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‘kinderen rouwen in fases’
De dood hoort bij het leven, dat weten we allemaal. Maar, hoe ga je ermee om als een leerkracht, ouder of leerling
overlijdt die betrokken is bij jouw school? Hoe benader je een kind dat zo’n groot verdriet moet verwerken? Stichting
Achter de Regenboog is gespecialiseerd in rouwverwerking bij kinderen en de begeleiding daarvan. ParaPlus sprak
met rouwtherapeut José Kuijsters.
“Omgaan met rouwverwerking is
geen aandachtspunt op de pabo.
Veel leerkrachten worden dan ook
overvallen door allerlei vragen als ze
te maken krijgen met rouwende kinderen”, weet José Kuijsters. Zij is gespecialiseerd in rouwverwerking en
werkt onder de naam Pedagogisch
Buro Compane. Bovendien is ze als
rouwtherapeut verbonden aan de
Stichting Achter de Regenboog die
ouders, kinderen en onder andere
scholen begeleidt bij rouwverwerking. “Belangrijk om te weten, is dat
kinderen anders rouwen dan volwassenen. Het verdriet van volwassenen
is vaak duidelijk en herkenbaar: wij
huilen en kunnen ons verdriet veelal
onder woorden brengen. Kinderen

rouwen veel meer in fases. Zij laten
de verlieservaring niet in een keer
toe, gewoonweg omdat ze dat niet
aankunnen. Die intensiteit kunnen
ze niet aan. Daarom maken ze gebruik van een soort klepje dat af en
toe open gaat.”
Veilig voelen
Kinderen zijn in eerste instantie
vaak gericht op de praktische problemen die ontstaan na een overlijden. “Wie koopt er nu mijn kleren,
wie maakt voortaan vlechten in
mijn haar, en wie brengt mij naar
de voetbal? Kinderen hebben veel
behoefte aan duidelijkheid en structuur. Dat geeft ze een gevoel van
veiligheid. Pas als ze zich veilig

feestelijke
Surplusdag
Het was een goed gevulde Surplusdag, op woensdag 11 februari. Zo
vierde Surplus niet alleen haar vijfjarig bestaan, maar ook het feit
dat de zes Schager scholen voor
openbaar primair en voortgezet
(speciaal) onderwijs tot de Stichting
zijn toegetreden. Rond het thema
passend onderwijs vond een scala
aan workshops plaats, en ’s middags was er ruimte om te lachen
– met cabaretier Bert Schuiling – en
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te dansen op de klanken van de
Surplusband. Het spetterende optreden van deze band – samengesteld uit collega’s van diverse
Surplus-scholen – bleek de verrassing van de dag. Op de foto zien we
achter van links naar rechts: Julia van
Kappel, Siem Buis, Peter Telleman,
Lex Dral, Kees Overmeijer en gastspeler Marc Seton. Voor: Mieke
Visser (l), Marieke van Dijk (m) en
Laurens van Vliet.

voelen, ontstaat ruimte voor verdriet. Kinderen rouwen dus vaak
later dan volwassenen. Ze houden
ze zich ook in als ze bijvoorbeeld
zien dat papa of mama veel verdriet
heeft. Die willen ze niet belasten
met hun eigen verdriet.” Als ‘het
klepje’ dan toch opengaat, is het
verdriet niet altijd zo herkenbaar
als bij volwassenen, weet José. “Een
kind kan bijvoorbeeld opeens leerproblemen krijgen, ander gedrag
vertonen, concentratieproblemen
of eetproblemen krijgen, of gaan
bedplassen. Dat kan maanden na
het overlijden beginnen, als je het
eigenlijk niet meer verwacht.”
Blijf kijken
Leerkrachten zijn vaak verrast door
het gedrag van rouwende kinderen.
“Het kan best zo zijn dat je aanvankelijk niks aan ze merkt, dat ze ook
nauwelijks of geen verdriet laten
zien. Thuis staat hun wereld op z’n
kop, daar is veel verdriet en onrust.
Kinderen vinden het vaak fijn dat
op school alles normaal is, een
vertrouwde structuur waarin ze zich
veilig voelen. Bovendien willen ze
niet anders zijn dan anderen.” De
leerkracht moet echter steeds alert
zijn. “Belangrijkste is dat je goed
blijft kijken en benoemt wat je ziet.
Luister actief, probeer te kijken door
de ogen van het kind. Bijvoorbeeld:
ik snap dat je nu die rekensom even
niet kunt maken, laten we eens kij-

ken hoe we dit gaan oplossen. Kinderen kunnen vaak zelf heel goed
aangeven wat de alternatieven zijn.
En laat merken dat er ruimte is voor
de emoties die bij rouwen en verlies
horen. Ga het verdriet niet bagatelliseren of negeren. ”
Uitlaatklep
Dit betekent echter niet dat het
kind een vrijbrief krijgt voor elk
denkbaar gedrag. “De valkuil is dat
je ze uit medelijden gaat verwennen. Elk kind heeft echter behoefte
aan structuur en duidelijkheid. Dus:
je mag best boos zijn, maar een
ander kind slaan, is niet toelaatbaar.
Je kunt samen zoeken naar andere
manieren waarop het kind zich kan
uiten.” Zo werken sommige leerkrachten met schriftjes waarin kinderen hun verhalen kwijt kunnen.
“Je kunt ook denken aan een briefwisseling tussen leerkracht en leerling. Dat kan een mooie uitlaatklep
zijn.” Sommige scholen richten een
speciale rouwhoek in voor een overleden leerkracht, kind of ouder, met
kaarsen, foto’s, verhalen en gedichten. “Kinderen kunnen daar naartoe
als ze er behoefte aan hebben.”

Bespreken
Rouw en verlies is een thema dat
je prima in de klas kunt bespreken, stelt José. “Hoe ga je om met
de dood van een dierbare? Welke
emoties voel je? Vergelijk rouwen geboortekaarten. Wat is een
avondwake of een opbaring en
waarom doen we dat? Laat kinderen collages maken met plaatjes,
woorden en kleuren die horen bij
verdriet. Van welke muziek word je
blij of verdrietig? Wat doen we met
het plekje in de klas van een overleden klasgenoot? Kinderen hebben daar vaak heldere ideeën over.
Bovendien maak je het zo open
en bespreekbaar en neem je spanning weg.” José raadt scholen aan
een rouwprotocol te ontwikkelen.
“In zo’n draaiboek leg je vast hoe
je handelt bij een overlijden. Elke
school kan dat op maat maken.
Belangrijk is ook dat de IB’er of het
zorgteam de sociale kaart op orde
heeft, zodat bekend is naar welke
instanties je kinderen en ouders
zonodig kunt doorverwijzen. Want
er komt ook een einde aan wat
je als school in zo’n situatie kunt
betekenen.”

Kijk voor meer informatie op www.achterderegenboog.nl. De stichting
heeft een speciale hulptelefoonlijn: 0900-2334141. Deze is bereikbaar
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur.
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