
Samen wijs !
Op een dag ontvangt de directeur een telefoontje van een verontruste moeder. Haar dochter wil niet meer naar 
school. Ze is het eindeloze getreiter, de roddels en pesterijen kotsbeu. Moeder wil dat de school de daders 
bestraft.

Een toezichthoudende leerkracht roept een leerling die de school zonder toestemming wil verlaten een halt 
toe, maar krijgt een duw en verliest het evenwicht. Het leerkrachtenkorps schreeuwt moord en brand. Men 
wil de leerling verwijderd zien.

De groep leerlingen die te laat komt op school groeit week na week. Hen hierop aanspreken haalt weinig 
uit. Ook tijdens de lessen nemen de leerlingen vaak de overhand. Zij bepalen of er lesgegeven wordt of niet.  
De leerkracht staat machteloos. 

Leerlingen van vandaag zijn niet meer die van tien, twintig, dertig jaar geleden. De context waarin zij 
opgroeien is flitsend, digitaal, virtueel. Alles lijkt sneller te gaan. De houvasten van weleer zijn al lang niet 
meer. Ook ouders hebben het ‘druk, druk, druk’. De opvoeding van de kinderen raakt steeds verder op de 
achtergrond. Het is in deze context dat scholen antwoorden moeten bieden op scenario’s zoals hierboven 
beschreven. Geen sinecure, zo blijkt. Hoe kan men ervoor zorgen dat men niet nog meer bruggen opblaast? 
Hoe voorkomt men dat de schade nog toeneemt? Hoe behoudt men de nodige autoriteit zonder te handelen 
vanuit een kille machtspositie? 

Het antwoord is samen! Want alleen door een beroep te doen op alle krachten binnen de schoolgemeenschap, 
kunnen we van de school die veilige plek maken die cruciaal is om leren mogelijk te maken.

Ligand
(vzw Oranjehuis) is een ontwikkelingscentrum dat preventie en herstel centraal plaatst in hun drive om 
uitsluiting te voorkomen. Ligand biedt onder meer de opleiding tot hergo-moderator, de vorming positieve 
heroriëntering en trainingen in het omgaan met groepen aan. 
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Woord vooraf

Er was eens... het idee om onze visie over herstel en de daaraan gekoppelde 
methodieken in een boek neer te schrijven, om dit werkzame gedachtegoed 
verder te verspreiden en armslag te geven.

Het idee om een boek te schrijven werd mee ingegeven door onze inspirator 
Willy Vandamme. Hij introduceerde de herstelvisie in vzw Oranjehuis, een 
organisatie in de jeugdhulp, en in het Centrum voor Deeltijdse Vorming AURA, 
werkzaam binnen onderwijs. Hij gaf er samen met ons verder uitwerking aan. 
Zijn bezieling en bevlogenheid zijn voor ons onuitwisbaar!

Centraal in onze missie staat het voorkomen van uitsluiting van jongeren uit 
maatschappelijke structuren. We versterken of herstellen banden tussen men-
sen en hun omgeving, maar dan wel vanuit een fors vertrouwen op de eigen 
kracht van alle betrokkenen. De praktijk van Ligand als centrum voor waarde-
rend innoveren voor een duurzaam samenleven, van onze andere entiteiten en 
van bevriende organisaties zijn hierin een voortdurende verrijking.

Ligand organiseert al jaren een werking ‘onderwijs-time-out’ voor leerlingen 
die op school hun plaats niet vinden en er zich moeilijk kunnen handhaven. 
Het beproefde recept stoelt vooral op een doorgedreven samenwerking met 
de vele CLB’s en scholen. Daarnaast biedt Ligand vorming en training aan 
onderwijs- en CLB-medewerkers aan. Het zijn de deelnemers, of noem het 
deel-gevers, die telkens opnieuw hun ervaringen in de toepassing van de her-
stelvisie met ons delen. In de mogelijkheden die zij ondervinden, in de hinder-
nissen en het weerwerk waarmee zij geconfronteerd worden, ligt een onuit-
puttelijke bron voor verdere ontwikkeling en verdieping van het herstelgericht 
werken.

Vanuit onze ervaring zijn we overtuigd dat herstel in brede zin ontelbare kansen 
in zich draagt. Zo laat de herstelgerichte houding toe om conflicten op een ver-
bindende manier aan te pakken en duurzaam op te lossen. Bovendien creëert 
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herstel – in de ruime betekenis van het woord – de mogelijkheid om proactief 
klas, school en gemeenschap te maken. Het is een hefboom die tal van perspec-
tieven opent en zo heel veel mogelijk maakt!

Dit boek is bedoeld voor de vele leerkrachten, zorgleerkrachten, CLB-mede-
werkers,  ... waarmee we dagelijks samen aan de slag gaan. Het werd neerge-
pend door de Ligandmedewerkers van vzw Oranjehuis en het Centrum voor 
Deeltijdse Vorming AURA. Het boek werd nagelezen en van kritische feedback 
voorzien door collega’s die, net als wij, vol zijn van de herstelgedachte en vooral 
van waartoe die kan leiden.

Ons lijkt het absoluut het streven waard om voor elk kind, elke ouder, elke leer-
kracht, elke CLB-medewerker, ... in samenhang met anderen, een plaats te vrij-
waren in die gemeenschap die de school is, en bij uitbreiding, in de omgeving 
waarvan we deel uitmaken. Laat ons hier samen blijvend voor gaan. Tot we 
elkaar ergens ontmoeten en vanuit jouw weerklank samen verder de herstelge-
dachte gestaag kunnen laten ontwikkelen!

Sabine Bourgeois
Algemeen verantwoordelijke vzw Oranjehuis en CDV Aura



 

Inleiding

Actuele fenomenen zoals het toenemend aantal gezinnen dat onder de armoe-
degrens leeft, vechtscheidingen, verscheidenheid aan culturen, de dwang om 
te presteren en te excelleren en de almaar toenemende opdrachten, zetten het 
pedagogisch project van onze scholen onder druk. Schoolmoeheid of depressie, 
faalangst, gedragsproblemen, soms bij heel jonge leerlingen, zijn maar enkele 
van de gerapporteerde symptomen. Scholen doen absoluut hun uiterste best 
om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Desondanks klinkt de roep om extra 
ondersteuning steeds luider.

Eén zaak is zeker: als we in de huidige context blijven doen wat we vroeger 
deden, zullen we niet de resultaten bekomen die we vroeger bekwamen. We 
kunnen niet tolereren dat er jaarlijks in Vlaanderen en Nederland tiendui-
zenden jongeren gepest worden op school (onder meer ‘Jaarlijks ruim 15.000 
gesprekken over pesten met Centra voor Leerlingenbegeleiding’, 2013; School 
Attitude Questionnaire Internet, 2013). En hoe kunnen we de vele gevallen van 
zelfbeschadiging en zelfdoding bij onze schoolgaande jeugd voorkomen? Wat 
brengt onze leerlingen ertoe hardnekkig te spijbelen ondanks de inspanningen 
van de vele gemotiveerde leerkrachten? Hebben we er oren naar wanneer jon-
geren ons vertellen dat onze manier van lesgeven niet aansluit bij hun leefwe-
reld, of wimpelen we dat af als puberale rebelsheid of jeugdige onwetendheid? 
Willen we dat er iets verandert, dan moeten we bereid zijn naar onszelf te kij-
ken. Als individu moeten we onszelf de vraag stellen welke verantwoordelijk-
heid wij dragen in de totstandkoming en het oplossen van een probleem. Voor 
scholen geldt net hetzelfde.

Wat is de maatschappelijke opdracht van scholen? Onze missie kan er niet lou-
ter in bestaan afstuderende jongeren zo geruisloos mogelijk in het arbeidscir-
cuit in te schakelen. Het is voor een leerkracht niet voldoende om enkel oog 
te hebben voor het overdragen van vakkennis en expertise. Naast ‘leerstof ’ 
bestaat er immers zoiets als ‘leefstof ’. Scholen zijn het oefenveld bij uitstek om 
fundamentele, sociale vaardigheden als zelfstandigheid, inlevingsvermogen, 
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verantwoordelijkheidszin en conflicthantering onder de knie te krijgen. Het 
spreekt voor zich dat kinderen hier fouten tegen maken. Maar dat doen ze ook 
bij spelling en algebra of in de praktijkles lassen. Scholen die conflicten als 
leerkansen zien, zullen zich door deze publicatie sterk aangesproken voelen. 
Want conflicten zijn er in elk samen-leven. Niet alleen in en buiten de klas, 
tussen leerlingen onderling of tussen leerkracht en leerling doen zich dagelijks 
spanningen voor. Steeds vaker vernemen we via de media hoe studenten en 
ouders een strijd aangaan met directies. Nu eens gaat het over examenresul-
taten, dan weer over te hoge schoolrekeningen. Veel scholen zien zich in een 
hoek gedrumd, waardoor zij zich noodgedwongen juridisch moeten indekken. 
Het spreekt voor zich dat een dergelijke juridisering bepaald geen louterende 
invloed heeft op het schoolklimaat en de onderlinge relaties. Herstelgericht 
werken biedt een alternatief.

Hoe kunnen scholen gedragsmoeilijke leerlingen kansen geven zonder in te 
boeten aan autoriteit? Ook daar gaat het over. De vrees dat jongeren en ouders 
het voor het zeggen krijgen wanneer men de traditionele machtsverhouding 
opgeeft, leeft in vrijwel elke leraarskamer. ‘Je moet tonen wie de baas is. Anders 
pak je beter meteen je koffers in.’ Lang niet iedereen heeft al begrepen dat er 
naast het bestraffen van normoverschrijdend gedrag enerzijds, of het gedogen 
ervan anderzijds, nog andere opties bestaan. Nochtans hoeft een conflict niet 
uit te draaien op een wedstrijdje spierballen rollen. Iedereen weet dat er dan 
alleen maar verliezers zijn. Toch blijft het geloof in de wet van de sterkste alom-
tegenwoordig. Ook op school. Concurrentie haalt het in onze hoofden nog al te 
vaak van coöperatie.

Denk maar aan leerlingen die strijden om de beste punten en daarom geen 
cursussen willen uitlenen; of aan leerkrachten die de directeur van vriendjes-
politiek betichten omdat ze niet het gewenste uurrooster kregen; of aan ouders 
die ongenuanceerd protesteren tegen een aan hun kind opgelegde sanctie; of 
aan die leerkracht die met een leerling in de clinch gaat en halsstarrig zijn gelijk 
probeert te halen. Niet meegaan in deze machtsstrijd vergt kracht. Alleen zo 
kunnen we de escalatieketen doorbreken.

Tal van scholen zijn vastberaden om niet in datzelfde bedje ziek te blijven. Men 
ziet in dat louter bestraffen vervreemdend werkt en een wig drijft in de relatie 
tussen de school en de leerling. Maar hoe vermijden we in oude patronen te her-
vallen wanneer het water ons aan de lippen staat? Voor wie dagelijks te maken 
krijgt met overbevolkte klassen, kinderen met een zware rugzak aan sociaal-emo-
tionele problemen en de druk van een niet te onderschatten planlast, is de situatie 
soms uitzichtloos. En wat dan? Hoe blijven we dan trouw aan al die welklinkende 
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paragrafen uit onze pedagogische visieteksten? Hoe voorkomen we dat we dan 
niet instinctief overschakelen op overlevingsmodus en er enkel nog op toezien 
dat we zelf niet kopje onder gaan? Wij zien slechts één optie: samen!

Door samen consequent aan hetzelfde zeel te trekken, kunnen we van de school 
een aangename leer- en leefomgeving maken. Laten we ons bij moeilijkheden 
echter leiden door frustraties, spellen we leerlingen kwaad de les en strooien we 
kwistig met strafstudies; nemen we met andere woorden terug een autoritaire 
machtspositie in, dan zetten we tegen wil en dank de conditionering verder. If 
we don’t practice what we teach, we’re teaching something different.

Een integrale aanpak

Meteen al mag blijken dat herstellend handelen meer is dan een methodiek om 
conflicten aan te pakken. In essentie gaat het om een integrale aanpak die het 
ontwikkelen van gemeenschap tot doel heeft. De klemtoon ligt steeds op het 
bouwen, onderhouden en herstellen van relaties en hoe elk van de leden van de 
(school)gemeenschap daarbij zijn/haar verantwoordelijkheid kan nemen. Leer-
lingen zich deze ‘samen-redzame’ houding eigen laten maken en deze zelf ook 
(leren) voorleven, lijkt ons inherent aan de missie van het onderwijs.

In hoofdstuk 1 gaan we in op wat wij onder herstel/herstelgericht werken/
herstellend handelen verstaan. We gaan na waar deze filosofie vandaan komt, 
geven een aantal oriënterende denkkaders en inzichten mee en laten de belang-
rijkste herstelprincipes de revue passeren. Hoofdstuk 2 behandelt de belangrijk-
ste methodieken binnen het herstellend handelen en hoe deze zich tot elkaar 
verhouden op het proactie-preventie-curatie continuüm. Hier zullen we het 
onder meer over hergo hebben. Hergo of herstelgericht groepsoverleg is de 
meest formele methodiek binnen het herstelgericht handelen. Deze wordt enkel 
bij ernstige incidenten op school ingezet en steeds begeleid door speciaal daar-
toe opgeleide moderatoren. In hoofdstuk 3 omschrijven we waardoor een her-
stelgerichte houding zich laat kenmerken. We hebben het hierbij onder meer 
over het belang van een reflecterende houding en leggen een stevige link met 
inzichten uit de Nieuwe Autoriteit en Geweldloze Communicatie. Omdat het 
niet eenvoudig is om al deze inzichten en praktijken op school geïntegreerd te 
krijgen, spenderen we in hoofdstuk 4 uitgebreid aandacht aan de verschillende 
uitdagingen en valkuilen die met een implementatiebeleid gepaard gaan. Tot 
slot gaan we in het laatste hoofdstuk in op tal van veelgestelde vragen (FAQ’s) 
door leerkrachten die met herstel aan de slag willen.
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Het neerpennen van onze visie voelde al langer aan als een noodzaak. Toch 
achten we het moment nu pas rijp om met dit verhaal naar buiten te treden. 
Dat heeft veel met de tijdgeest zelf te maken, maar ook met de evolutie van 
ons eigen denken en handelen. De ontwikkeling en de voortdurende verfijning 
van onze methodieken konden we enkel realiseren door een krachtige samen-
werking met tal van bereidwillige scholen en CLB’s over heel Vlaanderen. Hun 
feedback op onze vormingen en herstelinterventies was (en is) van onschatbare 
waarde. Niettemin vertrekt ons relaas in de eerste plaats vanuit onze praktijk in 
de bijzondere jeugdbijstand en deeltijdse vorming. Onze dagelijkse zoektocht 
naar zinvolle strategieën in de omgang met de jongeren (en gezinnen) die we 
respectievelijk via vzw Oranjehuis en CDV Aura toevertrouwd krijgen, bleek 
een quasi onuitputtelijke inspiratiebron. We betuigen dan ook graag onze dank 
aan al onze collega’s voor de (tal)rijke verhalen en getuigenissen die dit boek 
kleur geven.1

Jana Barbier
Stijn Deprez
Michael Michiels
Lieve Windels

1. De vele verhalen in dit boek zijn levensecht, maar geanonimiseerd. De gebruikte namen zijn fictief.



Een Meester zag een groep broeders geagiteerd met elkaar discussiëren. 
Er werd zelfs bij geschreeuwd. De Meester wendde zich tot een Leerling en 
vroeg: “Waarom schreeuwen mensen tegen elkaar wanneer ze boos zijn?”

De Leerling dacht even na en zei: “We schreeuwen omdat we onze kalmte 
verliezen.”
“Maar waarom zou je schreeuwen als de ander gewoon naast je staat? Je 
kunt het toch net zo goed op een zachte manier zeggen”, zei de Meester. De 
Leerling gaf nog een aantal andere antwoorden maar geen enkel voldeed. 
Uiteindelijk legde de Meester het uit: “Wanneer twee mensen boos zijn op 
elkaar, dan zijn hun harten verwijderd van elkaar. Om de afstand te over-
bruggen, moeten ze roepen om elkaar te kunnen horen. Hoe bozer ze zijn, 
hoe harder ze moeten schreeuwen om elkaar over de grote afstand te kun-
nen horen. Wat gebeurt er als twee mensen verliefd zijn? Ze schreeuwen 
niet tegen elkaar, maar ze praten juist zachtjes. Omdat hun harten heel 
dicht bij elkaar zijn. De afstand tussen hen is minimaal. Uiteindelijk hoeven 
ze niet meer te fluisteren. Ze kijken elkaar alleen aan en dat is alles. Dat is 
hoe hecht twee mensen zijn wanneer ze van elkaar houden.”
De Meester keek naar de Leerling en zei: “Dus wanneer je ruzie maakt, zorg 
er dan voor dat je hart niet wegrent van de ander. Gebruik geen woorden 
waardoor jullie harten nog meer afstand van elkaar nemen. Anders zal er 
een dag komen dat de afstand zo groot is geworden dat je het pad niet meer 
kunt terugvinden.”



 

Hoofdstuk 1
Wat is herstel?

Van Dale, het woordenboek der Nederlandse taal, definieert herstel als (1) 
genezing, (2) terugkeer tot een vroegere (goede) toestand; en herstellen als (1) 
in de vorige toestand brengen, (2) weer in goede, bruikbare staat brengen en 
(3) beter worden. Het is logisch dat we geneigd zijn het concept ‘herstelgericht 
werken’ in gelijkaardige zin te begrijpen. Ietwat voorbarig veronderstellen we 
dan dat herstelgericht werken ons leert hoe we naar aanleiding van een incident 
of conflict verder kunnen. Dat beeld is slechts een stukje van de puzzel.

1.1 Herstelrecht

Herstelgericht werken – d.i. de Nederlandse vertaling van restorative practices – 
kent zijn wortels in het herstelrecht. In tegenstelling tot bij het strafrecht staan 
bij herstelrecht het slachtoffer en de materiële, emotionele, relationele en/of 
existentiële schade die door een misdrijf zijn aangericht centraal. Alle belang-
hebbenden krijgen een stem in dit proces en bepalen mee hoe het incident 
wordt afgehandeld. Ze blijven eigenaar van de situatie. In 1977 publiceerde Nils 
Christie een vaak geciteerd artikel ‘Conflicts as Property’. Het leest als een plei-
dooi om de rol van professionals bij conflicten in te perken. Sommigen zien in 
dit betoog de geboorte van het herstelrecht.

De ontstaansgeschiedenis van herstelrecht schetsen is echter niet zo gemak-
kelijk, om niet te zeggen onmogelijk. Diënne Hoofs (2008) noemt het “een ach-
teraf geconstrueerde geschiedenis” en concludeert dat er eigenlijk geen eendui-
dig historisch overzicht bestaat:

Enerzijds komt dit voort uit het feit dat het herstelrechtelijke paradigma 
betrekkelijk jong is, wat het destilleren van de voornaamste gebeurtenissen 
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en ontwikkelingen op het gebied van het herstelrecht er niet eenvoudiger 
op maakt. Er dicht op staan maakt het door de bomen het bos zien niet 
eenvoudiger, integendeel. Anderzijds maakt de ruime definiëring van wat 
herstelrecht nu daadwerkelijk is het mogelijk om verschillende activiteiten 
en gebeurtenissen wel of juist niet onder de noemer van het herstelrecht 
te scharen, met verschillende interpretaties van de ontstaansgeschiedenis 
als gevolg.

In de hedendaagse context verwijst men graag naar dader-slachtoffer bemidde-
lingsinitiatieven uit de jaren tachtig en negentig als innoverende praktijken die 
vormgaven aan wat we later gingen definiëren als herstelrecht. Maar evengoed 
zou men de ware wortels van deze vorm van rechtspreken bij oorspronkelijke 
samenlevingen over de hele wereld kunnen situeren. Hier had een delict een 
impact op de hele leefgemeenschap en achtte men het logisch de hele groep te 
betrekken bij de afhandeling ervan. Zo had men er bijvoorbeeld niets aan de 
bakker voor zijn daden op te sluiten, als daarmee de hele groep zonder brood 
kwam te zitten. Het is dat betrekken van de gemeenschap, de community-of-
care, dat zo kenmerkend is voor het herstelrecht van vandaag (cf. 1.3.5).

Wat er ook van zij, zoals wij het kennen, is herstelrecht een relatief recent 
fenomeen. Door praktijken als Victim-Offender Mediation en Family Group 
Conferences (FGC) kreeg het concreet vorm en raakte het ingebed in het 
rechtssysteem van landen als Nieuw-Zeeland, Canada en Australië. Via de 
Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Scandinavische landen kwam herstel-
recht ook tot bij ons overgewaaid. Lode Walgrave (2006, p. 20) ziet “herstelbe-
middeling, strafbemiddeling, herstelconsulenten in de gevangenissen, bemid-
deling en vereffening met minderjarige delinquenten als een aanwijzing van 
de sterk herstelgerichte wending in de strafrechtsbedeling en het jeugdrecht 
in België”.

Het dient gezegd dat herstelrecht in België een voedingsbodem vond. Het pad 
was reeds geëffend in 1994 door een wetsartikel dat bemiddeling in strafzaken 
mogelijk maakte. In de jaren die daarop volgden, kregen tal van arrondissemen-
ten een bemiddelingsdienst. In de periode tussen januari 2001 en oktober 2003 
liep onder leiding van Walgrave (KU Leuven) een piloot studie naar de toepas-
singsmogelijkheden van herstelgericht groepsoverleg (hergo) in Vlaanderen en 
Brussel. Het gevolg hiervan was dat Belgische jeugdrechters sinds 2007, voor-
aleer een definitieve maatregel uit te spreken, de partijen die betrokken zijn bij 
een delict de kans kunnen geven om deel te nemen aan een hergo.
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1.2 Uitbreiding naar andere domeinen

Geleidelijk kenden de verschillende herstelrechterlijke praktijken uitbreiding 
naar andere domeinen, zowel binnen justitie (bijvoorbeeld: bij economische 
conflicten, echtscheidingen) als ver erbuiten (bijvoorbeeld: onderwijs, welzijn, 
internationale politiek).

Het lijdt geen twijfel dat de herstelrechterlijke filosofie, zoals die is ontwik-
keld in de aanpak van criminaliteit, in grote mate heeft bijgedragen tot de 
uitdijing naar die andere domeinen. Maar vaak ook ontstonden de praktij-
ken op grond van intuïties van geëngageerde praktijkmensen of ‘verlichte’ 
beleidsverantwoordelijken, en is de band met herstelrecht pas later ont-
dekt. (Walgrave, 2006, p. 31)

Dat is ook onze bevinding. Herstelrecht, en bij uitbreiding herstelgericht 
werken,1 zijn een indicatie van een groeiend maatschappelijk bewustzijn waarin 
participatie en inspraak, actief burgerschap, gemeenschapsdenken en empower-
ment slechts enkele van de kernconcepten zijn. Of we het nu hebben over poli-
tiek, schoolbeleid, ontwikkelingssamenwerking of gehandicaptenzorg, allen 
surfen we min of meer mee op dezelfde golf. Deze beweging brengt ons weg 
van enerzijds een te grote focus op (de vrijheden van) het individu, en ander-
zijds een al te paternalistische houding van de maatschappelijke structuren die 
burgers hun verantwoordelijkheid ontneemt.

Toch blijft er een belangrijk verschil tussen herstelrecht (of herstelrechterlijke 
praktijken) en herstelgericht werken.

Restorative justice is reactive, consisting of formal or informal responses to 
crime and other wrongdoing after it occurs. The IIRP’s definition of restora-
tive practices also includes the use of informal and formal processes that 
precede wrongdoing, those that proactively build relationships and a sense 
of community to prevent conflict and wrongdoing. (Wachtel, 2012, p. 1)

Van herstelrecht is pas sprake naar aanleiding van een crimineel feit. Herstelge-
richt werken, daarentegen, poneren wij als een integrale aanpak, waarbij proactie, 
preventie en curatie hand in hand gaan. Het opbouwen, onderhouden en herstel-
len van relaties staan hierbij centraal.

1. Wij opteren de term ‘herstelgericht’ te hanteren voor praktijken die buiten het domein van het recht 
liggen. In Nederland, daarentegen, lijkt men zelfs op scholen vast te houden aan de term ‘herstelrecht’.



20 • SAMEN WIJS!

1.3 Visie herstelgericht werken

Herstelgericht werken is voor ons geen doel op zich. Het is een taal die ons toelaat 
te communiceren over een professionele (en persoonlijke) houding en daaraan 
gekoppelde good practices, die ons helpen om ‘onze’ doelen te realiseren. In essen-
tie gaat het dan om het faciliteren van een vreedzaam samenleven (op school) 
met aandacht voor het welbevinden en de ontplooiingskansen van elk individu. 
Dat kan pas wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt. Er is dus een constante wis-
selwerking nodig tussen individu en gemeenschap. Einstein zei hierover:

The aim must be the training of independently acting and thinking individu-
als who, however, can see in the service of the community their highest life 
achievement.

Dat mag dan wel allemaal erg idealistisch klinken, het meest krachtige middel 
om veranderingen te genereren schuilt in onze fantasie. Waarderend Onder-
zoek noemt dat het principe van anticipatie. Het beeld gaat altijd vooraf aan de 
verandering in de toekomst.

Natuurlijk loopt er onderweg al eens een wiel af. Hoogtes en laagtes, vreugde 
en verdriet, hoop en tragedie maken de dynamiek van het leven. Herstelgericht 
werken leert ons daarmee omgaan. Want ook uit de tegenslagen kunnen we 
leren. Herstelgericht werken ziet de kansen die conflicten ons bieden. Via een 
proces van eerlijke reflectie en feedback komt het individu iets te weten over 
zichzelf en leert hij/zij hoe hij/zij in de toekomst anders kan omgaan met een 
gegeven situatie. Bovendien is de kans reëel dat de band tussen de betrokkenen 
na het herstelproces sterker is dan tevoren. Zaken die anders onuitgesproken 
zouden zijn gebleven, kregen opheldering. Deze transparantie en de bereidheid 
zich kwetsbaar op te stellen, zijn fundamenten voor een stevige relatie.

En wat als we het niet doen? Niet-herstelde conflicten blijven ons vaak lang 
achtervolgen. We ontwikkelen patronen die destructief zijn, ofwel naar onszelf 
ofwel naar anderen toe. Bij jongeren is dat niet anders. Wanneer hen onrecht is 
aangedaan, maken ook zij onbewust een ethische balans op die negatief gedrag 
rechtvaardigt. Dat is wat Nagy ‘destructief recht’ noemt (Boszormenyi-Nagy & 
Krasner, 1986). Herstel helpt deze cirkel doorbreken.

1.3.1 ‘Verbondenheid als antwoord op de-link-wentie’

Herstelgericht werken stelt de relaties tussen leden van een (school)gemeen-
schap centraal. Als individu bestaan we slechts in relatie tot de ander. We 
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ontlenen onze identiteit aan de gemeenschappen waartoe we behoren, aan de 
groepen waarin we ons begeven, aan de mensen met wie we omgaan. Geen 
aansluiting vinden, het gevoel hebben er niet bij te horen of zich aan de hand 
van allerhande labels negatief gedefinieerd weten door anderen zijn nefast voor 
ons zelfbeeld, ons zelfvertrouwen en onze ontwikkeling. Angst, depressie, maar 
evenzeer afwijkend, storend of delinquent gedrag zijn mogelijke symptomen 
van deze dynamiek. Een negatieve spiraal komt op gang.

Een vrouw vertrok samen met een groep vrienden op skivakantie. Al vanaf 
de eerste dag bleek zij net iets minder gezwind de bergen af te dalen dan de 
rest van het gezelschap. Men sprak af na elke strook op elkaar te wachten. 
Maar telkens de dame in kwestie als laatste bij de groep aansloot, zette de 
groep zich opnieuw in beweging. Na twee dagen ploeteren, zich forceren 
en zich gegeneerd voelen omdat de anderen voortdurend op haar moesten 
wachten, gaf ze de brui aan het skiën.

In 2001 ontwikkelden Depuydt, Deklerck en Deboutte hun theorie van ver-
bondenheid. Hun etymologische ontleding van het woord delinquentie (of 
de-link-wentie) leert ons dat respectloos en normoverschrijdend gedrag nauw 
samenhangt met de niet-ontwikkelde of sterk afgebrokkelde band, hetzij tussen 
‘dader’ en ‘slachtoffer’, hetzij tussen ‘dader’ en zijn gehele leefomgeving.

Wanneer het bakkersmeisje om de hoek enkele munten te veel teruggeeft, 
maken we haar hier attent op. Maar tonen we ons even gul wanneer een ‘onbe-
schofte’ kassierster in een of andere supermarkt zich heeft vergist? Een firma 
die een foutieve bestelling verstuurde, krijgt meer begrip wanneer men ons op 
de klantendienst op een persoonlijke manier te woord staat dan wanneer een 
computerstem geijkte instructies geeft: “Voor Nederlands, druk 1.” Je kent het 
wel. Een collega die met ons begaan is, kan rekenen op onze steun wanneer 
ze eens vraagt haar toezicht over te nemen. Voor een leerkracht waar leerlin-
gen een band mee ervaren, tonen zij beslist meer empathie wanneer hij zijn 
oprechte ontgoocheling uit over hun gedrag tijdens de daguitstap. Hoe meer 
we ons met iemand verbonden voelen, hoe groter onze bereidheid voor die 
persoon door het vuur te gaan.

Het omgekeerde is ook waar. Een leerling die bijvoorbeeld moeite heeft met de 
les, wordt vaak (terecht of onterecht) als storend ervaren.

Uit eerder onderzoek is aangetoond dat leerlingen die in een negatief con-
tact met de school staan, zich vaker en nadrukkelijker afkeren van al wat 
met het schoolse leren en leven te maken heeft. Deze leerlingen zoeken 
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makkelijker aansluiting bij een deviante vriendengroep. Samen keren 
ze zich af van de school en van het waardesysteem dat de school verte-
genwoordigt en zoeken ze hun heil in een tegencultuur waarin school-
normovertredend gedrag, spijbelen, drank- of middelengebruik en delin-
quentie prestige opleveren (Deboutte, 2012, p. 87).

Conclusie: Als negatief gedrag kan voortvloeien uit een gebrek aan verbonden-
heid, komt het erop aan die verbondenheid met de ander en de gemeenschap zo 
veel mogelijk te stimuleren. Herstelgericht werken zet daar uitdrukkelijk op in. In 
essentie gaat het dan om het bouwen van gemeenschap door het stimuleren van 
sociaal kapitaal (relaties, netwerken, gedeelde normen, ...). Wanneer een relatie 
averij oploopt, gaan we op zoek naar een manier om de schade te herstellen.

1.3.2 Preventiepiramide

Herstelgericht werken is dus een integrale aanpak. Voor ons is dat één van de 
fundamentele inzichten van herstelgericht werken. De preventiepiramide (zie 
figuur 1.1) geeft deze visie perfect weer (Deklerck & Van Overveld, 2011).

Figuur 1.1. De preventiepiramide (Deklerck & Van Overveld, 2011).

a) De verschillende niveaus

De piramide bestaat uit vijf niveaus. Het onderste niveau is het niveau van de 
samenleving in haar sociale, politieke en ecologische dimensie. Dat niveau staat 
voor de maatschappelijke context waarin de school zich situeert. Bijvoorbeeld: 
een school in Johannesburg (Zuid-Afrika) is aan andere condities onderworpen 
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dan een dorpsschooltje hier bij ons. Zaken als de hervormingen van het secun-
dair onderwijs, een nieuwe minister van onderwijs, de economische crisis,  ... 
hebben een effect op de mogelijkheden en de beperkingen van scholen. Als 
school zijn we onderhevig aan deze dynamieken. We kunnen hooguit proberen 
bepaalde factoren te beïnvloeden. De impact hiervan hebben we uiteraard niet 
in de hand.

Op de niveaus daarboven kunnen scholen wel hun eigen stempel drukken in 
hoe men probleemgedrag wil voorkomen en aanpakken. Niveau 1 omvat de 
maatregelen die het algemene leefklimaat van de school bevorderen; acties die 
het welbevinden van iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap 
positief beïnvloeden. Dat kan gaan over de infrastructuur van de schoolgebou-
wen, de inrichting van de klaslokalen, een participatiebeleid, koffiemomenten 
voor leerkrachten, schoolfeest, ouderavonden, ... Scholen zijn hier onvoorstel-
baar creatief in. Het aantal maatregelen dat op dit niveau genomen kan worden, 
is quasi onuitputtelijk.

Initiatieven op het niveau van algemene preventie (niveau 2) focussen nog 
steeds op het welzijn van alle leden van de schoolgemeenschap, maar dan van-
uit een probleemanalyse. Bijvoorbeeld: het schoolreglement of klasafspraken 
bestaan om mogelijke problemen te voorkomen. Want goede afspraken, maken 
goede vrienden. Andere voorbeelden zijn: activiteiten tijdens de middagpauze, 
oriëntering voor nieuwe leerlingen, extra opleidingen voor leerkrachten, ... Met 
deze maatregelen smoren scholen potentiële problemen in de kiem.

Een groep leerlingen amuseerde zich tijdens de speeltijden met hun skate-
board. In al zijn enthousiasme had de leerlingenbegeleider van de school 
zelfs een ramp (soort schans) uit zijn garage meegebracht. Zijn eigen kin-
deren waren die ontgroeid. De pret kon niet op. Tot de preventieadviseur 
langskwam. Hij waarschuwde de school voor de potentiële risico’s en uit 
voorzorg besliste men het skateboarden op school te verbieden. Niet lang 
daarna ontstonden tal van incidenten op de speelplaats. Bleek dat deze jon-
gens bij gebrek aan zinvolle alternatieven aan het pesten waren geslagen.

We klimmen verder de piramide omhoog en komen uit bij specifieke preventie 
(niveau 3). Hier staat niet langer het welzijn op zich centraal, maar het pro-
bleem zelf. Op dat niveau gaat het over hoe men een specifiek probleem in de 
toekomst kan voorkomen, op niveau 4 over hoe men dat probleem aanpakt 
wanneer het zich voordoet. Voorbeelden van specifieke preventie (niveau 3) 
zijn: het plaatsen van een camera aan de fietsenstalling om diefstal te voorko-
men, een week tegen pesten, controle op drugs, strafdreiging, noodprocedures, 
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leerlingenvolgkaart, ... Voorbeelden van curatieve maatregelen (niveau 4) zijn: 
sanctionering, tuchtprocedure, time-out, politie-interventie, herstelbemidde-
ling, ...

b) Opmerkingen

Wanneer men op school met een probleem geconfronteerd wordt, valt men 
gemakkelijk terug op een gefragmenteerde aanpak. Dat is een menselijke reac-
tie. Men bestrijdt de symptomen, maar niet de onderliggende oorzaken. De 
preventiepiramide zet ons aan problemen op integrale wijze te benaderen. Dat 
betekent dat we nagaan welke maatregelen we kunnen nemen op elk van de 
niveaus van de piramide. Neem het voorbeeld van graffiti op school. Door elke 
schoolvakantie de muren van een vers laagje verf te voorzien, lossen we het 
probleem niet duurzaam op. Door betrapte daders van school weg te sturen al 
evenmin. Anderen nemen de fakkel over en de verwijderde leerling gaat elders 
op zijn elan verder. Het toezicht verstrengen, kan gedeeltelijk helpen. Maar 
evengoed kan het probleem zich naar andere hoeken van de school verleggen. 
Let wel, we zeggen niet dat scholen dergelijke maatregelen allemaal beter afvoe-
ren, alleen dat het een én-én-verhaal moet zijn.

Hoe meer we er overigens in slagen leerlingen bij het schoolgebeuren te betrek-
ken, ook bij het aanpakken van problemen, hoe kleiner de kans op (bijkomend) 
probleemgedrag. Leerlingen die bijvoorbeeld inspraak krijgen bij de inrichting 
van het klaslokaal, dragen er beslist mee zorg voor. Iemand die hier toch tegen 
ingaat, zet zich niet langer af tegen ‘de’ school of ‘het’ beleid, maar tegen de hele 
klasgroep. Voor men deze optie kiest, denkt men doorgaans wel twee keer na.

Een andere opmerking die we hier willen maken, refereert naar de vorm van 
de piramide. Het hoeft geen betoog dat de basis veel breder hoort te zijn dan de 
top. Bij scholen die veel gedragsproblemen te verduren krijgen, komt de pira-
mide wel eens op haar kop te staan. Alle aandacht gaat uit naar het bestrijden 
van negatief gedrag. Personeelsvergaderingen worden gereduceerd tot tuchtor-
gaan. De school wordt een strijdtoneel. Leerlingen en leerkrachten komen 
steeds verder van elkaar af te staan. “Met die klas kunnen we onmogelijk op 
schoolreis.” Alle verbindende activiteiten verdwijnen, en het welbevinden van 
leerlingen en leerkrachten gaat mee ten onder. We pleiten ervoor dat scho-
len de moed blijven opbrengen in te zetten op een positief leefklimaat. Vroege 
detectie van problemen, deze op een verbindende manier aankaarten en er 
transparant over communiceren naar alle betrokkenen, zijn hierbij belangrijke 
uitgangspunten.
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Ten derde geven we mee dat goede curatie een preventieve werking heeft. 
Curatieve maatregelen die we keer op keer moeten nemen voor hetzelfde pro-
bleem, hebben deze eigenschap duidelijk niet. Zo maakten we kennis met een 
klasgroep waarvan een groot deel van de leerlingen frequent te laat kwam. Het 
‘tarief ’ voor laatkomers was nablijven op dinsdag of donderdag. Gesprekken 
met de leerlingen leerden ons dat dit voor hen weinig uitmaakte. Men hield 
er bij het maken van afspraken met vrienden simpelweg rekening mee dat de 
schooldagen op dinsdag en donderdag wat langer duurden. We moeten onze 
aanpak durven in vraag te stellen. Want als we blijven doen wat we altijd al 
deden, zullen we blijven krijgen wat we altijd al kregen.

En ten slotte nog dit. Uiteraard vallen niet alle maatregelen die men op elk van 
deze niveaus kan nemen onder de noemer herstelgericht werken. Toch zullen 
we verder (cf. hoofdstuk 2) voor elke laag van de piramide één of meerdere her-
stelgerichte methodieken naar voren schuiven. De keuzes die een school maakt, 
hebben een impact op de relaties tussen de leden van de schoolgemeenschap 
(leerlingen onderling, leerkracht-leerling, leerkrachten onderling, ouders-
school, leerkrachten-directie). Sommige maatregelen hebben een verbindend, 
andere eerder een vervreemdend effect. Dat geldt vooral voor maatregelen op 
niveau 3 en 4. Zo kan het plaatsen van een metaaldetector, het afsluiten van de 
schoolpoort of cameratoezicht (niveau 3) net een negatieve invloed hebben op 
het veiligheidsgevoel en het welbevinden van leerlingen en/of leerkrachten.

Zo waren wij getuige van een school die een leerling definitief verwijderde wegens 
fysieke agressie ten aanzien van een medeleerling (niveau 4). De school wilde een 
duidelijk signaal geven dat men geweld niet tolereert. Of dat de beste beslissing 
was, laten we hier in het midden. Het probleem was dat beide jongeren, agressor 
en slachtoffer, elkaar nog dagelijks aan het station tegenkwamen. De intimidaties 
hielden niet op. De impact op het leven van het slachtoffer bleef groot. Een voort-
durende angst bleef haar parten spelen, want de relatie was niet hersteld.

1.3.3 Social Discipline Window (SDW)

Herstelgerichte maatregelen zijn in essentie altijd verbindend. Maar wat maakt 
dat we een bepaalde praktijk ‘herstelgericht’ noemen? Om dat te bepalen, doen 
we een beroep op het Social Discipline Window (figuur 1.2), zoals het werd 
ontwikkeld door Ted Wachtel en Paul McCold (Wachtel, 2012). Deze matrix 
onderscheidt vier (pedagogische) basishoudingen geënt op de peilers ‘struc-
tuur’ (grenzen stellen) en ‘zorg’ (ondersteunen). Het kan dienen als hulpmiddel 
bij het reflecteren over ons handelen als leerkracht, ouder, leidinggevende, ...
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Figuur 1.2. Social Discipline Window (Wachtel, 2012).

a) Verwaarlozen

Wanneer we weinig structuur en weinig zorg bieden, spreken we van ‘ver-
waarlozen’. Bijvoorbeeld: een leerkracht merkt tijdens de pauze dat een aantal 
leerlingen rookt in de toiletten. Hij besluit niet nog meer hooi op zijn vork te 
nemen en negeert het probleem. Hij treedt niet op. In scholen waar men heel 
veel gedragsproblemen kent, komt dat fenomeen wel vaker voor. Leerkrachten 
hebben de moed opgegeven. Ze hebben het allemaal al eens meegemaakt en 
ze zijn overtuigd dat interveniëren toch niets uitmaakt. Natuurlijk heeft deze 
houding een effect. De leerlingen krijgen het signaal dat roken mag. Ze zullen 
dat gedrag herhalen en vermoedelijk pogen de grenzen steeds verder te leggen. 
Collega’s die de ‘strijd’ wel aangaan, krijgen de volle lading. Ze voelen zich wei-
nig gesteund en raken gefrustreerd of moedeloos.

b) Toelaten

Een houding die zich laat kenmerken door veel zorg en weinig structuur, noe-
men we ‘toelaten’. Het betreft goedmenende leerkrachten die uit zorg of mede-
leven té bemoederend optreden en leerlingen hierdoor verantwoordelijkheden 
ontnemen. Bijvoorbeeld: De bel gaat. De leerlingen hebben van de klas een 
mesthoop gemaakt. Maar de leerkracht laat de leerlingen snel vertrekken en 
ruimt zelf op: “De speeltijd zal hen deugd doen.” Hij handelt ‘in plaats van’ of 
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‘voor’ de leerling. Het gevolg is vaak aangeleerde hulpeloosheid of laksheid bij 
de leerlingen en een burn-out voor de leerkracht in kwestie.

c) Bestraffen

Het tegenovergestelde van deze permissieve houding, een stijl die zich manifes-
teert door veel structuur en weinig zorg, vatten we samen als ‘bestraffen’. Het 
is vaak muisstil in de klas van leerkrachten die deze stijl hanteren. Maar deze 
gehoorzaamheid is extrinsiek gemotiveerd. Ze is ingegeven door angst. Verge-
lijk het met een flitspaal. Iedereen respecteert de snelheidslimiet wanneer men 
het toestel voorbijrijdt. Maar enkele honderden meters verder drukken velen 
het gaspedaal terug dieper in. Evenzo, zodra de autoritaire leerkracht de klas uit 
is, gaan de poppen aan het dansen. Wie daarna voor deze groep staat, mag zich 
wellicht aan een lastige klus verwachten.

Een autoritaire houding, het opleggen van regels en straffen aan de ander, werkt 
ook vervreemdend of scheidend.

Ouders en leerkrachten hebben vaak het gevoel dat ze niet werkelijk in 
staat zijn om de overtreder te motiveren om de schade te vergoeden. Hun 
machteloosheid wordt weerspiegeld in bijvoorbeeld hun halfhartige pogin-
gen om het kind aan te zetten zijn excuses aan te bieden voor de schade die 
hij heeft berokkend. Het verzoek leidt soms tot een geforceerde spijtbetui-
ging, maar de gespannen manier waarop dat gebeurt en de aanhoudende 
minachting voor de waarden die met voeten werden getreden, maken zo’n 
verontschuldiging weinig geloofwaardig. Onderwijzers proberen hun mach-
teloosheid te doorbreken door strenge straffen uit te delen. Een straf kan 
het aangedane leed echter niet vergoeden en vergroot misschien zelfs de 
kloof tussen de straffende gemeenschap en het kind met problematisch 
gedrag. (Omer, 2011, pp. 200-202)

Een straf naar aanleiding van een incident tussen twee leerlingen vergroot niet 
alleen de kloof tussen de leerling en de straffende gemeenschap, maar ook tus-
sen de direct betrokken partijen. Zo was er het verhaal van een groepje leerlin-
gen dat niet mee mocht op schoolreis omdat ze een tube lijm in het schooletui 
van een klasgenoot hadden leeggespoten. Ook de ouders van de jongens waren 
misnoegd en gaven hen een goede bolwassing. Later getuigde één van deze leer-
lingen dat hij deze stoot geen tweede keer heeft uitgehaald. Maar hij zei ook dat 
het in de daaropvolgende schooljaren nooit meer goed gekomen is tussen hem 
en zijn slachtoffer. Het contact tussen de jongeren was nooit hersteld.
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Een ander mogelijk gevolg van handelen vanuit dit kwadrant is verzet. In zekere 
zin conditioneert een ‘bestraffende’ houding het kind in de wet van de sterkste. 
De opvoeder dwingt de naleving van de regels af door in een machtspositie te 
gaan staan. Zo leert het kind – net zoals ook wij het hebben geleerd – dat wie 
de touwtjes in handen heeft altijd het laatste woord krijgt. Het kind heeft twee 
opties: ofwel zich neerleggen bij zijn rol als ondergeschikte, ofwel de handdoek 
opnemen en een machtsstrijd aangaan. Als ouder is het gemakkelijk om jouw 
kleuter die weigert om te gaan slapen op te pakken en naar boven te dragen. 
Probeer je dat tien jaar later met je tienerzoon, dan ontaardt dat mogelijk in een 
halve boksmatch. Wanneer het kind in de gaten krijgt dat een bepaalde strategie 
de autoriteit kan doen wankelen, zal de autoriteitsfiguur de inzet moeten ver-
hogen. Meestal werkt dat spelletje blufpoker een verdere escalatie alleen maar 
in de hand.

Hebben we daarmee gezegd dat sanctioneren niet meer kan? In geen geval! Een 
sanctie is vaak op zijn plaats, op voorwaarde dat er een fair process aan vooraf-
gaat (cf. 1.3.4).

d) Herstellen

Een herstelgerichte houding koppelt voldoende structuur aan gepaste zorg. De 
opvoeder betrekt het kind in het proces (bouwen van gemeenschap, herstel na 
conflict,  ...). Hij stelt zich niet op als alwetende rechter, maar als authentieke, 
kwetsbare medestander en ontleent zijn gezag aan het “wederzijdse vertrouwen 
en het aanhalen van de relaties binnen de gemeenschap” (Omer, 2011, p. 202). 
“Leerkrachten en leerlingen werken samen, waardoor de jongeren de regels 
niet als beperkend ervaren, maar als motiverend” (Beerten, 2012). Het zijn hun 
regels. Het International Institute for Restorative Practices (Wachtel, 2012, p. 3) 
omschrijft dit als de fundamentele, onderliggende hypothese van herstelgericht 
werken:

Human beings are happier, more cooperative and productive, and more 
likely to make positive changes in their behavior when those in positions of 
authority do things with them, rather than to them or for them.

Door met de leerlingen samen te werken, door hen een stem te geven, blijken 
ze gelukkiger, productiever en meer bereid om mee te werken en hun gedrag 
in positieve zin te veranderen. De link met de theorie van verbondenheid 
(cf. 1.3.1) mag duidelijk zijn. Vandaar ook dat sommigen dit kwadrant het label 
‘verbinden’ of ‘verbindend werken’ meegeven.
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Herstellend handelen kan zowel preventief als curatief van aard zijn. Leer-
lingen die samen met hun klassenleraar het programma voor de sportdag 
in elkaar boksen, stellen zich op de dag zelf doorgaans meer geëngageerd 
op dan wanneer hen een programma wordt opgelegd. Leerkrachten die mee 
nadenken over aanpassingen aan het pedagogisch beleid van de school, zullen 
dat beleid achteraf minder bekritiseren. Zo zouden we tal van voorbeelden 
kunnen bedenken. Ook het betrekken van ouders levert winst op voor alle 
partijen.

Tijdens een herstelgesprek naar aanleiding van een gevecht op school ver-
ontschuldigde de geëmotioneerde moeder van de ‘dader’ zich bij de ouders 
van het ‘slachtoffer’. De toon van het gesprek verzachtte ogenblikkelijk. En 
de eisen van de getroffenen wat de verdere afhandeling van het incident 
betrof evenzeer.

e) Opmerkingen

Opdelingen zijn altijd artificieel, oversimplificerend en generaliserend. Het 
Social Discipline Window onderscheidt vier pedagogische houdingen, maar in 
de realiteit zijn er natuurlijk veel meer. Elke ouder, elke leraar,  ... combineert 
sturing met ondersteuning op zijn of haar unieke manier. Maar elk individu 
(en elke school) neigt in min of meerdere mate naar één van de omschreven 
basishoudingen. En dat is – ook voor ons! – lang niet altijd het kwadrant rechts-
boven. Vooral niet op onze minder goede dagen. Hier samen over reflecteren is 
op zichzelf een herstelgerichte praktijk. Vandaar de vraag: welke is jouw default 
position?

Herstellend handelen betekent trouwens niet dat we voortdurend evenveel zorg 
en structuur moeten bieden. We wikten onze woorden zorgvuldig wanneer we 
het hierboven hadden over ‘voldoende’ structuur en ‘gepaste’ zorg. De juiste mix 
fluctueert constant. Goede leerkrachten treden aan het begin van het schooljaar 
vaak meer sturend op dan naar het einde toe. Intuïtief weten zij dat de leden van 
een nieuwe groep een grotere behoefte aan duidelijkheid (en veiligheid) hebben 
en dat het makkelijker is de teugels achteraf wat te vieren dan andersom. Ook 
noodsituaties, bijvoorbeeld, vereisen voornamelijk kordate sturing. Omgekeerd 
lijkt het ons absurd om een leerling die te laat komt op school te sanctioneren, 
als blijkt dat zijn geliefkoosde hond die ochtend is overreden. Steun geven is 
dan op zijn plaats, zelfs al is komaf maken met laatkomers voor de school een 
prioriteit. Herstellend handelen vergt een voortdurend bewustzijn van de posi-
tie de we innemen.
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In deze context kunnen we verwijzen naar Hans Oostrik (2009, p. 7). In zijn inte-
ressant model van de Pedagogische Dansvloer (figuur 1.3) linkt hij het SDW met 
de OK Corral van Franklin Ernst, de grondlegger van de Transactionele Analyse.

Figuur 1.3. De Pedagogische Dansvloer (Oostrik, 2009).

Op die manier onderscheidt hij enerzijds de dramadriehoek, waarbij mensen 
elkaar gevangen houden in de psychologische rollen van aanklager, slachtof-
fer en redder. En anderzijds de winnaarsdriehoek (assertiviteit, kwetsbaarheid 
en zorgzaamheid), waarbij mensen elkaar de kans geven om te groeien. Oost-
rik spreekt over respectievelijk ‘rode’ sturing/zorg en ‘groene’ sturing/zorg, en 
maakt op die manier ook een differentiatie tussen ‘rode’ en ‘groene’ scholen.

Belangrijk om te onthouden is dat we dat vakje ‘herstellen’ rechts bovenaan het 
Social Discipline Window niet te rigide interpreteren. Ultiem is vooral de al dan 
niet verbindende intentie die achter onze strategie schuilgaat doorslaggevend. 
Een vader kan ervoor opteren zijn ruziënde zoontjes even aan hun lot over te 
laten. Hij ziet erop toe dat het conflict niet uit de hand loopt, maar vertrouwt 
op het probleemoplossend vernuft van zijn kinderen. Hij weet immers dat er op 
die manier veel te leren valt. Mogen we deze ouder het etiket ‘verwaarlozend’ 
opkleven? In geen geval, want zijn intentie is verbindend. Datzelfde criterium 
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bepaalt voor ons of een sanctie gepast is of niet. Is de straf een wraakzuchtige 
poging om eigen frustraties en andere kwade gevoelens bot te vieren? Oog om 
oog, tand om tand. Of schuilt er een eerlijke intentie achter die gericht is op het 
herstellen van de verhouding tussen de leerling en de gemeenschap? En ging er 
een eerlijk of fair proces aan vooraf?

1.3.4 Fair Process

Het concept Fair Process ontlenen we aan onderzoek dat Kim en Mauborgne 
(2003) in Harvard Business Review rapporteerden. Het centrale idee uit hun 
studie is dat “individuals are most likely to trust and cooperate freely with sys-
tems – whether they themselves win or lose by those systems – when fair process 
is observed.” Mensen hechten belang aan de beslissingen die je neemt, maar 
nog meer aan het proces dat je hanteerde om tot die beslissing te komen. Fair 
Process bestaat uit drie principes, de drie E’s:

Engagement: het betrekken van individuen bij het nemen van beslissingen 
door hen uit te nodigen om hun eigen ideeën te delen en feedback te geven 
op de ideeën van anderen. Op die manier voelen werknemers zich gewaar-
deerd en ontstaat een soort collectieve wijsheid of verstandhouding. Engage-
ment (betrokkenheid) resulteert in beter geïnformeerde beslissingen van het 
management en een groter engagement van allen die de beslissingen uitvoeren.

Explanation: uitleggen hoe men tot een bepaalde beslissing is gekomen en welke 
criteria hierin hebben meegespeeld. Dat principe verzekert mensen ervan dat 
managers met hun meningen rekening hielden en op onpartijdige wijze beslis-
singen namen in het belang van de organisatie. Een transparante uitleg schept 
vertrouwen met betrekking tot de intenties van de leidinggevende, zelfs als de 
eigen ideeën verworpen blijken.

Expectation clarity: helder communiceren wat de nieuwe standaarden en spel-
regels zijn naar aanleiding van de genomen beslissing en wat de eventuele 
gevolgen zijn bij het niet naleven van deze verwachtingen.

Kim en Mauborgne (2003) sommen de voordelen van het volgen van een Fair 
Process voor ons op:

Fair process builds trust and commitment, trust and commitment produce 
voluntary cooperation, and voluntary cooperation drives performance, lea-
ding people to go beyond the call of duty by sharing their knowledge and 
applying their creativity.
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Let wel: Fair Process staat niet synoniem voor het nemen van beslissingen bij 
consensus noch voor democratie op de werkplek. Fair process beoogt niet per se 
eendracht en gaat niet op zoek naar aanhang door het sluiten van compromis-
sen die beantwoorden aan de opinies en behoeftes van elk individu. Het mikt 
gewoon op het beste idee. En het maakt niet uit of dat dan komt van een enke-
ling dan wel een hele groep.

Het concept Fair Process kwam voort uit een onderzoek van bovengenoemde 
auteurs naar de link tussen vertrouwen, het uitwisselen van ideeën en prestaties 
bij 19 bedrijven. Het was het IIRP dat het voor het eerst expliciet in verband 
bracht met herstelgericht werken. De brug naar het Social Discipline Window en 
de ‘met’-gedachte van het herstelkwadrant is snel geslagen. Of het nu gaat over 
hoe managers in commerciële bedrijven beslissingen nemen of hoe een leer-
kracht de herinrichting van zijn klaslokaal aanpakt, de dynamiek blijft dezelfde. 
Elk van ons heeft de fundamentele behoefte om gewaardeerd te worden als 
mens. We willen gehoord worden; het gevoel hebben dat we meetellen.

Fair Process is dus ook voor scholen een bruikbaar concept. Een directeur die 
een nieuw uurrooster wil invoeren, doet er verstandig aan zijn korps vooraf te 
consulteren en dan de gevolgde redenering zo transparant mogelijk te com-
municeren. Een goede leerkracht zal aan het begin van het trimester duidelijk 
maken wat de verwachtingen zijn wat taken, toetsen en examens betreft. Op 
die manier komen leerlingen niet voor verrassingen te staan die achteraf voor 
discussie kunnen zorgen.

Ook het proces dat aan een straf, schorsing of uitsluiting voorafgaat, is beter fair. 
De regels en afspraken moeten voor de leerlingen en hun ouders aan het begin 
van het schooljaar (of zelfs bij inschrijving) duidelijk zijn, evenals de consequen-
ties indien de leerling deze niet nakomt. Op die manier kunnen we boze reacties 
van ouders en eventueel zelfs lange procedureslagen vermijden. Hetzelfde geldt 
trouwens voor beslissingen met betrekking tot personeel. Het stopzetten van 
een contract bijvoorbeeld is geen herstelgerichte maatregel wanneer daar geen 
interactief en transparant proces aan voorafging. En ga zo maar voort. Fair Pro-
cess is een fundamentele bouwsteen binnen een herstelgerichte schoolcultuur.

1.3.5 Principes van herstelgericht werken

Welke andere principes maken dat we een bepaalde actie al dan niet als herstel-
gericht kunnen catalogeren? Doorheen dit boek zullen deze beginselen her en 
der opnieuw aan bod komen. We sommen ze hier al eens op.
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a) Focus op de schade

In de inleiding van dit hoofdstuk schreven we dat herstel in onze definiëring 
een bredere betekenis krijgt dan deze in Van Dale. We stelden dat herstel een 
integrale aanpak betreft die acties inhoudt op het hele continuüm van proactie 
over algemene en specifieke preventie tot curatie. We zijn ons ervan bewust dat 
deze kijk ruimer is dan wat we vrij associëren met het woord ‘herstel’. Velen 
houden het overigens bij wat wij als ‘herstel-in-enge-zin’ bestempelen; namelijk 
het ernaar streven om de consequenties van een delict zo veel mogelijk terug te 
draaien of te herstellen. We geven dit hier ter inleiding mee omdat het principe 
‘focus op de schade’ enkel bij herstelgerichte acties op het curatieve niveau van 
toepassing is.

De herstelgerichte benadering onderscheidt zich van de traditionele, bestraf-
fende aanpak door zich niet in de eerste plaats af te vragen welke regel 
overtreden is, wie het heeft gedaan en wat er met de dader moet gebeu-
ren, maar wel welke schade veroorzaakt is en hoe deze kan worden hersteld. 
‘Seperate the deed from the doer’, zegt men in het Engels wel eens. Daarmee 
duidt men op het belangrijke principe om een onderscheid te blijven maken 
tussen de persoon en het gedrag dat die persoon stelt. Op die manier kun-
nen we bepaalde gedragingen streng afkeuren zonder daarbij de persoon te 
verwerpen.

Men stelt soms dat volledig herstel eigenlijk onmogelijk is; dat we nooit terug 
kunnen naar de toestand van voor het incident. Het teruggeven van een gesto-
len goed maakt de diefstal niet ongedaan (Hoofs, 2008, p. 11). Maar herstel 
betekent niet alleen het herstellen van de materiële schade. Ook het emotio-
nele leed en (vooral) de schade die is toegebracht aan de relatie met het slacht-
offer zijn belangrijk. Een jongere die op school bijvoorbeeld een deur intrapt, 
zal niet alleen moeten instaan voor de reparatiekosten aan de deur. Hij zal 
zich tevens moeten buigen over de vraag hoe hij het kan goedmaken met de 
leerlingen en de leerkracht die getuige waren en door het incident erg aange-
grepen zijn. In deze context herinnert Walgrave (2006, p. 17) ons er nog aan 
dat ook de schade die de dader aan zichzelf toebracht (bijvoorbeeld: uitsluiting 
op school) en de sociale en maatschappelijke gevolgen (bijvoorbeeld: onveilig-
heidsgevoelens) aan bod kunnen komen. Zeker bij ernstige incidenten zal dat 
het geval zijn.

Schade kan ook van een existentieel niveau zijn. Soms is men zo diep geraakt 
door een incident dat men nauwelijks nog in staat is de normale gang van zaken 
terug op te nemen.
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Een leerling van het deeltijds onderwijs valt een medeleerling aan die hij 
van diefstal verdenkt. Twee lesgevers proberen hem te stoppen. In het 
tumult krijgt één van hen een stevige por in de ribben. Zij staat nog niet lang 
voor de groep en is erg onder de indruk van het gebeuren. De leerling wordt 
geschorst. Toch blijft de leerkracht de rest van het schooljaar afwezig. Ze 
twijfelt of dit werk wel voor haar is weggelegd.

Dat de leerling hier een verantwoordelijkheid draagt, is duidelijk. Maar ook 
al zou hij zich inzetten om de (fysieke, financiële, emotionele en relationele) 
schade zo goed mogelijk te herstellen, wellicht gaan de gevolgen van dit inci-
dent zijn petje te boven. Zijn inspanningen schieten meer dan waarschijnlijk 
tekort om de existentiële twijfel van deze beginnende leerkracht weg te nemen. 
Collega’s, directie en anderen uit de community-of-care van deze jonge vrouw 
kunnen hier een belangrijke rol vervullen.

b) Interactief en verbindend proces

Herstelgerichte praktijken brengen mensen dichter bij elkaar. Het zijn verbin-
dende processen en ze kunnen zowel gericht zijn op het bevorderen van het 
leefklimaat als op het verhelpen van een probleem. Dialoog, overleg en ont-
moeting staan steeds centraal.

Een herstelgesprek is geen eenrichtingsverkeer. Dat willen we toch zeker gezegd 
hebben. Het kan niet de bedoeling zijn dat één van de partijen de ander eens 
goed de les spelt en dat daarmee de kous af is. Dat zou de partijen alleen verder 
uit elkaar drijven. Een procesbegeleider brengt betrokkenen bij een incident 
alleen samen wanneer beide partijen hun aandeel kunnen benoemen en zich 
willen inzetten om de situatie hersteld te krijgen. Hij verwacht dat iedereen zich 
kwetsbaar kan opstellen.

Bij meer ernstige feiten en/of wanneer meer mensen door een incident geraakt 
zijn, gaan we de cirkel groter maken. Ook indirecte betrokkenen krijgen een stem 
in het herstelproces. Gebeurt dat niet, bestaat de kans dat zij geen punt kunnen 
zetten achter wat gebeurd is. Binnen het strafrecht gebeurt dat wel vaker. Daar 
krijgen betrokkenen zelden inspraak in het proces. In Facing the Demons (Ziegler 
& Cameron, 1999), een award winnende documentaire over het verloop van een 
herstelgericht groepsoverleg naar aanleiding van de moord op Michael Marslew, 
getuigt de moeder van het slachtoffer dat haar rouwproces pas goed op gang kon 
komen na de confrontatie met twee van de daders die verantwoordelijk waren 
voor de dood van haar zoon. De hergo vond nochtans pas jaren na de feiten plaats.
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Op papier klinkt dat allemaal logisch. Maar de praktijk wijst ons dikwijls een 
andere richting uit. Soms weigert één van de partijen samen te zitten met de 
ander. Vaak valt het ook voor dat iemand geen verantwoordelijkheid kan of wil 
opnemen voor zijn of haar aandeel in een incident. Enige creativiteit is dan aan 
de orde. Maar het is niet omdat we er niet (onmiddellijk) in slagen de partijen 
bij elkaar te brengen, dat we niet meer herstelgericht kunnen werken.

In haar typologie van herstelrecht (figuur 1.4) stelt IIRP (Wachtel, 2012, pp. 3-4) 
dat de mate waarin de drie belangrijkste spelers, de zogenaamde stakeholders 
(slachtoffers, daders en communities of care), betrokken zijn in “een zinvolle 
uitwisseling van emoties en het nemen van beslissingen” de graad van herstel-
gerichtheid van een benadering bepaalt.

Figuur 1.4. Typologie van herstelrecht (Wachtel, 2012).

Enkel wanneer alle relevante betrokkenen, slachtoffers (rechtstreekse en 
onrechtstreekse) en daders, hun respectievelijke steunfiguren en vertegenwoor-
digers van de gemeenschap, een stem krijgen in het proces, spreekt men hier 
van fully restorative of volledig herstelgerichte interventies.

Deze typologie duidt er nogmaals op dat de noemer ‘herstelgericht’ een vlag is 
die vele ladingen kan dekken. Maar ook: bij herstelgericht werken streven we er 
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altijd naar om de partijen zo direct mogelijk met elkaar te laten interageren. De 
confrontatie met ‘het gelaat van de ander’ (cf. 3.1) verbindt en appelleert tot het 
nemen van verantwoordelijkheid.

c) Verantwoordelijkheid

Zo zijn we bij een ander centraal concept beland. In onze definitie stellen 
we dat een herstelgerichte school zich onder meer laat kenmerken door het 
consequent appelleren van alle leden van de schoolgemeenschap tot het 
nemen van verantwoordelijkheid in het bouwen, onderhouden en herstellen 
van relaties. Een herstelgerichte schoolcultuur is er een van being accountable 
en holding to account. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor ons eigen 
handelen, maar ook verantwoordelijk voor de verantwoordelijkheid van de 
ander. Dat is geen evidente opdracht. Leerkrachten schrikken soms wanneer 
we dat als verwachting poneren. Het belang van de rol van de directie in het 
faciliteren van een organisatiecultuur waarin leerkrachten (en bij uitbreiding 
ook leerlingen) een dergelijke verantwoordelijke houding in acht nemen, kan 
niet voldoende onderstreept worden. We komen hier verder nog uitvoerig op 
terug (cf. 3.4 en 4.2).

Het begrip verantwoordelijkheid kent vele lagen. Ook met betrekking tot het 
aanpakken van een conflict of incident is dat het geval. De betrokken partijen 
benoemen niet alleen hun aandeel in wat gebeurd is; wat zij eventueel hadden 
kunnen doen om de situatie te voorkomen. Ze krijgen tevens de vraag wat zij 
zullen doen om de situatie voor zichzelf en de ander te herstellen. Er is met 
andere woorden verantwoordelijkheid bij het tot stand komen van de situatie 
en verantwoordelijkheid bij het herstellen ervan. Dat geldt ook voor degene die 
traditioneel als ‘slachtoffer’ aangeduid wordt. Want enkel door het lot in eigen 
handen te nemen en actief aan het herstel te participeren, kan men uit de slacht-
offerrol geraken en de autonomie herwinnen. De ‘dader’ van zijn kant, kan door 
het nemen van verantwoordelijkheid terug als een volledig mens gezien wor-
den; als een competente sociale actor die zich in sociale interacties betrouwbaar 
opstelt en als betrouwbaar wordt erkend en herkend (J.R. Blad, zoals geciteerd 
in Hoofs, 2008, p. 12). Cru gesteld: herstel weigert mensen tot slachtoffers te 
herleiden.

d) Uitdrukken van gevoelens

Kenmerkend voor een herstelgericht leefklimaat is dat de ruimte en de veilig-
heid er zijn om gevoelens vrij te kunnen uitdrukken. Doorgaans vinden we 
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dat niet gemakkelijk. Maar het getuigt van veel zorg, wanneer bijvoorbeeld 
een leerling of leerkracht die net een emotionele klap te verwerken kreeg, op 
school een gepast forum (één-op-één gesprek, time-out, steuncirkel, ...) krijgt 
om daarover te spreken.

Het leren onderkennen van onze eigen gevoelens vergt training. Het is daarom 
niet slecht om daar vanaf de kleuterklas al aandacht aan te besteden. “Wat heb je 
aan een emotionele tijger in je motor, als er een ezel aan het stuur zit?”, stelt Ger-
bert Bakx (2011, p. 69). Hij heeft het over het belang van het intelligent maken 
van onze emoties. Doen we dat niet, dan gaan ze met ons aan de haal; dan 
worden we de speelbal van onze emoties en maken we verkeerd gemotiveerde 
keuzes. Het is in deze context dat men soms het subtiele onderscheid aanhaalt 
tussen to react en to respond.

Hoe voel jij je nu? Het zou de insteek kunnen zijn voor een proactieve cirkel 
(cf. 2.2.1) met de klas of met het team. In sommige klassen gebeurt een der-
gelijke feelings check elke dag. Door bijvoorbeeld iedereen bij het begin van de 
dag kort even het woord te geven, krijgt men voeling met hoe elkeen erbij zit 
en leert men of er belangrijke aandachtspunten zijn om de lessen goed door te 
kunnen komen. In tegenstelling tot de vrees die soms leeft, dat anderen van een 
kwetsbare opstelling misbruik zullen maken, leert de praktijk ons dat commu-
nicatie op dit niveau net heel erg verbindend werkt. Nogmaals, de confrontatie 
met ‘het gelaat van de ander’, zoals Levinas dat noemt (onder meer Burggraeve, 
1986), zet ons aan om onze verantwoordelijkheid te nemen. In die zin noemen 
we emoties wel eens de motor van het herstel.

Maar wat ligt aan onze emoties ten grondslag? De term ‘emotie’ is afkomstig 
van het Latijnse e-movere, wat letterlijk ‘naar buiten (ex-) bewegen (movere)’ 
betekent. Corrylaura Van Bladel, trainer in Geweldloze Communicatie, verge-
lijkt gevoelens met de waarschuwingslampjes op het dashboard van een auto. 
Raakt onze tank bijna leeg of heeft onze wagen een onderhoudsbeurt nodig, 
dan worden we daar door het corresponderende lichtje van verwittigd. Op die-
zelfde wijze duiden onze e-moties op een onderliggende behoefte. Wanneer die 
behoefte vervuld is, ervaren we positieve gevoelens. Is die behoefte niet ver-
vuld, dan volgt een negatieve emotie.

Hoe vloeiender we de taal van gevoelens leren spreken, hoe vlotter we bij de 
kern komen van wat er werkelijk leeft. Slagen we er tijdens een herstelgesprek in 
deze existentiële laag aan te boren, dan is een duurzaam herstel van het con-tact 
(letterlijk: ‘met gevoel’ in het Latijn) tussen de partijen nooit veraf.
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e) Gericht op de gemeenschap

Een laatste principe dat als een rode draad doorheen het herstelgedachtegoed 
loopt, betreft een onafhoudende aandacht voor de gemeenschap. Het belang 
van de groep primeert, omdat de groep borg staat voor de zorg voor elk van haar 
leden. Wie het functioneren van de groep ondermijnt, brengt eigenlijk (poten-
tieel) het welzijn van elk ander groepslid in het gedrang. Het is daarom ook 
logisch dat de groep (of haar vertegenwoordigers) inspraak krijgt (krijgen) bij 
het formuleren van een gepast antwoord op het ondermijnende gedrag.

Hiermee grijpen we terug naar de roots van het herstel. In traditionele samenle-
vingsvormen, zoals bij de Maori’s in Nieuw-Zeeland, kon men het zich niet per-
mitteren leden zomaar uit te sluiten. In het verder voorzien van hun dagelijks 
overleven had men ieders inbreng nodig. Denk maar terug aan het voorbeeld 
van de bakker. Het zou absurd zijn hem op te sluiten voor diefstal, als daar-
door iedereen zonder brood komt te zitten. Het volgende, straffe verhaal (Gary 
Zukav, Verhalen van de Ziel, geciteerd in: Bakx, 2011, pp. 213-215) willen we 
jullie in deze context niet ontzeggen:

“Dood hem!”, zei de broer. Zijn gezicht was als uit steen gehouwen. “Dood 
hem!”, riep de moeder door haar tranen heen. “Dood hem!”, zei ook de zus-
ter, met trillende stem.

Bij het kampvuur waar de vergadering plaatsvond, kreeg ieder familielid de 
kans zich uit te spreken. Er moest een oordeel geveld worden over het leven 
van een jongeman die buiten, geboeid en met een angstige blik in zijn ogen, 
wachtte op de dingen die komen gingen. Moord is een verschrikkelijke daad. 
De moord op een vriend is een nog verschrikkelijker daad. Daar zat hij, met 
het bloed van zijn vriend nog aan zijn handen, in afwachting van zijn lot.

“Laten we dit goed overdenken”, zei de grootvader zacht. De tragedie waar 
zijn familie in was gedompeld, maakte de rimpels op zijn toch al door-
groefde gezicht nog dieper. Hij sprak met de stem van vele generaties. “Zal 
onze jongen terugkomen als we deze man hebben omgebracht?” “Nee, 
nee, nee.” Dit woord bewoog zich langzaam door de kring van gepijnigden. 
Soms werd het gefluisterd, soms gemompeld, een enkele keer vol rancune 
uitgesproken.
“Als we deze man ombrengen, zal er dan meer voedsel zijn voor onze 
gemeenschap?”, vroeg de oude man, strak voor zich uit starend. Weer 
klonk het: “Nee, nee, nee.”
“Mijn broer spreekt ware woorden”, nam de oudoom het woord. Iedereen 
wendde zich tot hem. Een traan biggelde langs zijn wang. “Laten we deze 
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zaak heel zorgvuldig bekijken.” En dat deden ze. Ze discussieerden de hele 
nacht, en brachten de man toen naar het kampvuur om het oordeel uit te 
spreken.

“Zie je die tipi?”, vroegen ze hem, wijzend naar de tent van de man die hij had 
vermoord. De moordenaar knikte. “Die is nu van jou.” “En zie je die paar-
den?” Ze wezen naar de dieren die van de vermoorde man waren geweest. 
De dader knikte opnieuw. “Ook die zijn nu van jou. Je bent van nu af aan een 
bloedverwant, je bent onze zoon. Je zult de plaats innemen van degene die 
je hebt gedood.” De man zat op zijn knieën en keek omhoog, naar de gezich-
ten van de aanwezigen. Zijn nieuwe leven was begonnen. En ook de stam 
begon aan een nieuwe episode.

Bruine Beer zat tegenover me aan tafel. “Dit gebeurde aan het eind van de 
achttiende eeuw”, zei hij. “Ze hadden hem kunnen doden. Het stamrecht 
bood hen die mogelijkheid.” Het verhaal maakte diepe indruk op me. Ik liet 
de woorden van Bruine Beer op me inwerken. Een moordenaar die wordt 
opgenomen door de familie van het slachtoffer, was zoiets mogelijk? “Deze 
jongeman werd een zeer toegewijde zoon”, vervolgde Bruine Beer. “Toen 
hij stierf, was hij voor alle stammen in Noord-Amerika het schoolvoorbeeld 
van een liefhebbende, toegewijde zoon.”

Gericht zijn op de schoolgemeenschap betekent zorg dragen voor al wie betrok-
ken is op het schoolgebeuren. We verruimen de blik en kijken verder dan leer-
lingen en leerkrachten. De impact van conflicten beperkt zich namelijk niet tot 
de direct betrokkenen. De uitsluiting van een jongere heeft bijvoorbeeld ook 
gevolgen voor de ouders. Wellicht maken zij zich zorgen over de toekomst van 
hun zoon of dochter. Misschien voelen ze zich gefaald in hun opvoedende taak. 
Bovendien moeten ze mee op zoek naar een nieuwe school en moeten ze zich 
vaak anders gaan organiseren. Ook de vrienden blijven vaak verweesd achter. 
Sommigen voelen zich mogelijk mee verantwoordelijk – al wil men dat uiter-
aard niet altijd zo gezegd hebben.

Wanneer je een steen in een vijver gooit, dijen de rimpels in het water steeds 
verder uit. De hoogte van de golfjes neemt af naarmate ze verder van het cen-
trum verwijderd zijn. Op dezelfde manier onderscheiden we cirkels van emoti-
onele betrokkenheid ten aanzien van een conflict of incident. Idealiter houden 
we bij het opzetten van herstelprocessen in meer én mindere mate rekening met 
alle betrokkenen. Zo zouden we ons in het voorbeeld van hierboven de vraag 
kunnen stellen hoe we de klasgenoten en de leerkrachten van de nieuwe school, 
van wie de integratie van de jongere grote inspanningen vergt, ook een stem 
kunnen geven.
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In herstel stellen we ons consequent de vraag: ‘Wie is hier nog door geraakt en 
wat moet er voor hen gebeuren?’

Bij een brandstichting in de toiletten van een school werd de klusjesman 
gehoord die een deel van zijn verlof had opgeofferd om de toiletten te schil-
deren. Hij was razend om het verloren werk, maar vooral om het weinige 
respect dat hij kreeg van leerlingen en leerkrachten.

Bij een zware pestsituatie in het 5de jaar vertelt een moeder aan de pesters 
hoe erg ze lijdt onder de angst die ze ziet bij haar zoon om naar school te 
gaan. Ze is er ziek van en kan nauwelijks nog slapen. Bij het horen van de 
moeder krimpen de pesters ineen, ze zijn onder de indruk. De impact van 
hun daden hadden ze niet zo zwaar ingeschat.

Een jongere getuigt over de moeilijke relatie die hij heeft met een leer-
kracht. Hij voelt zich geviseerd. Zijn vader had ooit les gekregen van die-
zelfde leerkracht en die had het hem een jaar lang heel lastig gemaakt.

Na een zware vechtpartij worden de twee betrokken jongeren van de klas 
preventief geschorst. De omstaanders zijn heel erg in shock, sommigen zijn 
bang. Dat hadden ze nooit eerder meegemaakt. In een cirkel wordt naar 
hun verhaal geluisterd. Bij hun terugkeer vertellen de jongeren hoe ze dit 
conflict hebben opgelost en luisteren ze nog naar de verwachtingen van de 
klas.

Herstel is het terugwinnen van vrijheid; elkaar terug onder ogen kunnen 
komen; terug verder kunnen. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de 
dader is de herstelontmoeting van belang. In de documentaire ‘Burning Brid-
ges’ (IIRP, 2007) getuigen een aantal jongeren, verantwoordelijk voor de ver-
nielende brand van een historische houten brug, hoe moeilijk, maar vooral ook 
hoe belangrijk de hergo was om hun buren terug recht in de ogen te kunnen 
kijken. De gemeenschap ‘slaat’ en ‘zalft’ als het ware.

In de straat van de school gebeurde een vorm van verkeersagressie. Na 
een felle woordenwisseling gaf Kevin (leerling van de school) George (een 
oudere buur van de school) een vuistslag in zijn gezicht. George meldt het 
voorval aan de directie. Kevin had hem geen voorrang verleend. Daarop was 
George kwaad geworden en had hij verwijtende woorden geroepen over 
Kevins moeder. De directeur stelt voor een herstelcirkel te organiseren.

Tijdens het herstelgesprek erkennen beide partijen hun aandeel. Kevin 
vertelt dat hij razend werd toen George over zijn moeder begon. Zij was 
enkele maanden daarvoor overleden. Beiden bieden hun excuses aan. Na 
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het gesprek geeft Kevin George een rondleiding in de school. George was er 
nog nooit binnen geweest. De directeur vertelt dat zijn contact met George, 
van wie hij nooit eerder een goeiedag had gekregen, in de weken die volg-
den erg hartelijk was geworden.

Elk conflict houdt kansen in, niet alleen voor de directe betrokkenen, maar ook 
voor de gemeenschap zelf. Een herstelgerichte aanpak kan, zoals dit voorbeeld 
ook aangeeft, de cohesie in de gemeenschap versterken. Een goede buur, een 
goede collega, een goede klasgenoot, is even belangrijk als een verre vriend.

1.4 Conclusie

Wat wij onder herstelgericht werken verstaan, valt niet in enkele woorden uit 
te leggen. Het betreft een complex en gelaagd concept waar wij een aantal, mis-
schien counterintuïtieve betekenissen aan vastkoppelen. Deze koppeling komt 
voort uit onze overtuiging dat herstelgericht werken in de enge, curatieve bete-
kenis (herstellen van een probleem) beter functioneert in een klimaat waar de 
klemtoon sowieso al ligt op verbinding, inspraak, ontmoeting en het vrij uit-
drukken van gevoelens. Daar waar dat niet het geval is, dreigt men herstel te 
reduceren tot een verkapte vorm van bestraffen; een maatregel in plaats van een 
visie. Voor ons houdt herstelgericht werken een bewuste keuze in. Het is een 
andere manier van kijken naar conflicten, maar ook naar samenleven in het 
algemeen; één waarbij je consequent nagaat wat jouw verantwoordelijkheid in 
een gegeven situatie is. You are either part of the solution or part of the problem.2 
Herstelgericht werken is in de eerste plaats een houding. Het is een manier van 
in het leven staan; een manier van bestaan.

2. Quote van Eldridge Cleaver.
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Op een dag ontvangt de directeur een telefoontje van een verontruste moeder. Haar dochter wil niet meer naar 
school. Ze is het eindeloze getreiter, de roddels en pesterijen kotsbeu. Moeder wil dat de school de daders 
bestraft.

Een toezichthoudende leerkracht roept een leerling die de school zonder toestemming wil verlaten een halt 
toe, maar krijgt een duw en verliest het evenwicht. Het leerkrachtenkorps schreeuwt moord en brand. Men 
wil de leerling verwijderd zien.

De groep leerlingen die te laat komt op school groeit week na week. Hen hierop aanspreken haalt weinig 
uit. Ook tijdens de lessen nemen de leerlingen vaak de overhand. Zij bepalen of er lesgegeven wordt of niet.  
De leerkracht staat machteloos. 

Leerlingen van vandaag zijn niet meer die van tien, twintig, dertig jaar geleden. De context waarin zij 
opgroeien is flitsend, digitaal, virtueel. Alles lijkt sneller te gaan. De houvasten van weleer zijn al lang niet 
meer. Ook ouders hebben het ‘druk, druk, druk’. De opvoeding van de kinderen raakt steeds verder op de 
achtergrond. Het is in deze context dat scholen antwoorden moeten bieden op scenario’s zoals hierboven 
beschreven. Geen sinecure, zo blijkt. Hoe kan men ervoor zorgen dat men niet nog meer bruggen opblaast? 
Hoe voorkomt men dat de schade nog toeneemt? Hoe behoudt men de nodige autoriteit zonder te handelen 
vanuit een kille machtspositie? 

Het antwoord is samen! Want alleen door een beroep te doen op alle krachten binnen de schoolgemeenschap, 
kunnen we van de school die veilige plek maken die cruciaal is om leren mogelijk te maken.

Ligand
(vzw Oranjehuis) is een ontwikkelingscentrum dat preventie en herstel centraal plaatst in hun drive om 
uitsluiting te voorkomen. Ligand biedt onder meer de opleiding tot hergo-moderator, de vorming positieve 
heroriëntering en trainingen in het omgaan met groepen aan. 
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Herstelgericht werken op school
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