie stoelt deze`' herstelgerichte benadering” op de
verwachting dat als mensen fouten maken, ze deze kunnen herstellen. Dit Als dit
herstel tot stand komt door alle betrokkenen is het veel krachtiger dan als het door
anderen wordt opgelegd of bijgestuurd.
Het is geen gemakkelijke optie om tussenbeide te komen, aangezien het een eerlijke
kijk vereist naar de context waarin het incident is gebeurd, en een bereidheid om na
te gaan wat kan hebben bijgedragen aan de verkeerd gelopen situatie.
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Herstelgerichte taal
In de tabel hieronder zie je een reeks vragen die betrekking hebben op de
herstelgerichte thema’s.
Samen geven ze een kader voor een “herstelgerichte vraagstelling”. Dit kan in al haar
onderdelen gebruikt worden tijdens het individueel gesprek dat voorafgaat aan de
samenkomst als er zich een conflict heeft voorgedaan. Deze thema’s zijn ook basis in
bemiddelingsessies en geven het kader aan de samenkomst zelf. Meestal is er voor
deze vragen weinig tijd is gedurende de lessen en kunnen ze ingekort gesteld worden
bij kleine onenigheden (bijvoorbeeld onenigheid over een werkstuk of tijdsbesteding
op de computer).
Nochtans zoals je zult merken op de volgende pagina’s moeten niet al de vragen op
hetzelfde ogenblik gesteld worden. Naargelang de situatie kunnen andere vragen
gebruikt worden.
Verschillende mensen kunnen beter op één vraag reageren dan een enkele persoon.
Vertrek van je eigen beoordeling en gezond verstand. Bedenk dat altijd een reden is
voor een bepaald gedrag. Uw vragen hebben de bedoeling om uit te zoeken of een
jongere klaar, bereid is en de mogelijkheid heeft om terug in het leerproces te stappen
en hoe je in het andere geval hem kan ondersteunen.

Taal

Thema

1

Iedereen heeft een unieke en
gelijkwaardige visie op het gebeuren

2

Onze gedachten beïnvloeden onze
gevoelens; onze gevoelens
beïnvloeden ons gedrag.

Wat ging er door jouw hoofd en hoe voelde jij je
op dat moment?

Empathie en overweging

Wie is erdoor geraakt? Hoe?

Behoeften en onvervulde behoeften

Wat heb je nodig zodat de situatie kan
goedgemaakt worden en iedereen verder kan?

3

4

5
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Gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid voor de
gemaakte keuzen en hun resultaten

Wat gebeurt vanuit jouw standpunt?

En sindsdien?

Hoe kan jij (en de anderen) verder ?

Reageren op grensoverschrijdend gedrag dat anderen niet benadeelt
In English there is a difference between ‘reacting’ (instant/without thought) and
responding (more thoughtful/balanced - are there 2 words like this in Flemish/Dutch?
Begin altijd eerst met de stille vragen (p. 16)

‘Stap 1
Kijk de leerling aan, toon nieuwsgierigheid en bezorgdheid, geen afkeuring.
Stap 2
Wandel langzaam naar de leerling, uw lichaamstaal toont nog steeds
nieuwsgierigheid en bezorgdheid.
Stap 3
Rustig en discreet zeg je:
`Ik zie dat je …... (beschrijf nauwkeurig het gedrag zonder te oordelen)
Ga verder
‘Ik vraag me af wat er gebeurt?' (thema 1)
OF
‘Ik vraag me af wat er nu door je hoofd gaat?
Hoe is het met jou vandaag?’(thema 2)
OF
‘Ik vraag me af wat ik kan doen om je te helpen beginnen met de
opgegeven taak?' (thema 4)
OF
‘Ik vraag me af hoe jij jezelf kan motiveren om aan de taak te
beginnen (thema 5)
Een gevaarlijker reactie zou kunnen zijn (gebruik ze op eigen risico!)
‘Ik vraag me af wie door jouw gedrag kan benadeeld, beïnvloed worden? (thema
3)
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Reageren op gedrag dat anderen benadeelt
Voorbeelden : Babbelen, lachen, lawaai maken terwijl anderen zich concentreren op
een taak of proberen naar de instructies te luisteren, beschuldigende taal naar
leerkracht of anderen, ….

Begin altijd eerst met de “stille vragen” (oefen jezelf!)
Volg daarna de drie stappen die op de vorige pagina worden beschreven, die
eindigen met
‘Ik vraag me af wie door jouw gedrag kan benadeeld, beïnvloed zijn’?
(thema 3)
‘Wat kan je helpen om terug op gang te geraken?’ (thema 4)
‘Wat hebben de mensen die gestoord werden van jou nodig’? (thema 4)
‘Wat kan je doen om de situatie recht te zetten’? (thema 5)

Vaker wel dan niet zal deze beleefde, respectvolle benadering leerlingen helpen terug
bij de les te komen.
Toch zijn er ook situaties waarbij een leerling
onwillig, of niet in staat is adequaat te reageren
op dit respectvolle verzoek. Deze leerlingen
hebben tijd nodig.
Hoe kan je dit hanteren op zo’n manier dat je
opening houdt voor gesprek later?
Woorden kunnen
spiegels
of muren zijn
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Het reageren op gedrag dat anderen én jezelf benadeelt.
De moeilijkste problemen om mee om te gaan zijn deze die niet alleen de andere
leerlingen maar ook je zelf raken.

Bijvoorbeeld: frequente kleine storingen die je gaan irriteren, voortdurende
opmerkingen als je iets probeert uit te leggen of te antwoorden op vragen,
gedragingen die tijdens de les anderen stoort, luide opmerkingen die onrust
veroorzaken en ook jou storen in je werk, ongepaste (niet herstelgerichte) reacties op
je aanvankelijk kleine pogingen om respectvol te reageren.

Het is essentieel dat je eerst contact maakt met jezelf. Als je de stille vragen snel door
je hoofd laat lopen, zal je erkennen dat je negatieve gedachten en gevoelens ervaart
en bepaalde noden wil uitdrukken.
Als je denkt dat het aangewezen is om een gesprek voor de hele klas te hebben dan
kan je reageren op basis van volgend model voor een conflictsituatie. Misschien
oordeel je dat dit gesprek beter op een later tijdstip en op individuele basis kan plaats
hebben en maak je een afspraak met betrokken leerling.
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‘Affectieve’

gesprekken met 'IK’ boodschappen

Binnen de gekende 'Ik’ boodschap ` worden de vijf belangrijkste herstelgerichte
thema's van het Transforming Conflict model opgenomen

Thema 1 : geef jouw visie
Wanneer ik ............. zie (of wanneer ik ............ hoor)
Thema 2 : spreek je gedachten en gevoelens uit
Denk ik bij mezelf ........... en zo voel ik mij ...........
Thema 3 : Nodig uit tot empathie en nadenken
Dit raakt mij …………….., en misschien ook anderen
Thema 4 Leg uit welke behoeften niet ingevuld worden
Ik heb op dit ogenblik nood aan ............
Thema 5 vraag steun om je noden mee in te vullen
Zou je willen ………………

24

TIPS voor “IK” boodschappen

I
Als je een gevoel wil uitdrukken, hou het dan ‘zuiver’. Probeer om adjectieven en
bijwoorden eindigend op d te vermijden, omdat mensen ze vaak als een
beschuldiging horen.
Dit wordt ‘struikelen over schuld” genoemd en is geen herstelgerichte manier om te
communiceren.

Bijvoorbeeld:
„Ik ben teleurgesteld“

kan worden gehoord als

„Je hebt me teleurgesteld”

„Ik voel me verveeld“

kan worden gehoord als

„je hebt me verveeld”

„Ik voel me beledigd“

kan worden gehoord als

„je hebt me beledigd“

Om je behoeften uit te drukken, gebruik de zin
`Ik heb nood aan….”
eerder dan strategieën zoals
Ik wens dat je .....
Jij moet ….
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Behoefte of strategie - wat is het verschil?
De universele menselijke behoeften zijn:

Liefde

respect

tolerantie

Geduld

empathie

begrip

verbinding

vriendelijkheid

eerlijkheid

erkenning

appreciatie

betekenis

aanmoediging

bevestiging

steun

hoop

duidelijkheid

samenwerking

positivisme
Wanneer het fout gaat tussen mensen kunnen deze behoeften sterker naar boven
komen.
Verwar behoeften niet met uitdrukkingen als:
Ik wil dat jij .......
Ik wens dat mensen .......
Ik wil dat Jan .....
John moet .......
Deze uitdrukkingen zijn vaak bedekte manieren om te zeggen wat mensen moeten
of zouden moeten doen.
Zij zijn wat wij noemen “opgelegde strategieën”. Het model van Transforming
Conflict voor herstelgericht benaderen is gebaseerd op de idee dat het nuttiger is om
eerst na te gaan wat iedereen nodig heeft (behoeften), en daarna samen bespreken
welke strategieën kunnen gebruikt worden om deze noden in te vullen.

Dit model is geïnspireerd door het werk van Marshall Rosenberg en zijn model van
Niet verbale communicatie (NVC). Wij danken hem hiervoor.
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Herstelgerichte Gesprekken
Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag of conflict zal je
reactie al de 5 zeer belangrijke thema’s weergeven - thema's die ook belangrijk
zijn voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en emotionele intelligentie.
Nodig je alle betrokkenen uit om hun mening te geven?

ja/nee

Peil je met oprechte nieuwsgierigheid naar hun gedachten,
gevoelens en behoeften tijdens en na het incident?

ja/nee

Vraag je de leerling na te denken over wie nog kan benadeeld
of betrokken kan zijn ?

ja/nee

Nodig je de leerling uit om na te denken over wat hij nodig heeft?

ja/nee

Moedig je de leerlingen aan samen op zoek te gaan naar manieren
om de situatie recht te zetten?

ja/nee

Luister je actief en stel jij je onpartijdig op door je te onthouden van:
lichaamstaal of -toon die afkeuring en dreiging uitdrukt?

ja/nee

advies geeft over het gebeuren?

ja/nee

partij kiezen?

ja/nee

de veronderstelling geven dat je weet wat er is gebeurd?

ja/nee

vertellen aan de leerlingen wat ze moeten doen?

ja/nee

Ongevraagd advies geven?

ja/nee

Aandringen dat leerlingen zich verontschuldigen?

ja/nee
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Wat is jouw visie hierop?
Hoe kijk jij er tegen aan?
Wat was jouw ervaring?
Wat zei je bij jezelf toe dit gebeurde?
Welke bedenking maakt jij hierbij?
Toen je vaststelde dat het niet zo best ging, wat dacht te
toen? Hoe voelde jij je erbij?

Wat weet je hier meer over?

Wat heb je zelf meegemaakt?

Wat is er gaande volgens jou als je dit hoort/ ziet/ leest?

Wat doet het bij jou als je dit hoort/ziet/leest?

Als je X hoorde zeggen ….. wat zei je dan bij jezelf?

Thema 2

Het denken beïnvloed de gevoelens en beiden
hebben invloed op wat we doen en zeggen.

Wat ga je doen om de situatie recht te zetten?

Zo, wat kan er nu gebeuren?

Zo, wat ga je doen om tegemoet te komen aan je nood en de opdracht te
maken?

Thema 5

Oplossen van het probleem door degenen die
het probleem hebben veroorzaakt

Wat is je plan nu?leg je keuzes uit.

Zo, wat dient er nu te gebeuren?

Wat heb je nodig van jezelf?

Wat heb je nodig van mij?

Zoektocht naar de behoeften om de
juiste strategieën te kunnen bepalen

Wat heb je nodig om de situatie recht te zetten/verder te
kunnen/het anders aan te pakken in ‘t vervolg?

Hoe zal je beslissing om zo te reageren invloed hebben
op xx/de anderen raken?

Wie is geraakt door wat er is gebeurd? Op welke
manier?

Wat is de impact op jou? En op de anderen in de groep?

Wat heb je nodig van mij/van de anderen in de groep om
verder te kunnen?

Wat heb jij nodig van de anderen om deze taak af te werken?

Hoe zal die keuze van reactie invloed hebben op de anderen in de groep/
klas?

In hoeverre was iedereen betrokken bij de discussie in de groep?

Wie is waarschijnlijk geraakt door dit gebeuren?

Welke impact denk je dat dit gebeuren/aanpak/benadering heeft gehad
op…?

Thema 4

Empathie en overweging

Thema 3

Wat denk je nu? Hoe voel jij je nu?

Zijn er andere manieren om hiernaar te kijken?

Welk aspect van de les/activiteit vond je prettig?

Wat ging er van binnen bij om?

Zo, hoe voelde jij je?

Welke gedachten kwamen er bij je op tijdens dat gesprek? Hoe voelde jij je
daarbij? En de anderen?

Hoe voelde jij je erbij?

Dit is wat ik zag gebeuren….

Wat gebeurt er?

Hoe kijk jij tegen het gebeuren aan?

Ieder heeft een eigen kijk en bijdrage.

(betrek de emotionele kant van het leren en
onderwijzen)

Als spreker: Zo zie ik het . Dit is mijn visie op het
gebeuren…

Wat is er?

Wat denk je?

Thema 1

Als spreker: Ik denk dat we kunnen…/ Ik wil
wel ….

Gelet op wat we allemaal hebben gezegd over
wat we nodig hebben, wat denk je dat er nu
zou kunnen gebeuren? (Wat kan je doen? – niet
altijd geschikt als er iemand slachtoffer is)

Als luisteraar: wat denk je dat we kunnen doen om
tegemoet te komen aan deze noden?

Als spreker: nu heb ik nood aan…

Het klinkt alsof je nu nood hebt aan...

Zo, wat is nu je grootste nood?

Zo, wat heb je nu nodig?

Als luisteraar:

Als spreker: laat mij je vertellen hoe dit mij heeft
geraakt/gekwetst/benadeeld

Als luisteraar: zo, hoe raakt dit jou? Welke invloed
heeft dit op jou? Hoe heeft het jou geraakt,
benadeeld?

En hoe ik me daarbij voel….

Als spreker: Laat me toe je te zeggen wat ik hierover
denk…

En hoe voel jij je hierbij?

Wat denk jij hiervan?

Wat gaat er door jouw hoofd?

Als luisteraar: zo, wat denk je er nu van?

Oplossen van een conflict
Als luisteraar:- zo, wat denk jij? Hoe zie jij het?
Vertel me jouw mening.

Oplossen van een probleem

Gesprek met 2 of in groep

Leerkracht of jongere

De basisthema’s en taal worden geïntegreerd in geleverd stappenplan

Als het niet zo vlot loopt in het lesgeven of de sociale
interacties

Dagelijkse lespraktijk

Herstelgerichte antwoorden gebaseerd op de 5
basisthema’s. Kies deze die van toepassing is of
gebruik ze alle 5 in volgorde (d.i. herstelgerichte
vraagstelling)

Leerkracht of moderator

Leerkracht of groepsbegeleider

Vragen gesteld door 

Vijf herstelgerichte thema’s en hun invloed op taalgebruik in de klas – gebruik
alle of enkele van deze zinnen naargelang ze van toepassing zijn.

Sommige gebeurtenissen zijn voorspelbaar – het kan zinvol zijn om een
herstelgerichte reactie overeen te komen in de afdeling of school voor deze
onvermijdelijke voorvallen.
Iedereen doorloopt hetzelfde denkproces – ' wat kan de onvervulde behoeften zijn
achter dit gedrag? Wat kan ik op korte termijn doen en hoe volg ik het op, gebruiken
als een ‘onderwijs- en leermoment' voor beiden.

Veel en verschillende;
hangt af van het individu

Ondersteuning;
duidelijkheid; empathie;
tijd; motivatie; geschikte
plaats.

Begrip, ondersteuning

Bus gemist; problemen thuis; te laat
door voorgaande les; materiaal
verloren; gepest; verloren gelopen in
school; elders gebeurde iets
interessant; in gesprek verwikkeld; ….

problemen thuis; fout begrepen;
verloren; beschadigd; faalangst; ziet
belang van taak niet in.

problemen thuis; armoede;onbegrip,
vergeten; verloren; beschadigd;
uitgeleend; gestolen; misverstand;
gebrek aan;

Misverstand; vergeetachtigheid;
verveling; boos op iets dat thuis
gebeurde; nood om zich als persoon te
tonen; status; bedreigd voelen (in
geval van een wapen);

problemen thuis; armoede, gebrek
aan; misverstand; status; nood om
zich als persoon te manifesteren;
uniform verloren, uitgeleend;
beschadigd, vergeten;

Te laat komen

Huiswerk niet op tijd afgeven

Materiaal vergeten

Ongeschikt/gevaarlijk voorwerp bij
hebben

Verkeerde kleding (uniform) (bv.
piercing, juwelen)

Begrip, ondersteuning,
erkenning.

Veiligheid,
verbondenheid,
geruststelling

Niet ingevulde behoefte

Mogelijke oorzaken

gedrag

Bied een vervangstuk aan voor
die dag indien nodig, gebruik
humor en misschien zelf een
compliment zonder het juweel
of piercing goed te keuren.

Toon empathie voor zijn
gevoelens en noden; herinner
hem aan de afspraken over
elkaars behoeften, vraag naar
het voorwerp.

Bied voor deze les
vervangmateriaal aan.

Bied tijd, plaats en
ondersteuning aan om taak af
te maken maar enkel als dit
antwoord hier van toepassing
is.

Verwelkom de te laatkomer;
vraag de reden en vraag rustig
te gaan zitten.

Onmiddellijke reactie

Ga met de leerling na wat hij
nodig heeft en hoe hij verder
wil.

Maak later tijd om de reden te
bespreken; gebruik
toepasselijke herstelgerichte
vragen uit het kader op vorige
pagina

Ga met de leerling na wat hij
nodig heeft en hoe hij verder
wil.

Maak later tijd om de reden te
bespreken; gebruik
toepasselijke herstelgerichte
vragen uit het kader op vorige
pagina

Ga met de leerling na wat hij
nodig heeft en hoe hij verder
wil.

Maak later tijd om de reden te
bespreken; gebruik
toepasselijke herstelgerichte
vragen uit het kader op vorige
pagina

Ga met de leerling na wat hij
nodig heeft en hoe hij verder
wil.

Maak later tijd om de reden te
bespreken; gebruik
toepasselijke herstelgerichte
vragen uit het kader op vorige
pagina

Ga met de leerling na wat hij
nodig heeft en hoe hij verder
wil.

Maak later tijd om de reden te
bevragen; gebruik toepasselijke
herstelgerichte vragen uit het
kader op vorige pagina

Eigen follow-up of voor
begeleidingsondersteuning

Een kader voor relationeel beleid gebaseerd op de herstelgerichte principes
Proactive

Responsive

Klaspraktijk

Gedragscode
school

Algemene bevraging

Algemeen
beleid

Negeren van …

Cirkels voor:
Vastleggen van
sociale normen
en waarden met
de leerlingen
Bouwen aan een
leergemeenscha
p in elke klas

Setting in
Algemene

zaken

Plannen en oplossen
van problemen

In verband met
conflict of pesten

Werken aan VOET
En alle andere
aspecten van te
behandelen
onderwerpen
(o.a. herstelgerichte
pedagogie)
Voorbeeldgedrag
van het hele
onderwijzend en
opvoedend team:
Herstelgericht
beleid in de klas
Vaardigheden voor
conflict aanpak.

huiswerk

Persoonlijke

Klasconflicten
of storingen

Volwassen – geleid
herstelgericht
antwoord 1 – 1

Alle zaken bedoeld in groen en geel niveau worden naar volgend niveau verwezen als
ze niet opgelost worden.

schoolraad

Peer mediator of

Volwassen

Titularis

Jongere
Begeleider peer

Begeleider peer

Titularis klas

Titularis klas

Titularis /

Titularis

Begeleider peer

Kleine problemen

Titularis
Volwassen

Leerling / leerling

Grotere problemen

groepsproblemen

Leerling / leerkracht

Volwassen

Titularis

Leerkracht /
leerkracht

klascir
kel

Geleid of
gemodereerd door
leerlingen, of
overeengekomen
oplossingen

Betrokkenheid van
volwassenen op laag
niveau. Bemiddelde,
gemodereerde of
overeengekomen
oplossing

Hoge betrokkenheid
van volwassenen.
Hergo met ouders/
ondersteuners

Oplossen van een conflict
Een gestructureerd beslissingsproces gebaseerd op de 5 thema’s.

Persoon A

Persoon B

Vertel me jouw versie dan
vertel ik je de mijne

OK, wel .... (hij/zij legt
zijn/haar kant van het
verhaal uit)............ Vertel
me nu wat jij hiervan
denkt.

OK, ik denk er zo
over ........en voel me
daarbij .......dank voor te
luisteren. Nu is het aan
jou.

Wel , ik denk dat er
aan..........moet gedacht
worden. En jij – wat heb jij
nodig?

Ok…. (hij/zij legt uit)….
Dank u om te luisteren.
Nu is het jouw beurt

OK, ik denk er zo
over ........en voel me
daarbij .......dank voor te
luisteren. Nu is het aan jou.

Ik denk dat ...... nadeel
heeft ondervonden. Wie
moeten we nog in
overweging nemen?

Wel ik zou graag ..............
En jij?

Wel, Ik zou graag ..............
Ok – laten we nu eens
kijken wat wij samen nodig
hebben, Hoe wil je dat we
met elkaar verder gaan?.
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Wel, ik stel voor
…………..
Wat denk je daarvan?

Restorative approach, recommended resources.
Books
Hopkins, B. (2004) Just Schools, a whole school approach to restorative justice. London: Jessica Kingsley Publishers
Hopkins, B. (2007) The peer mediation and mentoring trainer’s manual. London: Optimus
Education: A division of Optimus professional Publishing Ltd.
Hopkins, B. (2009) Just Care; Restorative justice approaches to working with children in public care.
London: Jessica Kingsley Publishers
Hopkins, B. (2011) The Restorative Classroom; Using Restorative Approaches to Foster Effective Learning.
London: Optimus Education
Bliss, T. (2008) Mediation and Restoration in Circle Time Milton Keynes Teach to Inspire: a division of Optimus
Publishing Ltd
Cowie, H . And Jennifer, D.(2008) New Perspectives on Bullying. Maidenhead: Open University Press
Faber, A. and Mazlish, E. (1980) How to talk so Kids will listen and listen so kids will talk. New York: Avon Books.
Hendry, R. (2009) Building and Restoring Respectful Relationships at School, a Guide to using Restorative Practice.
Abingdon: Routledge
Kohn, A. (1999) Punished by Rewards, New York: Houghton Mills
Mahaffey, H. and Newton, C. (2008) Restorative Solutions, Making it Work. UK: Inclusive Solutions UK Ltd.
Morrison, B. (2007) Restoring Safe School Communities. Sidney: The Federation Press
Nelson, J. Lott, L. and Glenn, H, S. (2000) Positive Discipline in the Classroom. New York: Three Rivers Press.
Rosenberg, M, B. (2005) Non-violent Communication, A Language of Life. Encinitas, CA: PuddleDancer Press.
Stewart, S. (1998) Conflict Resolution, A foundation guide. Winchester: Waterside Press.
Stone, D. Patton, B. and Heen, S. (1999) Difficult Conversations, How to discuss what matters most. Now York: Michael
Joseph, Viking Penguin, a member of penguin Putnam Inc.
Stutzman Amstutz, L. and Mullet, J, H. (2005) The little book of restorative discipline for schools.
Intercourse, PA: Good Books
Thorsborne, M. and Vinegrad, D. (2002) Restorative Practices in Schools, Rethinking Behaviour
Management. Milton Keynes: Incentive Publishing.
Thorsborne, M. and Vinegrad, D. (2004) Restorative Practices in Classrooms, Rethinking Behaviour
Management. Milton Keynes: Incentive Publishing.
Thorsborne, M. and Vinegrad, D. (2009) Restorative Justice Pocketbook Victoria, Teacher's Pocketbooks Series,
Curriculum Press
The Restorative Practices Development Team, University of Waikato. (2003) Restorative Practices for schools,
A resource. Hamilton, NZ: The School of Education, University of Waikato.
The Restorative Practices Development Team, University of Waikato. (2003) Restorative Practices for schools,
A resource. Hamilton, NZ: The School of Education, University of Waikato.
Warren, C. (2008) Restoring the Balance Lewisham: LAMP (Lewisham Action on Mediation Project)
Warren, C. and Williams, S. (2008) Restoring the Balance 2 Lewisham: LAMP (Lewisham Action on
Mediation Project)
Woolf, P. (2008) The Damage Done. London: Bantam Press an imprint of Transworld Publishers.
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Het herstelgerichte klaslokaal

Het herstelgerichte klaslokaal
Gebruik van herstelgerichte benaderingen om een krachtig leerproces te bevorderen

Door Belinda Hopkins
Dit zeer praktische boek biedt veel bruikbare ideeën om te werken aan de opbouw
van relaties in de klas, hoe ze te onderhouden en herstellen en wijst ook op de
belangrijke rol van de leerkracht in het gebruik van herstelgerichte benaderingen.
Het is zinvol dat de dagelijkse aanpak in de klas vaardigheden ontwikkelt die we
nodig hebben om te kunnen reageren wanneer dingen verkeerd gaan.
Jongeren hebben deze vaardigheden nodig om relaties aan te gaan. Zij vereisen
een woordenschat om hun gedachten, gevoelens en behoeften te uiten en om te
kunnen
luisteren naar de anderen die hetzelfde doen. Ze hebben kleine vaardigheden nodig
om relaties in stand te houden, moeten weten hoe de onvermijdelijke dieptes en
laagtes in de relaties leren hanteren.
We doen de hele dag ervaringen op. De jongeren moeten volop mogelijkheden
krijgen
om deze vaardigheden te oefenen, vandaar dat een verscheidenheid aan
meningen,
overtuigingen, persoonlijkheden, leerstijlen en temperament noodzakelijk zijn. Zij hebben deze vaardigheden nodig om op een
constructieve manier te kunnen omgaan met conflicten en uitdagingen. De herstelgerichte aanpak komt neer op een manier van
lesgeven en leren die in dit boek genoemd wordt een ' relationele en herstelgerichte pedagogie '.

“De Herstelgerichte Klas” is beschikbaar voor £69,00
U kunt uw exemplaar nu bestellen op www.transformingconflict.org

You can order your copy now by returning this order form to the address below, enclosing a cheque made payable to
‘Transforming Conflict Ltd’ for the total order value including postage
OR
tick the box and we will send you a pro-forma invoice either post or email

Contact Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Organisation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dit boekje licht een tip op van de sluier van een herstelgerichte benadering in de klas.
U vindt veel meer informatie over: klaspraktijk en het volledige scala van herstelgerichte
benaderingen, met inbegrip van het uitvoeren van een herstelgerichte samenkomst of ontwikkelen
van een peer bemiddelingsdienst, in de andere boeken van Belinda:

We hebben trouwens ook een uitstekende inleidende film met een downloadbare
introductiebrochure.
Voor informatie over onze trainingen en meer lectuur, bezoek de website
(www.transformingconflict.org). We hebben veel gratis downloadbare bronnen, en een shop met
onze favoriete boeken over herstelgerichte benaderingen in scholen en zorginstellingen voor
jongeren.
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‘Als je het leren van kinderen bekijkt vanuit de kennis die de

leerkracht wil overdragen, moet je aanpak zo zijn dat ze die les
kennen. Maar als je het leren ziet als ontwikkeling van sociale
samenwerking en samenleven,moet je aanpak van hieruit ontstaan
en aanpassen aan dit doel”. (Dewey, 1943)

Transforming Conflict
The National Centre for Restorative Approaches in Youth Settings
Mortimer Hill, Mortimer, Berkshire, RG7 3PW
T 01189331520 E info@transformingconflict.org
W www.transformingconflict.org

