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SPECIAL - DE LERAAR CENTRAAL

4. 

“IN DE EERSTE
PLAATS MOET JE

JEZELF ZIJN”

Op welke basisschool in Den Bosch je ook 
zit, in groep 6 ga je aan de slag met je eigen 
weerbaarheid. Want in het kader van het 
preventiebeleid van de gemeente Den Bosch wordt 
op alle basisscholen de weerbaarheidstraining 
WIsH1 (Weerbaarheid in ’s-Hertogenbosch) 
gegeven. Zo ook op basisschool De Duizendpoot, 
waar de leerkrachten Lonneke Reinewald en 
Gerrie van Hassel, beiden geschoolde WIsH-
trainers, de training al jaren geven. “Je besteedt 
in deze lessen aandacht aan hele belangrijke 
thema’s en vaardigheden, waarvoor je normaal 
gesproken in het onderwijs veel te weinig tijd 
hebt.”

Zo is er in de training bijvoorbeeld aandacht voor 
thema’s, zoals grenzen aangeven, erbij horen, 
groepsdruk, buitengesloten worden, pesten 
en hulp vragen. Voor kinderen die tijdens de 
training opvallen of meer nodig hebben, kunnen 
scholen via het CJG gratis extra ondersteuning 
inschakelen van het Regionaal Trainingscentrum.

SPARREN

Elke school heeft minstens één leerkracht die 
is geschoold om de training te geven. Op De 
Duizendpoot zijn dat er vier. Daarnaast is er aan 

elke school een (door de gemeente betaalde) 
externe professionele trainer gekoppeld. De 
school bepaalt zelf op welke manier deze 
externe trainer wordt ingezet. “Wij hopen altijd 
een mannelijke trainer te krijgen, zodat die de 
jongens kan trainen”, vertelt Reinewald. “Jongens 
en meisjes zitten bij WIsH namelijk in aparte 
groepen, ten behoeve van een veilige sfeer en 
omdat ze verschillende behoeften hebben. Maar 
ook profiteren we van de specifieke expertise van 
de externe trainer. We vragen advies, sparren 
als we daar behoefte aan hebben en we krijgen 
tips, suggesties en ondersteuning. Externe en 
interne trainers vullen elkaar goed aan, want 
als leerkrachten kennen wij de kinderen en hun 
thuissituatie weer beter.”

Ook de leerkracht van groep 6 speelt een rol 
bij WIsH. Voorafgaand aan de training geeft 
deze leerkracht lessen om de kinderen voor 
te bereiden op wat er in de WIsH-training 
gaat gebeuren. Ook komen de trainers en 
de leerkracht van groep 6 gedurende de 
training voor elke WIsH-les bij elkaar om te 
bespreken of er in de groep zaken spelen die 
de trainers moeten weten. En na afloop worden 
de bevindingen altijd kort aan de leerkracht 
teruggekoppeld. “De betrokkenheid van de 
eigen leerkracht van de kinderen is natuurlijk 
heel belangrijk”, zegt Van Hassel. “Daarom was 

1.  Zie hoe onderwijs-jeugd de financiële samenwerking rond WIsH hebben geregeld in de 
Verrassend Passend Special combinatie middelen onderwijs-jeugd.
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het aanvankelijk de bedoeling dat de leerkracht 
meekomt naar de WIsH-lessen, maar dat is niet 
haalbaar, omdat de leerkracht van groep 6 de 
klas van de WIsH-trainers meestal overneemt. 
We willen graag dat WIsH ook bij de andere 
leerkrachten meer gaat leven. Daar zijn we nu 
mee bezig, bijvoorbeeld door erover te vertellen 
in de teamvergadering.”

VEILIGE SFEER

Reinewald en Van Hassel hebben de training 
gevolgd om WIsH aan kinderen te kunnen geven. 
“Dat was zeer leerzaam,” vertelt Reinewald, 
“omdat je daar zelf ervaart wat de kinderen 
gaan ervaren. In die training doe je namelijk 
allerlei oefeningen en activiteiten die je met de 
kinderen gaat doen. Je voelt dus ook dat bepaalde 
oefeningen confronterend of spannend zijn, dat 
je soms weerstand moet overwinnen en over 
bepaalde gevoelens heen moet stappen.”

Van Hassel geeft het voorbeeld van de oefening 
waarmee de training wordt afgesloten: de 
kinderen moeten met hun hand een plankje 
doorslaan en laten zo aan de anderen zien dat ze 
vertrouwen hebben in hun eigen kracht. “Als je dat 
zelf nooit hebt gedaan, kun je je niet voorstellen 
hoe spannend dat is. Nog steeds voel ik elke keer 
dat ik dit met de kinderen doe weer mijn eigen 
spanning. Het mooie van WIsH is dat het heel erg 
gaat over jezelf. Daardoor ervaar je in die scholing 
ook hoe belangrijk het is dat de sfeer veilig is.”

En dat is volgens deze leerkrachten de 
belangrijkste vaardigheid die de WIsH-trainer 
moet beheersen: je moet een veilige sfeer in de 
groep kunnen creëren. Er moet sprake zijn van 
vertrouwen. “Dat betekent in de eerste plaats dat 
je jezelf moet zijn”, zegt Reinewald. “Dat je jezelf 
laat zien, over je eigen ervaringen vertelt en 
kwetsbaar durft te zijn. Sommige activiteiten zijn 
voor veel kinderen best spannend en dan helpt 
het als de leerkracht zich ook kwetsbaar opstelt.”

Wat de veiligheid ook ten goede komt is dat 
er duidelijke regels zijn, die de trainers in de 
eerste trainingsbijeenkomst samen met de 
kinderen opstellen. De regels gaan vooral over 
respect tonen en grenzen aangeven, vertelt 
Van Hassel. “In het kader van veiligheid is 
bijvoorbeeld een hele belangrijke afspraak 
dat kinderen hun eigen grenzen aangeven, 
dat ze ‘nee’ mogen zeggen als ze niet willen 
of durven meedoen aan een activiteit. Dat 
gebeurt bijna nooit, maar het is wel essentieel 
dat kinderen weten dat ze die ruimte hebben.”

INTERVISIE

Voor de interne WIsH-trainers van de 
scholen worden er bovenschoolse intervisie-
bijeenkomsten georganiseerd, waar deze 
leerkrachten ervaringen uitwisselen en elkaar 
adviseren. Reinewald en Van Hassel zijn graag 
van de partij. “Je bespreekt van alles met elkaar 
en je vraagt bijvoorbeeld aan anderen hoe zij 
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bepaalde dingen doen”, vertelt Van Hassel. “Wij 
lopen er bijvoorbeeld tegenaan dat de opkomst 
van ouders bij de informatiemiddag over WIsH 
en bij de eindpresentatie van de kinderen erg 
laag is. Het is prettig dat je aan leerkrachten 
van scholen met een vergelijkbare populatie – 
onze school staat in een aandachtswijk – kunt 
vragen hoe zij daarmee omgaan. We gaan nu 
kijken of het werkt als we de kinderen ook 
uitnodigen voor de informatiebijeenkomst en 
hen daar een actieve rol geven. Vaak komen 
ouders wel als de kinderen zelf iets doen.”

Omdat dit probleem op meer scholen speelt, is de 
ouderbetrokkenheid bij WIsH onderdeel van een 
NRO-onderzoek dat wordt uitgevoerd door Fontys 
OSO2. “We hopen dat dat goede suggesties 
zal opleveren”, zegt Van Hassel. “Want het is 
belangrijk dat ouders weten wat WIsH inhoudt 
en wat er in deze lessen gebeurt. En voor de 
kinderen is het natuurlijk veel leuker als hun 
ouders aanwezig zijn bij de eindpresentatie.”

TIPS

•  Wees jezelf en deel persoonlijke 
ervaringen met de kinderen.

•  Zorg voor een veilige sfeer in de groep. 
Doe wat je zegt en zeg wat je doet.

•  Benoem wat je ziet gebeuren en bespreek 
het proces met kinderen: hoe ben je hier 
gekomen? En wat was je eigen aandeel?

MEER INFORMATIE

Lonneke Reinewald
lonneke.reinewald@signumonderwijs.nl

Gerrie van Hassel
gerrie.hendrickx@signumonderwijs.nl

www.compasnul13.nl/wish 

2.  In het langlopend NRO onderzoek ’Jeugdhulpverlening in de school. Samen praten en vooral samen 
doen’ worden werkzame factoren van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening 
onderzocht. Meer informatie: Mariette Haasen (m. haasen@fontys.nl)
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