Initiatiefnemer Leo Pauw over ‘De Vreedzame Wijk’

De werelden van
kinderen verbinden
Hoe zorgen we voor een samenhangend opvoedklimaat voor
kinderen en jongeren? Met De Vreedzame Wijk bereiden scholen,
ouders, professionals, bewoners en sportverenigingen gezamenlijk
jonge burgers voor op het leven in een democratische samenleving.
Initiatiefnemer Leo Pauw vertelt hoe het werkt.

M

et elke nieuwe generatie geven
we de maatschappij van de toekomst vorm. Dus is het zaak onszelf de vraag te stellen: Waartoe voeden we op? Welk mens- en maatschappijbeeld hebben we voor ogen? Wat betekent
dat voor de keuzes die we maken in de opvoeding en
vorming van onze jeugd? Het programma De Vreedzame School (zie kadertekst ‘Dit is De Vreedzame
School’) is inmiddels ingevoerd op meer dan 750 basisscholen in Nederland. Maar kinderen worden ook
buiten school opgevoed en gevormd. Omdat de omgeving van ‘vreedzame’ scholen een positieve verandering waarneemt in het gedrag van kinderen, ontstond
in veel wijken belangstelling om het succes van De
Vreedzame School door te trekken naar de wijk. In
eerste instantie was de aanleiding soms de handelingsverlegenheid bij (professionele) opvoeders in de
wijk. Maar de verbreding van school naar wijk bood
ook de kans om te werken aan een samenhangende
pedagogische aanpak in een wijk.
Werelden verbinden
Binnen De Vreedzame School hebben de kinderen
onder andere geleerd hoe je conflicten constructief
kunt oplossen en wat het is om verantwoordelijkheid
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te dragen. Het zou een gemiste kans zijn als we die
verworvenheden niet zouden benutten op andere
plekken, én als die nieuw verworven kennis, vaardigheden en houdingen bij de kinderen niet ondersteund
en versterkt zouden worden door andere opvoeders
dan de leerkrachten. Door de uitgangspunten van
De Vreedzame School centraal te stellen in de pedagogische benadering ontstaat er een samenhangend
opvoedklimaat in een wijk. En dat, zo weten we uit
onderzoek, is een belangrijke succesfactor voor gezond opgroeien van kinderen en jongeren.
Zo ontstond De Vreedzame Wijk: een aanpak die de
filosofie en de werkwijze van De Vreedzame School
overdraagt aan zo veel mogelijk ‘opvoeders’ die in de
wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd in aanraking komen. Dat kunnen instellingen in de wijk zijn,
zoals een welzijnsorganisatie, bibliotheek, speeltuinen,
stadsboerderijen, sportverenigingen, kinderopvang,
wijkagenten, et cetera. Het kunnen ook vrijwilligers
en bewoners zijn die met kinderen en jongeren te
maken hebben. Door in te spelen op de door de kinderen en jongeren verworven vaardigheden en attitudes, en door aan te sluiten bij de werkwijze van De
Vreedzame School (gebruik van dezelfde begrippen,
zelfde pedagogische aanpak, zelfde wijze van omgaan
met conflicten, zichtbaarheid van De Vreedzame
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Overal worden dezelfde verwachtingen gehanteerd, overal gelden
dezelfde afspraken.

School-principes) worden de pedagogische milieus
‘aan elkaar geknoopt’, en wordt het voor de kinderen
en jongeren duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd, en dat overal dezelfde regels en afspraken gelden. De Vreedzame Wijk verbindt de werelden waarin de kinderen zich begeven.
Twee jaar
Wat gebeurt er in een Vreedzame Wijk? De invoering van De Vreedzame Wijk is een complexe onderneming, met name doordat er veel organisaties of instellingen aan meedoen, die vaak flink verschillen van
elkaar, en die al jaren hun eigen kerntaken op hun
manier vervullen en niet altijd gewend zijn om samen
te werken met andere partijen. De invoering is bovendien complex omdat er daarnaast ook ouders, vrij-

willigers en bewoners betrokken zijn. Meestal wordt
er gewerkt volgens een ‘schillenmodel’: eerst gaan de
organisaties en doelgroepen die dicht bij de school
liggen (voorschool, ouders, tussenschoolse opvang)
aan de slag met het programma, dan de organisaties
die iets verder weg liggen (verlengde schooldag, kinderopvang, wijkwelzijnsorganisatie). En zo verder uitbreiden.
De invoering duurt normaliter twee jaar. Een belangrijk onderdeel is het trainen en/of informeren van
professionals (en andere opvoeders) in de wijk. Maar
er wordt niet te snel getraind. De deelnemende organisaties verkennen eerst op managementniveau wat
het betekent voor de organisatie om deze pedagogische
principes op te nemen in het eigen beleid. Er komt een
stuurgroep per ‘organisatie’, die een plan maakt voor
het trainen van medewerkers (professionele opvoeders ➽

Toen hij langs het schoolplein liep, riepen vier kinderen
hem na: ‘Nikker! Zwarte!’
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Instellingen zijn van mening dat de collectieve aanpak
een belangrijke kracht is
➽

foto Vincent van den Hoogen Photography

en/of vrijwilligers), én vooral hoe de aanpak na de
training ingepast kan worden in de eigen werksetting.
Pas daarna vinden er trainingen plaats.
De training richt zich vooral op het leren toepassen
van de pedagogische principes van De Vreedzame
School in de eigen praktijk, waardoor degene die getraind wordt kinderen en jongeren beter ‘vreedzaam
gedrag’ kan ontlokken. Bovendien wordt er toegewerkt naar een gezamenlijke pedagogische visie, en
lukt het vaak om bestaande handelingsverlegenheid
in het omgaan met kinderen en jongeren weg te nemen, juist door het toepassen van ‘vreedzame’ principes: kinderen een stem geven, ze aanspreken op hun
verantwoordelijkheid en de kinderen en jongeren zelf
betrekken bij conflicten.
Aandacht voor de kinderen
Samen met getrainde medewerkers van bijvoorbeeld
de wijkwelzijnsorganisatie wordt in het tweede jaar
van de invoering de aandacht gericht op de kinderen.
Er komt een Vreedzame Kinderraad (bestaande uit
democratisch gekozen vertegenwoordigers van de
scholen). De kinderraad ontwikkelt een wijkmanifest
en vervolgens bedenken alle scholen in de wijk acties
om het manifest in de praktijk uit te voeren. Daarnaast worden er wijkmediatoren opgeleid: de leerlingmediatoren van de (vreedzame) scholen (met
name de mediatoren van groep 8) krijgen na overleg
met de ouders een training gericht op het inzetten

DIT IS ‘DE VREEDZAME SCHOOL’
Scholen zijn sinds 2005 bij wet verplicht om bij te dragen aan de burgerschapsvorming
van kinderen. Veel basisscholen gebruiken het programma ‘De Vreedzame School’ om
kinderen te leren wat het betekent om op te groeien in een democratie. Kinderen leren
conflicten vreedzaam op te lossen, meningsverschillen te overbruggen, open te staan
voor verschillen en verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeenschap. Kinderen krijgen een stem, mogen meepraten over zaken die hun aangaan, maar leren ook op een
verantwoorde wijze met die stem om te gaan.
Het programma is inmiddels ingevoerd op meer dan 750 basisscholen in Nederland. Uit
onderzoek blijkt dat het programma beklijft en dat scholen een significante verandering
in het gedrag van kinderen waarnemen. Het is opgenomen in de Databank Effectieve
Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut met de erkenning ‘effectief volgens
eerste aanwijzingen’.
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Binnenkort verschijnt bij SWP Uitgevers een boek over De Vreedzame
Wijk: De Vreedzame Wijk. Een praktische gids voor een samenhangend
opvoedklimaat in de wijk.

van hun mediatievaardigheden in de buurt of wijk.
Kinderwerkers worden opgeleid om deze training
jaarlijks te verzorgen. Met het jongerenwerk wordt
bekeken hoe we de wijkmediatoren kunnen ‘vasthouden’, als positieve rolmodellen in de wijk.
James Tjin a Tjon, sportbegeleider bij een taekwondovereniging, zegt: ‘Het is handig dat je weet hoe kinderen op school hebben geleerd met conflicten om te
gaan. Dan kun je daarbij aansluiten. In De Vreedzame School zijn een aantal kinderen opgeleid tot leerlingmediatoren. Zij kunnen helpen bij het oplossen
van conflicten. In onze vereniging weten we welke
kinderen dat zijn. Zij hebben iets geleerd waar je
als sportbegeleider gebruik van kunt maken.’
Conflict oplossen
Werkt De Vreedzame Wijk? Onderzoek naar de implementatie van de aanpak in Utrecht en Amsterdam
laat zien dat kinderen in een ‘vreedzame’ wijk inder-
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daad hun ‘vreedzame’ vaardigheden vaker inzetten in
andere contexten, zoals de speeltuin en de sportvereniging. Professionals (zoals in het kinderwerk) maken gebruik van de door training verworven pedagogische competenties en ze zien verandering: kinderen
zijn constructiever in het oplossen van conflicten en
professionals zien dit meer terug bij kinderen die van
een Vreedzame School komen. Bovendien is de samenwerking tussen de instellingen in de wijk versterkt.
Volgens Michael Coker, speeltuinmedewerker bij
speeltuin Anansi in Kanaleneiland (Utrecht), heeft de
samenwerking in de wijk meerwaarde. ‘Zeker als je
één lijn trekt.’ Hij illustreert het met een voorbeeld.
Michael wordt wel eens aangesproken op zijn uiterlijk. Een aantal maanden geleden, toen hij langs het
schoolplein liep op weg naar huis, riepen vier kinderen van groep 8 hem na: ‘Nikker! Zwarte!’ Hij liet het
gaan, maar de volgende dag stonden ze er weer en
riepen ze hetzelfde. Toen stapte hij samen met collega Jessy naar de schooldirecteur. Die haalde direct de
jongens uit de klas, nam ze mee naar de kamer waar
ook Michael en Jessy zaten om dit conflict op te lossen. Michael: ‘Het feit dat je samen één lijn trekt,
sterkte mij en gaf de kinderen ook duidelijkheid.’
In 2012 werd in de wijk Kanaleneiland in Utrecht
een meting gedaan naar het effect van De Vreedzame
Wijk. De belangrijkste resultaten stemmen hoopvol.
Er blijkt in de onderzoeken een toename te zijn van
de bereidheid om gemeenschapstaken uit te voeren.
Ouders zijn significant positiever over de sociale cohesie in de wijk. Instellingen die participeren in de
Vreedzame Wijk-methode zijn unaniem van mening
dat de collectieve aanpak een belangrijke kracht is.
Kinderen voelen zich volgens de onderzoeken steeds
veiliger tussen de kinderactiviteit en meer thuis dan
kinderen uit voorgaande metingen.
Uit recent onderzoek van Day blijkt dat kinderen uit
Overvecht (een ‘achterstandswijk’ met veel sociale
problematiek) die op een school zitten die werkt met
De Vreedzame School en die opgroeien in een wijk
waarin De Vreedzame Wijk is ingevoerd, hoger scoren op een aantal burgerschapscompetenties dan het
landelijke gemiddelde.

DE ACTIVITEITENBUS VAN DOENJA
DOENJA Dienstverlening, een welzijnsorganisatie in Utrecht,
maakt gebruik van een activiteitenbus waarmee sportwerkers de
buurt in gaan om sportactiviteiten aan te bieden. Ook de activiteitenbus werkt met de principes van De Vreedzame School/Wijk. Bij
De Vreedzame School gaat het om het creëren van een veilige en
positieve groep voor iedereen, ongeacht de verschillen in herkomst, ervaringen en eigenschappen. Kinderen denken mee over
hoe ze kunnen zorgen voor het welbevinden van iedereen in de
groep. Er wordt een positieve sociale en morele norm in de groep
geïnstalleerd: ‘Zo doen we het hier’. De sportmedewerkers beginnen bijvoorbeeld altijd met een persoonlijke begroeting, geven
de kinderen een hand en maken een praatje. Zo laten ze de kinderen merken dat ze het fijn vinden dat ze er zijn. Het creëert een
sfeer van vertrouwen en geeft je het gevoel dat je welkom bent.
Activiteiten beginnen met een gezamenlijke binnenkomer, zoals
een kennismakingsspelletje. Dan nemen de spelleiders samen
met de kinderen de agenda door. Kinderen mogen meedenken
over de invulling van de dag. De middag wordt afgesloten met
een gezamenlijke afsluiter, ook weer een kort spelletje of een
evaluatie. Daarvoor hebben de kinderen al samen opgeruimd,
waarbij de taken zijn verdeeld. De afsluiter werkt als een beloning
voor hun hulp bij het opruimen. De sportwerkers nemen dan persoonlijk afscheid van de kinderen (aankijken, naam noemen,
hand geven). Ze laten de kinderen merken dat ze het hebben gewaardeerd dat ze er waren.

ontwikkel- en onderzoeksproject gestart (Vreedzame
Wijk 2.0) dat zich expliciet richt op het betrekken van
ouders en bewoners van de wijk bij het programma.
Hoewel de resultaten van zowel De Vreedzame
School als De Vreedzame Wijk hoopgevend en positief zijn, zijn ze natuurlijk niet wondermiddelen die
alle problemen oplossen. Het zijn echter wel bewegingen waar veel opvoeders zich bij willen aansluiten.
En daar waar opvoeding in onze geïndividualiseerde
samenleving een individuele zaak geworden is, en
waar we ook weten dat ‘it takes a village to raise a
child’ (aldus een Afrikaans gezegde), is De Vreedzame Wijk een aanpak die de sociale kwaliteit en de
verbindende kracht van de omgeving waarin kinderen
opgroeien versterkt. ✤

Geen wondermiddel
Uit de onderzoeken komt ook een aantal aandachtspunten naar voren. Zo werd geconstateerd dat ‘vreedzame’ houdingen en gedragingen niet vanzelf optreden in de publieke ruimte. En dat De Vreedzame
Wijk en dus de ‘vreedzame’ opvoedingsaanpak bij ouders en buurtbewoners nog betrekkelijk onbekend
was. Een aanbeveling van de onderzoekers was om te
investeren in de ouders en andere buurtbewoners. Inmiddels is samen met de Universiteit Utrecht een
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