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Synopsis 

“Leerkrachten zijn gebaat bij het besef dat een verstandig kinderhoofd maar 
optimaal kan functioneren mits een vreugdevol kinderhart.” Pasteels et al., 2013, p.324 

Met bovenstaand citaat van Mortelmans in mijn rugzak, besloot ik met twee verschillende 
laarzen op ontdekking te gaan in het landschap van het basisonderwijs. Aan mijn 
rechtervoet de laars van mijn expertise als lerarenopleider en aan de andere kant de 
doorleefde laars, nl. die van mijn persoonlijke geraakt-zijn. Mijn intentie duidelijk in het 
vizier: de noden en behoeften van leerkrachten in het omgaan met verlies/rouw beter in 
kaart brengen.  

Met behulp van een vragenlijst nodigde ik leerkrachten kleuter- en lager onderwijs uit om 
stil te staan bij de brede verlieservaringen waarmee kinderen geconfronteerd worden. In 
de online bevraging werd aandacht besteed aan de manier waarop leerkrachten deze 
kinderen al dan niet ondersteunen en begeleiden. Kwam dit thema voldoende aan bod in 
hun lerarenopleiding? Welke noden en behoeften ervaren de leerkrachten nog om met dit 
thema aan de slag te gaan? 

217 leerkrachten (41% kleuter- en 59% lager onderwijs), verspreid over heel Vlaanderen, 
delen via deze bevraging hun ervaringen omtrent breed verlies bij kinderen in het 
basisonderwijs. 

Alle leerkrachten komen in contact met één of meerdere verlieservaringen. Leerkrachten 
nemen verschillende initiatieven om kinderen en de klasgroep te ondersteunen. Maar er is 
grote nood aan sensibilisering rond omgaan met verlies/rouw. 

Leerkrachten ervaren een enorme nood aan meer achtergrond en handvatten om 
rouwende kinderen te ondersteunen en te begeleiden. 51% van de bevraagde 
leerkrachten geeft aan dat het thema ‘omgaan met verlies/rouw’ niet werd behandeld in 
hun lerarenopleiding. 90% stipt dan ook aan dat dit een essentieel thema is in de 
opleiding van toekomstige leerkrachten.  

De resultaten van de bevraging worden uitgebreid weergegeven. Vanuit de analyse wordt 
er kernachtig een aantal speerpunten naar voor geschoven. 

Om een antwoord te bieden aan de noden en behoeften van leerkrachten in het omgaan 
met brede verlieservaringen van kinderen, worden er daarna enkele aanbevelingen 
geformuleerd. 

Verlies hoort onlosmakelijk bij het leven, ook bij dat van kinderen. Het is dus belangrijk 
dat rouwende kinderen serieus worden genomen. Dat er aandacht en ruimte mag zijn 
voor emotionele remediëring. Door het ‘creëren van een veilige haven’ en het bieden van 
‘tijd en ruimte’ kan je in brede verlieservaringen ‘troost bieden’ aan het kind. Het verlies 
samen beleven. 
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Aandacht en zorg voor het emotioneel welbevinden van kinderen is een op te nemen taak 
voor leerkrachten én de lerarenopleiding. Door te ‘bouwen aan een positief klasklimaat’, 
te groeien in ‘affectieve rolneming’, ‘zorg te dragen voor zichzelf’ en in ‘verbinding te 
gaan met ouders/begeleiders’ kan een leerkracht meer kracht inzetten in het omgaan met 
en het begeleiden van rouwende kinderen. 

De doelstelling om een duidelijk beeld te krijgen van de noden en behoeften van zowel 
beginnende als van ervaren leerkrachten werd niet volledig bereikt. Slechts 16 van de 
217 leerkrachten studeerden af na 2013. Het is waardevol om deze groep gerichter te 
bevragen omtrent het thema ‘omgaan met verlies/rouw’. 

Dankzij mijn twee verschillende laarzen en de competenties verworven tijdens de 
opleiding, kon ik de noden en behoeften van leerkrachten in het omgaan met verlies/rouw 
in kaart brengen. Enkele mistige dwaaloorden werden nader onderzocht en zorgbehoeften 
gedetecteerd. Zaadjes werden gestrooid. 

Ik hoop dat de zaadjes in vruchtbare grond mogen landen zodat kinderen mogen en 
kunnen zijn wie ze zijn. Dat al deze plekken hun waardige plaats mogen krijgen op de 
landkaart van verlies in het landschap van het basisonderwijs. 
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1 Inleiding 

“Leerkrachten zijn gebaat bij het besef dat een verstandig kinderhoofd maar 
optimaal kan functioneren mits een vreugdevol kinderhart.” Pasteels et al., 2013, p.324 

Bovenstaand citaat van professor Mortelmans, uitgesproken door Lut Celie tijdens de 
opleiding ‘Integratief Verliescounselor’ aan de Academie voor Integratieve en 
Humanistische Psychologie en Psychotherapie (AIHP), wist mij meteen te raken.  

Ik startte mijn opleiding Pedagogische Wetenschappen vanuit een sterke verwondering in 
het ontwikkelen en leren van jonge kinderen. Nog dagelijks mag ik als lerarenopleider 
studenten prikkelen met mijn passie voor onderwijs, vorming en begeleiding. Het geeft 
me enorme voldoening om studenten te beluisteren en te coachen in hun groei naar 
leraar-zijn en in hun zoektocht naar zichzelf. 

Al vanaf onze kindertijd maakt verlies deel uit van het leven. Het ene verlies kunnen we 
bevatten. Het andere is zo ondenkbaar dat het een diepe verwonding achter laat. Ook al 
zijn kinderen soms meester in het verbergen en uitspelen van hun gevoelens, een 
vreugdevol kinderhart is geen evidentie. 

Ook ik leerde op mijn beurt wat het is om gemis te voelen, weg te kruipen, met verlies 
aan de slag te gaan,… Er soms woorden en soms ook geen woorden voor te vinden. Dat 
er nood is aan tijd en ruimte om emotioneel te helen. Dat het ‘hart’ andere dingen nodig 
heeft dan het ‘hoofd’.  

Mijn eigen zoektocht deed me landen in de opleiding ‘Integratief Verliescounselor’ in de 
Bleekweide in Gent. Na deze tweejarige opleiding mocht ik nog verdere verdieping 
proeven in de opleiding ‘Integratieve Psychotherapie’ (AIHP) om ook volwassenen te 
kunnen begeleiden bij hun emotionele processen. 

Met het citaat van Mortelmans in mijn rugzak, besloot ik met twee verschillende laarzen 
op ontdekking te gaan in het landschap van het basisonderwijs. Aan mijn rechtervoet de 
laars van mijn expertise als lerarenopleider en aan de andere kant de doorleefde laars, nl. 
die van mijn persoonlijke geraakt-zijn. Mijn intentie duidelijk in het vizier: de noden en 
behoeften van leerkrachten in het omgaan met verlies/rouw beter in kaart brengen.  

Met behulp van een vragenlijst nodigde ik leerkrachten kleuter- en lager 
onderwijs uit om stil te staan bij de brede verlieservaringen waarmee kinderen 
geconfronteerd worden. In de online bevraging werd aandacht besteed aan 
de manier waarop leerkrachten deze kinderen al dan niet ondersteunen en 
begeleiden. Kwam dit thema voldoende aan bod in hun lerarenopleiding? 
Welke noden en behoeften ervaren de leerkrachten nog om met dit thema 
aan de slag te gaan? 

In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de bevraging weergegeven en 
geanalyseerd. Vervolgens tracht ik kernachtig een aantal speerpunten te 
formuleren. Ten slotte durf ik in hoofdstuk 4 enkele aanbevelingen te doen 
die een antwoord bieden op de noden en behoeften in het omgaan met brede 
verlieservaringen van kinderen. 

Graag nodig ik u uit om mee op tocht te gaan.  
An Severeyns 
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2 Ruimte voor verdriet 

Uit het leven gegrepen: 

 ‘Op 18 maart 2014 sterven mijn moeke (grootmoeder) en mijn kleine zus. 

Het was een gewone dag op school.  ’s Avonds kwam niet mijn mama, zoals gewoonlijk 
ons van school halen.  We mochten mee met een mama van een kindje uit onze straat. 
Waarom precies was me niet duidelijk.  Ik vond het vreemd maar stond er niet zo heel 
lang bij stil.  Ik speelde samen met mijn vriendjes.  Toen het bijna etenstijd was, voelde 
ik een ongemakkelijk gevoel in mij naar boven komen.  Het werd steeds later.  Moest ik 
hier ook nog mee eten?  Waar waren mijn ouders?  Wat was er precies aan de hand? 

Het nieuws sloeg erg in. Moeke en mijn zus besloten kippeneitjes naar moemoe te 
brengen.  Op weg daar naartoe, kregen ze een ongeval.  Geen van beiden overleefden 
dit.  9 jaar was ik.  De oudste van vier kinderen.  Plots, temidden van zoveel verdriet.  
Van chaos.  Van veel mensen die binnen en buiten liepen.  Van mensen die plots heel 
vriendelijk waren.  Of mensen die me niet aankeken als ze binnen kwamen. 

Ik mocht van mijn mama en papa zelf kiezen wanneer ik terug naar school zou gaan.  
Eigenlijk vond ik dit best spannend.  Langs de ene kant wilde ik zo snel mogelijk terug.  
Langs de andere kant durfde ik niet goed.  Hoe doen mijn andere broers het?  Want, zo 
zei mijn mama, we mochten zelf kiezen hoe dit zou gebeuren.  Mama zou meegaan tot in 
de klas en uitleggen wat er gebeurd was of ik mocht zelf gaan.  Zonder haar.  Ik koos om 
twee dagen en een half thuis te blijven en alleen terug te gaan.  Dat leek me het 
makkelijkst.  Ik keek er naar uit om terug gewoon te zijn.  Met vrienden te voetballen op 
de speelplaats.  Ik had ze al wel gezien, bij ons aan de voordeur, met bloemen en 
kaarsen.  Twee van mijn beste vrienden hadden iets geknutseld.  Ik moest ervan wenen.  
En toch vond ik het ook heel lief dat ze dit deden.   

Op maandagochtend fietste ik met een bang hartje naar school.  Ik was heel 
zenuwachtig.  Alle kinderen en juffen keken naar mij.  Het was druk op de speelplaats.  
Kinderen riepen en liepen door mekaar.  Het was zo anders dan bij ons thuis.  Thuis stond 
alles stil.  En hier leek het, heel even, alsof er niets was gebeurd.   

Eenmaal in de klas, zei juf Leen dat als er iets was ik wel even naar de gang mocht gaan.  
Ik wist niet goed wanneer dit dan zou zijn en hoe ik dit moest aanpakken.  Er werd niets 
gezegd, niet over ons moeke en ook niet over mijn zus.  Ik begon te twijfelen.  Het leek 
alsof ze het nog niet wisten.  Tijdens de speeltijd, waar ik zo naar had uitgekeken, moest 
ik even binnenblijven om het hoofdstuk rekenen, dat ik had gemist, in te halen.  Ik werd 
er verdrietig van.  En ik begreep niet hoe ik deze sommen moest oplossen.  Dat was raar 
want ik kon eigenlijk heel goed rekenen. 

Teneergeslagen fietste ik die dag terug naar huis.  Terug naar die poel van groot verdriet.’ 

 

Lars, 11 jaar  
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3 Onderzoek naar ‘brede verlieservaringen’ 

3.1 Situering 

In dit hoofdstuk van de scriptie worden de resultaten van de bevraging weergegeven en 
geanalyseerd.  
 
Om een zo groot mogelijke respons te bekomen, werd geopteerd voor een online 
bevraging in Google Forms (zie bijlage). Via een mailing aan alle Vlaamse kleuter- en 
lagere scholen en via enkele relevante facebookgroepen werd de bevraging verspreid. 
218 leerkrachten kleuter- en lager onderwijs vulden de bevraging in waarvan 217 
respondenten werden weerhouden. 

3.2 Algemene informatie 

De bevraging wordt ingevuld door 204 vrouwelijke leerkrachten en 13 mannelijke 
leerkrachten. 

 

Figuur 1: Verdeling van de respondenten naar geslacht 

Van de 217 respondenten volgen er 80 het regulier traject ‘Bachelor in onderwijs: 
kleuteronderwijs’ en 3 respondenten de verkorte opleiding tot leraar kleuterondewijs. 
Vanuit de opleiding ‘Bachelor in onderwijs: lager onderwijs’ vulden 125 respondenten 
vanuit het reguliere traject de bevraging in en 9 vanuit het verkorte traject. Dit geeft 
volgende procentuele verdeling. 

 

Figuur 2: Verdeling van de respondenten naar opleiding 
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Het is in eerste instantie de bedoeling om de bevraging te richten naar beginnende 
leerkrachten, zodat hun noden en behoeften beter in kaart kunnen worden gebracht. 
Slechts 7,5% van de respondenten (n=16) is afgestudeerd tussen 2013-2016. De 
grootste groep nl. 92,6% studeerde af voor 2013 (n=201). In de verdere analyse worden 
de beginnende leerkrachten niet opgesplitst per afstudeerjaar maar worden de 
categorieën ‘voor 2013’ en ‘na 2013’ gebruikt. 

 

Figuur 3: Procentuele verdeling van de respondenten volgens afstudeerjaar 

 
De respondenten volgden hun lerarenopleiding aan verschillende Vlaamse hogescholen. 
Door de verschillende fusies die sinds 1995-1996 het hele hogeschoollandschap 
hertekenden, vonden heel wat respondenten hun ‘oude hogeschool’ niet terug in de lijst. 
De grote ‘restcategorie’ van 24% kan hierdoor verklaard worden. 

 

Figuur 4: Procentuele verdeling van de respondenten over de Vlaamse hogescholen 
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3.3 ‘Brede verlieservaringen’ in de klaspraktijk 

Verlies is een veelomvattende term. Kinderen worden niet alleen geraakt door het 
overlijden van een dierbaar iemand maar ook door het uiteenvallen van het nest van 
oorsprong (bij echtscheiding, adoptie, plaatsing of bij pleegouderschap), het wegvallen 
van de vertrouwde omgeving bij een verhuis van woning of school, het afscheid nemen 
van een huisdier, de confrontatie met (een levensbedreigende) ziekte of beperking in hun 
omgeving. Daarnaast kunnen ook het verlies van bezittingen, het verlies van het land van 
oorsprong (door migratie of vlucht) en het verlies van vrienden (bij uitsluiting, pesten) 
een grote impact hebben op kinderen.  

De bevraagde leerkrachten worden allemaal geconfronteerd met één of meerdere 
verlieservaring(en) in hun klaspraktijk. Het overlijden van grootouder(s) (n=205) en 
echtscheiding (n=200) alsook overlijden van een huisdier (n=191) komen het meest aan 
bod. 

 

Figuur 5: Procentuele verdeling van verschillende verlieservaringen in de klaspraktijk 

Ook na opsplitsing van de gegevens naar kleuter- en lager onderwijs zien we dat alle 
leerkrachten in contact komen met één of meerdere categorieën van verlieservaringen. 
Leerkrachten lager onderwijs worden echter vaker (n=104) geconfronteerd met verlies 
van vrienden dan leerkrachten kleuteronderwijs (n=28), alsook met het overlijden van 
ouders of familieleden (respectievelijk 65% en 85% tegenover 41% en 55%).  

13% van de kleuterleerkrachten vullen bij andere vormen van verlieservaringen o.a. het 
volgende aan: het overlijden van een kleuter in de klas/school, seksueel misbruik, 
overlijden van een leerkracht in de school.  

Lagere schoolleerkrachten noteren in deze categorie ook het overlijden van een 
klas/schoolgenoot, leerkracht in de school en incest maar ook zelfdoding van broer/ouder, 
een ouder die in het buitenland werkt, afwijzing en een failissement. 
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Figuur 6: Procentuele verdeling van verlieservaringen in het kleuter- en het lager onderwijs 
 

Figuur 7 toont aan dat er zowel beginnende leerkrachten (afgestudeerd na 2013, n=16) 
als meer ervaren leerkrachten (n=201) in contact komen met brede verlieservaringen. 
Ondanks het klein aantal responenten afgestudeerd na 2013 valt op dat zij meer 
geconfronteerd worden met kinderen die hun land van oorsprong verliezen nl. 56% t.o.v. 
45% en beduidend minder met het overlijden van ouder(s) nl. 19% t.o.v 59%.  
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3.4 Omgaan met verlies in de opleiding tot leraar 
kleuter/lager onderwijs 

3.4.1 Situering 

Het decreet van 15 december 2006 betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen heeft 
de basis gelegd voor de huidige structuur en orgaisatie van de lerarenopleidingen. Sinds 1 
september 2007 zijn er nog twee soorten lerarenopleidingen, namelijk een geïntegreerde 
lerarenopleiding (GLO) en een specifieke lerarenopleiding (SLO) (Vlaamse Regering, 
2016). 

De bevraging richt zich op de geïntegreerde lerarenopleidingen ‘Bachelor in onderwijs: 
Lager onderwijs’ en ‘Bachelor in onderwijs: Kleuteronderwijs’ die worden aangeboden 
door hogescholen.  
 

3.4.2 Plaats van het thema verlies/rouw  

Wanneer kinderen geconfronteerd worden met brede verlieservaringen gaat dit steeds 
gepaard met een veelheid aan gevoelens. Omgaan met kinderen tijdens deze moeilijke 
momenten betekent vooral oog hebben voor hun beleving (Verliefde & Fiddelaers-Jaspers, 
2005). 

In de bevraging wordt ook expliciet gepeild naar de achtergrond die leerkrachten kleuter-
en lager onderwijs meekregen rond het thema ‘omgaan met verlies/rouw’ in hun initiële 
opleiding.  

Slechts een kwart van de respondenten (n=55) geeft aan dat het thema omgaan met 
verlies/rouw werd behandeld tijdens hun opleiding. 110 respondenten geven aan dat het 
thema niet aan bod kwam, 52 leerkrachten geven aan dat ze het niet precies meer weten. 

 

Figuur 8: Procentuele verdeling van verlies/rouw als thema in de opleiding tot leraar 
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Figuur 9: Procentuele verdeling per opleiding van het thema verlies/rouw in de opleiding tot leraar 

Uit de resultaten blijkt dat het vooral leerkrachten lager onderwijs zijn die aangeven dat 
het thema rouw/verlies nergens aan bod kwam tijdens hun opleiding nl. 59% (n=79) 
t.o.v. 37,3% (n=31) kleuterleerkrachten. Meer leerkrachten kleuteronderwijs geven aan 
dat het thema wel behandeld werd in hun opleiding nl. 32,5% (n=27) t.o.v. 20,9% 
(n=28) leerkrachten lager onderwijs). 

Wanneer de resultaten uitgesplitst worden naar afstudeerjaar, is er toch wel een 
opvallend verschil merkbaar. Van de 16 beginnende leerkrachten (afgestudeerd na 2013) 
geven 14 leerkrachten aan dat het thema verlies/rouw werd behandeld in hun opleiding. 
Het is echter de grote groep leerkrachten afgestudeerd voor 2013 (n=201) die aangeeft 
dat het thema niet (n=108) aan bod is gekomen of dat ze het zich niet meer herinnert 
(n=52).  

De groep beginnende leerkrachten is echter niet representatief waardoor het voorbarig is 
om hieruit conclusies te trekken. 7 van de 16 leerkrachten afgestudeerd na 2013 volgden 
hun opleiding in Thomas More Vorselaar waar ik dit thema binnen het opleidingsonderdeel 
‘Zorgbreed onderwijs’ doceer. Het is wel zinvol om in een vervolgonderzoek na te gaan of 
deze trend zich effectief verder aftekent. 

 

Figuur 10: Procentuele verdeling van het thema verlies/rouw in de opleiding tot leraar  
(volgens afstudeerjaar) 
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inhouden binnen pedagogische vakken (vb. agogiek, zorg, pedagogie) en 16,1% in 
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Kleuterleerkrachten noteren procentueel meer aandacht voor het thema binnen de 
opleidingsonderdelen godsdienst en zorg(breed onderwijs), terwijl leerkrachten lager 
onderwijs de inhoud aan bod zagen komen in levensbeschouwing en agogiek (zie figuur 
11). 

Wanneer de gegevens opgesplitst worden naar afstudeerjaar (figuur 12), zien we opnieuw 
het opvallende verschil dat we reeds vaststelden bij figuur 10. Het zijn vooral de 
leerkrachten afgestudeerd voor 2013 die aangeven dat het thema nergens aan bod kwam 
of dat ze er geen idee meer van hebben. Bij de groep beginnende leerkrachten 
(afgestudeerd na 2013, n=16) ging er voornamelijk aandacht naar het thema in de 
opleidingsonderdelen godsdienst (n=5), pedagogiek (n=3) en zorg(breed onderwijs) 
(n=4). 

 

Figuur 11: Opleidingsonderdelen waarin het thema rouw/verlies werd behandeld  
(volgens opleidingsvorm) 

 

Figuur 12: Opleidingsonderdelen waarin het thema rouw/verlies werd behandeld  
(volgens afstudeerjaar) 
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3.4.3 Inhouden en handvatten rond het thema rouw/verlies  

Slechts een kwart van de respondenten geeft aan dat het thema verlies/rouw zeker in de 
lerarenopleiding aan bod kwam (figuur 8). Dit vertaalt zich verder in de concrete 
inhouden/handvatten (figuren 13 en 14). Slechts 23 kleuterleerkrachten en 27 
leerkrachten lager onderwijs vullen vraag 13 in. 

Figuur 13 toont dat kleuterleerkrachten (n=83) tijdens hun opleiding meer concrete 
handvatten kregen om met kinderen aan de slag te gaan rond het thema rouw/verlies vb. 
concrete informatie (n=4), gebruik van prentenboeken (n=5). Procentueel gezien kregen 
ze meer achtergrond rond omgaan met gevoelens, rouw en communicatie dan 
leerkrachten lager onderwijs. Deze laatste groep kreeg meer achtergrond rond het 
gebruik van een rouwkoffer en het godsdienstige aspect van het thema verlies/rouw.  

 

Figuur 13: Inhouden/handvatten rond verlies/rouw in de opleiding tot leraar (per opleidingsvorm) 

 

Figuur 14: Inhouden/handvatten rond verlies/rouw in de opleiding tot leraar (volgens afstudeerjaar) 
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De kleine groep beginnende leerkrachten (afgestudeerd na 2013, n=16) noteert 
procentueel meer inhouden over het omgaan met gevoelens (n=2) en het gebruik van 
prentenboeken (n=2).  
 

3.4.4 Tevredenheid over de achtergrond van het thema 

Wanneer gepeild wordt naar de tevredenheid van leerkrachten over de achtergrond van 
het thema in hun opleiding, komen we tot volgende vaststellingen. In totaal geeft slechts 
10% van de leerkrachten aan dat ze tevreden (n=10) tot heel tevreden (n=2) zijn. De 
overgrote meerderheid van de leerkrachten geeft aan niet tevreden (n=28) en zelfs 
helemaal niet tevreden (n=64) te zijn over de behandeling van ‘omgaan met verlies’ in 
hun opleiding tot leraar.  

 

Figuur 15: Tevredenheid over de inhouden/handvatten rond rouw/verlies in de opleiding tot leraar 

 
Bij uitsplitsing van de resultaten voor de opleiding kleuteronderwijs (n=83) en lager 
onderwijs (n=134), zijn leerkrachten lager onderwijs minder tevreden dan leerkrachten 
kleuteronderwijs nl. respectievelijk 44% (n=59) t.o.v. 39,7% (n=33). Diegenen die wel 
tevreden zijn, zijn dit ook iets meer uitgesproken nl. 5,9% (n=8) t.o.v. 4,8% (n=4) 
tevreden kleuterleerkrachten.  

 

Figuur 16: Tevredenheid over de inhouden/handvatten rond rouw/verlies in de opleiding tot leraar 
(volgens opleidingsvorm) 

 

52%	

22%	

16%	

8%	 2%	

14.a.	Hoe	tevreden	ben	je	over	de	inhouden/handvaEen	die	je	kreeg	rond	
verlies/rouw	in	je	opleiding?	

helemaal	niet	tevreden	
niet	tevreden	
neutraal	
tevreden	
heel	tevreden	

27,7%	

12,0%	

12,0%	

3,6%	

1,2%	

30,6%	

13,4%	

7,5%	

5,2%	

0,7%	

helemaal	niet	tevreden	

niet	tevreden	

neutraal	

tevreden	

heel	tevreden	

14.b.	Hoe	tevreden	ben	je	over	de	inhouden/handvaEen	die	je	kreeg	rond	
verlies/rouw	in	je	opleiding?	

lager	onderwijs	 kleuteronderwijs	



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns   

 

 
21 

Een duidelijk verschil tekent zich af in de tevredenheidsresultaten wanneer de groep 
opgesplitst wordt volgens afstudeerjaar. Daar waar leerkrachten afgestudeerd voor 2013 
(helemaal) niet tevreden zijn over de inhoud die ze meekregen rond ‘omgaan met verlies’ 
in hun opleiding (n=90), zijn de beginnende leerkrachten in het algemeen wel (heel) 
tevreden (n= 4). Zoals reeds eerder vermeld, is het zinvol om in een vervolgonderzoek na 
te gaan of deze trend zich effectief doorzet. 

 

Figuur 17: Tevredenheid over de inhouden/handvatten rond rouw/verlies in de opleiding tot leraar 
(volgens afstudeerjaar) 

 

3.5 Omgaan met verlieservaring(en) in de klaspraktijk 

3.5.1 Situering 

Direct of indirect komen scholen, leerkrachten in aanraking met brede verlieservaringen. 
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ouders/begeleiders/omgeving aan leerkrachten n.a.v. brede verlieservaringen. 
Tot slot bekijken we van welke ondersteuning leerkrachten gebruik maken en worden hun 
noden en behoeften in kaart gebracht. 
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In de categorie ‘andere’ noteren leerkrachten o.a. het organiseren van individuele en/of 
klasgesprekken, rituelen, stilte/rouwhoekje, schrijven (dagboek, boekje met opdrachten, 
brievenbus, ik-kaft,…), gebruik van de rouwkoffer maar ook godsdienstige/ 
levensbeschouwelijke aspecten (gebed, bezinning, herdenkingsmoment). 

 

Figuur 18: Procentuele inzet van methodieken om met verlies/rouw aan de slag te gaan 

 

3.5.3 Leerkrachtinitiatieven 

3.5.3.1 Concrete initiatieven t.a.v. kinderen/leerlingen 

98,6% van de leerkrachten onderneemt gemiddeld 3 initiatieven t.a.v. 
kinderen/leerlingen. In figuur 19 wordt er een procentuele verdeling weergegeven van 
alle concrete initiatieven t.a.v. kinderen/leerlingen. Bij het procentueel uitzetten van de 
concrete initiatieven per categorie (tabel 2) zien we dat 34,8% van de leerkrachten 
opteert voor een gespreksvorm. In eerste instantie met de kinderen/leerlingen zelf 
(n=136) maar ook met de klasgroep (n=76), de ouders (n=15), het team (n=5), CLB 
(n=9) en met psychologen of therapeuten (n=5). In 28,9% van alle initiatieven worden 
methodieken ingezet om met brede verlieservaringen aan de slag te gaan. Het gebruik 
van verhalen/prentenboeken (27,6%, n=60) of muzische, creatieve 
verwerkingsactiviteiten (25,3%, n=55) worden procentueel het vaakst ingezet. 

1/5de van de leerkrachten (19,5%) noteert vaardigheden in te zetten om in verbinding te 
gaan met kinderen/leerlingen. Er wordt geluisterd (n=48), geborgenheid geboden 
(n=22), tijd gemaakt (n=14), getroost (n=14) en ruimte geboden om ‘er te zijn’ (n=20).  

Verder voorzien 9,2% van de respondenten in een stilte/herdenkingshoekje (n=20), 
brandt 6,9% een symbolisch kaarsje (n=15) en maakt 6,9% gebruik van een rouwkoffer 
(n=15). 
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Figuur 19: Procentuele weergave van de concrete initiatieven genomen t.a.v. kinderen/leerlingen 
 

Categorieën van concrete initiatieven Absolute 
aantallen 

percentages 

Gespreksvormen 246 34,8% 
Vaardigheden (communicatie/persoonlijke) 138 19,5% 
Omgaan met gevoelens 15 2,1% 
In verbinding met klas 26 3,7% 
Methodieken 204 28,9% 
Godsdienst/levensbeschouwing 60 8,5% 
Restcategorie 17 2,4% 

Tabel 1: Verdeling van de concrete initiatieven per categorie 
 

3.5.3.2 Concrete initiatieven t.a.v. groep/klas/school 

Bij de concrete initiatieven die leerkrachten nemen t.a.v. de groep/klas/school (figuur 20) 
zien we eenzelfde trend als bij de concrete initiatieven t.a.v. kinderen/leerlingen. Ook hier 
neemt een groot deel van de bevraagde leerkrachten (n=142) tijd voor een kringgesprek. 
1/5de van de leerkrachten zet muzisch, creatieve verwerkingsmethodieken in (n=51) en 
gebruikt verhalen en prentenboeken (n=42). Daarnaast besteden leerkrachten aandacht 
aan het inrichten van een rouwhoekje/herinneringsplekje (n=33), gebeds/stiltemomenten 
(n=19) en gebruiken 15 leerkrachten een rouwkoffer. 4,1% van de leerkrachten neemt 
geen initiatieven t.a.v. groep/klas/school. 
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8,8% van de leerkrachten (n=18) geeft leeftijdsgebonden duiding bij de verlieservaring 
t.a.. de groep/klas/school. 

 

Figuur 20: Concrete initiatieven naar de groep/klas/school 
 

3.5.3.3 Concrete initiatieven t.a.v. ouders/begeleiders 

In figuur 21 worden de concrete initiatieven t.a.v. ouders/begeleiders procentueel 
uitgezet. Leerkrachten gaan met ouders in gesprek over de verlieservaring bv. in een 
oudergesprek, oudercontact, huisbezoek (n=125), ze informeren zich (n=20) en stemmen 
concreet af (n=32). Leerkrachten bieden een luisterend oor (n=34) en zorgen ervoor dat 
ze beschikbaar zijn (n=23) voor ouders/begeleiders. 

Daarnaast stelt 13,4% van de leerkrachten (n=29) didactisch materiaal (literatuur, 
prentenboeken, rouwkoffer,…) ter beschikking. 6,5% van de leerkrachten geeft aan geen 
of weinig concrete initiatieven te nemen.  
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Figuur 21: Concrete initiatieven naar ouders/begeleiders 

 

3.5.4 Initiatieven vanuit de klas/school  

Niet alleen leerkrachten nemen initiatieven n.a.v. brede verlieservaringen, ook vanuit de 
klas en/of de school kunnen acties ontstaan. 

Zo geven 37 respondenten aan dat er een rouwhoekje wordt geïnstalleerd in de school en 
dat er op een muzisch, creatieve manier rond het verlies wordt gewerkt. In 15,7% wordt 
er samen met de klas/vanuit de school deelgenomen aan de afscheidsplechtigheid en/of 
wordt deze mee vorm gegeven (n=34). 

Daarnaast worden steun-/condolancekaartjes geschreven (n=28) en is er aandacht voor 
het omgaan met gevoelens (n=18) door bv. gevoelsdoosjes, knuffels, tranenpotje,… 

Bij 11,1% van de bevraagde leerkrachten wordt er op een bijzondere manier afscheid 
genomen via een ‘afscheidsritueel’ (n=24) bv. door het oplaten van ballonnen, hangen 
van witte lintjes, het vormen van een erehaag, het planten van een boom, schrijven van 
wenssterretjes, enz.  

Er zijn 6 leerkrachten die melding maken van speciale aandacht voor de verlieservaring 
bij ‘herinneringsmomenten’ zoals sterfdatum, moeder-/vaderdag, grootouderfeest. 

35% van de bevraagde leerkrachten geeft aan dat er geen rituelen en/of 
steunbetuigingen vanuit de klas/school werden opgezet (n=76).  
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Figuur 22: Rituelen en/of steunbetuigingen opgezet vanuit de klas/school 

 

3.5.5 Vragen aan leerkrachten n.a.v. brede verlieservaringen 

Ondanks het feit dat ouders – hoe moeilijk het ook kan zijn - de eerste aangewezenen 
zijn om hun kind te begeleiden, vragen ze steun of hulp aan de leerkracht (Spuij, 2017). 

Uit de bevraging blijkt dat ouders/begeleiders en/of hun omgeving naast de vraag ‘hoe 
om te gaan met het verlies’ (21,2%), vragen en bezorgdheden delen over het 
welbevinden en het gedrag van hun kind in de klas (17% en 14%).   

Er is nood aan concrete informatie bijvoorbeeld over ‘wat precies te vertellen aan 
kinderen’ (n=30), ‘hoe om te gaan met hun vragen’ (n=35) of ‘hoe kinderen het best 
ondersteunen’ (n=22). Daarnaast krijgen leerkrachten (n= 21) ook praktische vragen 
rond het overlijden en het afscheid.  

Uit figuur 24 blijkt dat het voornamelijk kleuterleerkrachten zijn die met deze concrete 
vragen geconfronteerd worden zoals hoe omgaan met het verlies (n=21), hoe handelen 
(n=19) en wat precies vertellen (n=20).  

Leerkrachten lager onderwijs worden eerder aangesproken met vragen m.b.t. 
ondersteuning (n=16) en afstemming (n=12). 
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Figuur 23: Vragen van ouders/begeleiders/omgeving aan de leerkracht n.a.v. brede verlieservaringen 

 

Figuur 24: Vragen van ouders/begeleiders/omgeving aan de leerkracht n.a.v. brede verlieservaringen 
(volgens opleidingsvorm) 
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3.6 Ondersteuning van de leerkracht 

In het opvangen en begeleiden van kinderen/leerlingen die geconfronteerd worden met 
brede verlieservaringen, vinden leerkrachten steun in hun schoolomgeving. In 56,7% 
kunnen ze terecht bij collega’s en het team (n=123). Daarnaast vormen de 
zorgcoördinator (n=65), de directie (n=54) en het Centrum voor Leerlingbegeleiding 
(CLB, n=26) een belangrijke hulpbron. 

Voor een klein aantal leerkrachten vormen ook ouders een steun (n=11), net zoals de 
eigen familie (n=12) en hun partner (n=10). Echter 7,8% van de leerkrachten (n=17) 
geeft aan dat ze bij niemand terecht kan. 
 

 

Figuur 25: Ondersteuning voor leerkrachten in het omgaan met brede verlieservaringen van 
kinderen/leerlingen 

In figuur 26 wordt de opsplitsing gemaakt tussen leerkrachten kleuter- en lager 
onderwijs. Beide groepen ontvangen ongeveer evenveel steun van hun team, collega’, de 
zorgcoördinator en het CLB. Er tekent zich wel een verschil af bij de steun die ze ervaren 
vanuit de directie en de ouders. Het zijn voornamelijk de leerkrachten lager onderwijs die 
vanuit deze hoek steun ervaren. 

De kleine groep beginnende leerkrachten vindt evenveel steun bij de directie als de 
ervaren leerkrachten (figuur 27). Ze ervaren meer steun van het team, collega’s, de 
zorgcoördinator en ouders. Procentueel geven meer beginnende leerkrachten aan dat ze 
bij niemand terecht kunnen.  
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Figuur 26: Ondersteuning voor leerkrachten in het omgaan met brede verlieservaringen bij 
kinderen/leerlingen (volgens opleidingsvorm) 

 

 

Figuur 27: Ondersteuning voor leerkrachten in het omgaan met brede verlieservaringen bij 
kinderen/leerlingen (volgens afstudeerjaar) 
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In het algemeen zijn leerkrachten tevreden (n=93) tot heel tevreden (n=58) over de 
steun die ze krijgen (zie figuur 28). 23% ervaart dit eerder neutraal (n=50) en 7% van 
de leerkrachten geeft aan dat ze niet tevreden (n=6) of helemaal niet tevreden (n=10) 
zijn.  
 

 

Figuur 28: Tevredenheid over de verkregen steun 

Leerkrachten lager onderwijs zijn ongeveer even tevreden over de steun nl. 70,1% 
(n=94) t.o.v. 68,7% kleuterleerkrachten (n=57). Ze zijn iets meer uitgesproken 
ontevreden 8,2% (n=11) t.o.v. 6% (n=5). 

 

Figuur 29: Tevredenheid over de verkregen steun (volgens opleidingsvorm) 

Ervaren leerkrachten uiten zich positiever dan de beginnende leerkrachten. Geen enkele 
van de 16 beginnende leerkrachten uit zich ontevreden over de verkregen steun. 

 

Figuur 30: Tevredenheid over de verkregen steun (volgens afstudeerjaar) 
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3.6.1 De verlies/rouwkoffer 

Een verlies- of rouwkoffer is een koffer/themadoos die vaak leeftijdsgebonden wordt 
uitgewerkt en die gericht is op de verwerking van een verliessituatie. Deze koffers 
bestaan o.a. uit literatuur voor volwassenen, (prenten)boeken, werk- en 
herinneringsboeken, brochures, verschillende (spel)materialen, handpoppen, enz. 
Daarnaast bevat de koffer vaak ook een draaiboek en werkvormen om met het verlies 
aan de slag te gaan in de klas.  

Er zijn wel enkele standaard verlieskoffers te koop maar meestal werken schoolteams een 
verlies/rouwkoffer op maat uit. 

Figuur 31 geeft aan dat er bij 53% van de bevraagde leerkrachten (n=115) een 
verlies/rouwkoffer aanwezig is nl. 13% in het kleuteronderwijs (n=29) en 40% in het 
lager onderwijs (n=86). 47% geeft aan niet te beschikken over een verlies/rouwkoffer 
(n=102). 

 

Figuur 31: Aanwezigheid van een verlies/rouwkoffer in het kleuter- en lager onderwijs 

 

Wanneer er een verlies/rouwkoffer aanwezig is in de school, gebruiken leerkrachten de 
materialen, de prentenboeken, de teksten, de achtergrondinformatie voornamelijk als 
inspiratiebron (n=47). 15,7% van de leerkrachten (n=18) geeft aan dat ze het gebruik 
van de verlies/rouwkoffer specifiek afstemmen op het individuele kind en/of de situatie.  

Bij afwezigheid van een verlies/rouwkoffer geeft 6,9% van de leerkrachten aan dat ze 
gebruik maakt van eigen materialen (n=7). Bij 6 respondenten werd de rouw/ 
verlieskoffer pas of achteraf uitgewerkt waardoor er geen gebruik van gemaakt kon 
worden. 4,9% ontleent de koffer bij externe diensten (vb. CLB, Huis van de Mens, 
Provincie Limburg). Een aantal leerkrachten (n=5) maakt geen gebruik van de 
rouw/verlieskoffer omdat deze onvoldoende aangepast is aan de specifieke verliessituatie 
van een kind/leerling.  

13,4%	

39,6%	

14,3%	

32,7%	

8.a.	Is	er	op	school	een	verlies/rouwkoffer	aanwezig?	

kleuter	-	Ja	

lager	-	Ja	

kleuter	-	Nee	

lager	-	Nee	



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns   

 

 
32 

 

Figuur 32: Waarom leerkrachten wel/geen gebruik maken van de verlies/rouwkoffer 
 

In het algemeen zijn leerkrachten tevreden (n=50) tot heel tevreden (n=24) over de 
uitgewerkte verlies/rouwkoffer. Echter evenveel respondenten geeft weer hier eerder 
neutraal tegenover te staan. 13% is niet of helemaal niet tevreden over de uitgewerkte 
verlies/rouwkoffer (n=18). 

 

Figuur 33: Tevredenheid over de verlies/rouwkoffer 
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3.7 Het opleidingsprogramma van de lerarenopleiding 

3.7.1.1 Situering 

Onder 3.4. werd reeds besproken welke achtergrond leerkrachten kleuter en lager 
onderwijs in hun initiële opleiding meekregen rond het thema ‘omgaan met 
verlieservaringen’. 

75% van de respondenten geeft aan dat het thema niet aan bod kwam of dat ze dit niet 
meer weten. Een belangrijke vervolgvraag is dan ook of leerkrachten dit thema als 
essentieel ervaren binnen het opleidingsprogramma van de lerarenopleiding. Tenslotte 
bekijken we ook hun suggesties op het vlak van werkvormen en methodieken. 
 

3.7.1.2 ‘Omgaan met verlieservaringen’ als onderdeel van het 
opleidingsprogramma 

Hierbij geeft een overgrote meerderheid nl. 89,2% van leerkrachten kleuteronderwijs 
(n=74) en 88,1% van de leerkrachten lager onderwijs (n=118) aan dat het thema 
‘omgaan met verlieservaringen’ een essentieel onderdeel vormt in het 
opleidingsprogramma. Het zijn slechts enkele leerkrachten die dit niet als zinvol ervaren 
nl. 6 leerkrachten lager onderwijs en 7 kleuterleerkrachten. 

 

Figuur 34: Belang van ‘omgaan met verlieservaringen’ voor leerkrachten binnen de lerarenopleiding 

 
In onderstaande figuren worden de redenen voor hun keuze verder uitgesplitst. Om een 
correcte interpretatie van de cijfers te kunnen geven, is het belangrijk om rekening te 
houden met het absolute aantal respondenten per keuze. 
 

 Volledig 
eens Eens Niet eens/ niet 

oneens Oneens Volledig 
oneens totaal 

Kleuteronderwijs 52 22 2 0 7 83 

Lager onderwijs 74 44 10 1 5 134 

Totaal 196 12 13 217 

Tabel 2: Belang van 'omgaan met verlieservaringen' voor leerkrachten binnen de lerarenopleiding in 
absolute aantallen 
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Figuur 35 toont dat 61,4% van de leerkrachten (n=192), die het eens tot volledig eens 
zijn met de stelling ‘Omgaan met verlieservaringen bij kinderen vormt een essentieel 
onderdeel in het opleidingsprogramma van de lerarenopleiding’, aangeeft dat het thema 
veelvoorkomend is of dat het deel uitmaakt van het leven. Daarnaast geven leerkrachten 
voornamelijk aan nood te hebben aan begeleidingstips (n=31), achtergrondinformatie 
(n=28) en concrete materialen (n=22).  
 
8,9% van de leerkrachten (n=17) voelt aan dat verlieservaringen een invloed hebben op 
het welbevinden van kinderen en leerlingen en dat er meer openheid rond het thema 
wenselijk is (6,8%, n=13).  
 

 

Figuur 35: Redenen waarom ‘omgaan met verlieservaringen’ voor leerkrachten een essentieel 
onderdeel zou moeten zijn binnen de lerarenopleiding 
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Figuur 36: Redenen waarom ‘omgaan met verlieservaringen’ voor leerkrachten geen essentieel 
onderdeel zou moeten zijn binnen de lerarenopleiding 

 

Er zijn 13 leerkrachten die aangeven dat het thema ‘omgaan met verlieservaringen’ voor 
hen geen essentieel onderdeel vormt in de opleiding tot leraar (figuur 36). Als reden 
hiervoor noteren ze dat het een veelvoorkomend thema is. Dit is echter tegenstrijdig. Bij 
het nader bestuderen van de antwoorden, vermoeden we bij deze 8 leerkrachten een 
foutief begrip van de vraag. Het lijkt eerder dat deze leerkrachten bij de categorie 
‘volledig eens’ moeten worden toegevoegd. 

In totaal geven 12 leerkrachten aan dat ze het niet eens noch oneens zijn met de stelling. 
(figuur 37). Hun verklaring hiervoor is dat ze voornamelijk terugvallen op hun eigen 
persoonlijke ervaring en intuïtie (n=3) en dat het steeds belangrijk is om goed af te 
stemmen op de situatie/het kind (n=2). 
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Figuur 37: Redenen waarom leerkrachten ‘neutraal’ staan tegenover het opnemen van ‘omgaan met 
verlieservaringen’ in het opleidingsprogramma van de lerarenopleiding 

 

3.7.1.3 Suggesties voor implementatie van het thema ‘omgaan met 
verlieservaringen’ in de lerarenopleiding  

In vraag 17 van de bevraging wordt gepeild naar suggesties voor werkvormen indien het 
thema ‘omgaan met verlies/rouw’ zou worden opgenomen in het opleidingsprogramma 
van de lerarenopleiding (figuur 38). 

Zowel leerkrachten kleuter- als lager onderwijs kiezen voornamelijk voor een 
praktijkgerichte, ervaringsgerichte insteek om het thema ‘omgaan met verlieservaringen’ 
te benaderen (figuur 39). Zo vinden ze het zinvol om in gesprek te gaan met 
ervaringsdeskundigen (n=163) en experten (n=158) en gebruik te maken van 
casusmateriaal (n=112). Het aanbieden van theoretische kaders blijft voor 1/3de van de 
leerkrachten belangrijk.  
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Figuur 38: Suggesties voor werkvormen bij de implementatie van het thema ‘omgaan met 
verlieservaringen’ in de lerarenopleiding 

In de categorie ‘andere’ noteren leerkrachten o.a. het uitwerken van concrete materialen 
(vb. website, bronnen), intervisie in het team, rituelen en het in proces gaan met eigen 
verlieservaringen als zelfzorg. Het zijn voornamelijk kleuterleerkrachten die in de 
opleiding aan de slag willen gaan met de uitwerking van een rouw/verlieskoffer. 

 

Figuur 39: Suggesties voor werkvormen bij de implementatie van het thema ‘omgaan met 
verlieservaringen’ in de lerarenopleiding (volgens opleidingsvorm) 

De suggesties van beginnende (n=16) en ervaren leerkrachten (n=201) liggen in het 
algemeen in dezelfde lijn. Alleen wat betreft het gebruik van casusmateriaal hebben de 
beginnende leerkrachten een meer uitgesproken voorkeur.  

 

Figuur 40: Suggesties voor werkvormen bij de implementatie van het thema ‘omgaan met 
verlieservaringen’ in de lerarenopleiding (volgens afstudeerjaar) 
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3.7.1.4 Suggesties voor implementatie van het thema ‘omgaan met 
verlieservaringen’ buiten de lerarenopleiding  

Indien het thema ‘omgaan met verlieservaringen’ niet zou worden opgenomen in het 
curriculum van de lerarenopleiding, zijn de bevraagde leerkrachten bereid om hierrond 
nascholing te volgen (n=134) of hierover in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen 
(n=133). Daarnaast scoren gesprekken met experten (n=125) en het thema behandelen 
en verdiepen op een pedagogische studiedag ook hoog (n=118). Leerkrachten zijn minder 
geneigd om met elkaar in gesprek te gaan (n=56) of om literatuur door te nemen 
(n=62).  

Bij ‘ander’ geven enkele kleuterleerkrachten aan dat het uitwerken van een rouwkoffer in 
het team zinvol kan zijn. 

Slechts 9 leerkrachten hebben geen behoefte om nog verder tools te verwerven rond het 
thema.  

 

Figuur 41: Suggesties voor het verwerven van tools rond ‘omgaan met verlieservaringen’ 

 

Figuur 42: Suggesties voor het verwerven van tools rond ‘omgaan met verlieservaringen’  
(volgens opleidingsvorm) 
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Bij nadere analyse van de gegevens (figuur 42) zijn er toch enkele verschillen op te 
merken tussen leerkrachten kleuter- en lager onderwijs. Kleuterleerkrachten zullen eerder 
een nascholing volgen of het thema verdiepen tijdens een pedagogische studiedag. Ze 
zijn ook meer geneigd om rond het thema rouw/verlies in intervisie te gaan met andere 
leerkrachten dan leerkrachten lager onderwijs. 

Het zijn voornamelijk leerkrachten lager onderwijs (n=8) die aangeven dat ze verder 
geen tools wensen te verwerven rond het thema. 

 

Figuur 43: Suggesties voor het verwerven van tools rond ‘omgaan met verlieservaringen’  
(volgens afstudeerjaar) 

Figuur 43 toont dat er in het algemeen weinig verschil is tussen de suggesties van 
beginnende (n=16) en ervaren leerkrachten (n=201). Er tekent zich enkel een verschil af 
bij het gebruik van websites om extra tools te verwerven (n=4 beginnende leerkrachten 
vs n=81 ervaren leerkrachten).  

3.8 Noden en behoeften van leerkrachten 

3.8.1 Het begeleiden van kinderen/leerlingen/klasgroep  

Uit de analyse van bovenstaande gegevens zien we dat leerkrachten, zowel beginnende 
als ervaren leerkrachten in het basisonderwijs, frequent in aanraking komen met brede 
verlieservaringen. Ze nemen initiatieven om kinderen, de klasgroep, de school te 
begeleiden en te ondersteunen in het omgaan met deze verliessituaties. Ook voor ouders 
en begeleiders vormen ze een aanspreekpunt voor steun en/of hulp.  

Het is belangrijk om de noden en behoeften van kleuterleerkrachten en leerkrachten lager 
onderwijs te beluisteren (zie figuur 44).  
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Figuur 44: Noden van leerkrachten bij het begeleiden van kleuters/leerlingen/klasgroepen 
(volgens opleidingsvorm) 

 

Zowel kleuterleerkrachten (n=16) als leerkrachten lager onderwijs (n=29) geven aan 
nood te hebben aan concreet materiaal om met kinderen/leerlingen aan de slag te gaan. 
Uitwisseling met collega’s en externen wordt in totaal door 18% van alle bevraagde 
leerkrachten (n=39) als een nood ervaren (respectievelijk n=15 voor kleuter- en n=24 
voor lager onderwijs), net zoals steun van het brede schoolteam. 26 leerkrachten lager- 
en 13 leerkrachten kleuteronderwijs gaven aan de steun van collega’s, zorgcoördinator, 
directie, CLB te waarderen.  

Leerkrachten lager onderwijs hebben in tegenstelling tot hun collega’s van het 
kleuteronderwijs meer behoefte aan een luisterend oor (7,5% versus 3,6%) en een 
draaiboek (5,2%). Daarnaast valt ook op dat ze meer tijd vragen om leerlingen te 
begeleiden (n=18) dan leerkrachten kleuteronderwijs (n=7). Leerkrachten 
kleuteronderwijs hebben dan weer specifiek meer nood aan praktische materialen zoals 
methodieken (2,4% versus 0,7%) en prentenboeken (8,4% versus 6%). Ook zoeken ze 
achtergrondinformatie afgestemd op de leeftijdsgroep (3,6%) en naar manieren om 
ouders te begeleiden (1,2%). 
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De resultaten per afstudeerjaar worden uitgezet in figuur 45. Leerkrachten afgestudeerd 
voor 2013 (n=201) ervaren meer nood aan uitwisseling met collega’s, 
ervaringsdeskundigen (n=37) en aan ondersteuning van het team (n=37). Daarnaast 
wensen ze achtergrondinformatie (n=30) en meer eigen psychologische ondersteuning 
(n=13).  

Beginnende leerkrachten (n=16) geven aan eerder nood te hebben aan concrete 
materialen (n=6) en prentenboeken (n=2).  

 

Figuur 45: Noden van leerkrachten bij het begeleiden van kleuters/leerlingen/klasgroepen 
(volgens afstudeerjaar) 

 

3.8.2 Het omgaan met verlies/rouw bij kinderen 

In de laatste open vraag van de bevraging worden de noden die leerkrachten nog hebben 
m.b.t. het omgaan met verlies/rouw bij kinderen opgelijst (figuur 46). 104 leerkrachten 
beantwoorden deze vraag. 

In het algemeen geven leerkrachten aan nood te hebben aan concrete materialen 
(praktische materialen, prentenboeken) en kaders (achtergrondinformatie en didactische 
materiaal). Daarnaast vragen leerkrachten meer tijd om met verlieservaringen aan de 
slag te gaan. 
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Figuur 46: Noden die leerkrachten ervaren m.b.t. het omgaan met verlies/rouw bij kinderen 

 

De verwerking van de gegevens volgens opleidingsvorm tonen andere noden en 
behoeftes tussen kleuterleerkrachten en leerkrachten lager onderwijs.  

Kleuterleerkrachten (n=83) noteren een grotere nood aan praktische materialen, contact 
met deskundigen en in het omgaan met en het begeleiden van ouders (figuur 47). 
Leerkrachten lager onderwijs (n=134) ervaren meer uitgesproken nood aan zelfzorg (vb. 
hoe omgaan met eigen verlies) en aan tijd. Meer ruimte om met verlieservaringen aan de 
slag te gaan en meer tijd voor de leerlingen die hiermee geconfronteerd worden. 
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Figuur 47: Noden die leerkrachten ervaren m.b.t. het omgaan met verlies/rouw bij kinderen  
(volgens opleidingsvorm) 

 

Voor de volledigheid worden de resultaten per afstudeerjaar ook mee opgenomen. Echter 
de veelheid van de antwoorden van deze kleine respondentengroep beginnende 
leerkrachten (n=16) maakt een vergelijking met ervaren leerkrachten (n=201) moeilijk. 
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Figuur 48: Noden die leerkrachten ervaren m.b.t. het omgaan met verlies/rouw bij kinderen  
(volgens afstudeerjaar) 
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3.9 Besluit 

217 leerkrachten (41% kleuter- en 59% lagere onderwijs), verspreid over heel 
Vlaanderen, delen via deze bevraging hun ervaringen omtrent breed verlies bij kinderen 
in het basisonderwijs. 

Alle leerkrachten, kleuter- en lager onderwijs, komen in contact met één of meerdere 
verlieservaringen. Het gaat hoofdzakelijk om overlijdens (94,5%) en echtscheidingen 
(92,2%).  

 
51% van de bevraagde leerkrachten geeft aan dat het thema niet aan bod kwam tijdens 
hun lerarenopleiding. 74% van de leerkrachten uit hierover ook zijn ongenoegen. 
Bovendien krijgen leerkrachten veel vragen van ouders. Ze worden gezien als expert 
terwijl dit thema niet of nauwelijks aan bod komt tijdens hun opleiding. 

Verder in de bevraging besluit bijna 90% van de bevraagde leerkrachten dat ‘omgaan met 
verlieservaringen bij kinderen’ een essentieel onderdeel dient te vormen in het 
opleidingsprogramma van de lerarenopleiding. Leerkrachten vragen begeleidingstips 
(16,1%), achtergrondinformatie (14,5%) en concreet inzetbare materialen (11,5%). 

Zowel leerkrachten kleuter- als lager onderwijs opteren voor een praktijkgerichte, 
ervaringsgerichte insteek om het thema ‘omgaan met verlieservaringen’ te benaderen. Ze 
suggereren het thema op te nemen in het curriculum via het gebruik van casusmateriaal 
(51,6%), gesprekken met ervaringsdeskundigen (75,1%) en experten (72,8%). 
Daarnaast zijn leerkrachten bereid zich via nascholing (62%), pedagogische studiedagen 
(54%) en gesprekken met ervaringsdeskundigen (61%) en experten (58%) verder te 
verdiepen. 

Toch zien we ook dat er sensibilisering nodig is rond dit thema. Slechts 8,9% van de 
leerkrachten geeft aan dat verlieservaringen een invloed hebben op het welbevinden van 
kinderen en leerlingen en dat er meer openheid rond het thema wenselijk is (6,8%).  

 
Als we de ingezette methodieken bij het begeleiden van verlieservaringen onder de 
loep nemen, zien we dat 77,4% van de leerkrachten opteert voor creatieve verwerking en 
het gebruik van prentenboeken (77%) en verhalen (66,4%). De helft van de leerkrachten 
gaat aan de slag met gevoelskaartjes en muziek.  

98,6% van de leerkrachten onderneemt gemiddeld 3 initiatieven t.a.v. 
kinderen/leerlingen. 34,8% van de leerkrachten opteert voor een gesprek als concreet 
initiatief. Slechts 19,5% van de leerkrachten geeft aan in te zetten op communicatieve en 
persoonlijke vaardigheden (luisteren, troosten, geborgenheid bieden, aanwezig zijn) en 
6,5% noteert ‘tijd maken om te luisteren’.  

Er worden door leerkrachten waardevolle initiatieven genomen om de groep/klas/school 
te ondersteunen bij een verlieservaring. Echter slechts 10% van de leerkrachten geeft 
aan dat er leeftijdsgebonden duiding gegeven wordt bij de verlieservaring.  
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Afstemming met ouders/begeleiders rond verlieservaringen is aangewezen. In bijna 60% 
van de verliessituaties gaan leerkrachten in gesprek met ouders/begeleiders. 6,5% van 
de leerkrachten onderneemt weinig of geen initiatieven t.a.v. deze groep. 

Vanuit de klas en/of de school worden in beperkte mate acties opgezet bv. rouwhoekje 
(17,1%), deelnemen aan de begrafenis (15,7%). 35% van de bevraagde leerkrachten 
noteert dat er geen rituelen en/of steunbetuigingen vanuit de klas/school worden 
georganiseerd. 

Bij 53% van de bevraagde leerkrachten is een verlies/rouwkoffer aanwezig op school. 
40,9% gebruikt de inhoud hiervan ter inspiratie. Leerkrachten zijn in het algemeen (70%) 
tevreden over de verlies/rouwkoffer maar bij de uitwerking van concrete initiatieven 
(t.a.v. kinderen, klas, groep, school) wordt ze weinig ingezet (6,9%). 
 

Leerkrachten ervaren een grote nood aan concreet materiaal om met kinderen/leerlingen 
aan de slag te gaan (ongeveer 20%) en uitwisseling met collega’s en externen (18%). 
Leerkrachten lager onderwijs vragen meer tijd en ruimte (13,4%) om met 
verlieservaringen aan de slag te gaan. 

In het begeleiden van kinderen en leerlingen in verliessituaties zijn leerkrachten in het 
algemeen tevreden over de ondersteuning die zij zelf krijgen o.a. van hun 
schoolomgeving (56,7%). 
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4 Aanbevelingen 

De ontdekkingstocht doorheen het landschap van het basisonderwijs werd een heuse 
queeste. Het in kaart brengen van de noden en behoeften van leerkrachten in het 
omgaan met verlies/rouw veroorzaakten blaren aan zowel mijn rechter- als mijn 
linkervoet. Ik voelde zowel een geraaktheid in mijn expertise als lerarenopleider en 
tegelijkertijd een onmacht vanuit mijn eigen kwetsbaarheid. 

De nood aan sensibilisering dient zich aan. Ik hervat strijdvaardig mijn tocht luisterend 
naar het kompas van mijn hart dat tikt voor die kinderen die te maken hebben met brede 
verlieservaringen.  

Doelbewust wil ik stilstaan in die mistige dwaaloorden waar er nog extra zorg nodig is. Op 
die plaatsen wil ik zaadjes strooien. 

4.1 Verlies hoort bij het leven 

Als je de ravijnen tegen stormen beschermt, 
zul je nooit de schoonheid van hun groeven zien. 
Elisabeth Kübler-Ross 

Tijdens onze levensreis komen we grote en kleine verliezen tegen. Het ene verlies kunnen 
we bevatten, het andere is zo ondenkbaar dat het een diepe verwonding achter laat. 
(Fiddelaers, 2014).  

Kinderen komen in aanraking met verlies. Het is dus niet onlogisch dat leerkrachten met 
brede verlieservaringen geconfronteerd worden. De cijfers uit de bevraging tonen dit ook 
aan (zie 3.3.). Om dit soort gebeurtenissen te leren kaderen hebben kinderen hulp nodig. 

Volgens Fiddelaers (2005) hoort leren omgaan met verdriet en pijn bij de opvoeding van 
kinderen. Het is een proces in ontwikkeling. Door als ouder en leerkracht oog te hebben 
voor verlies en verhalen van kinderen ernstig te nemen bv. het overlijden van de 
hamster, een ruzie, een verloren knuffeltje… maak je een bedding waarin alle gevoelens 
er mogen zijn. Zowel vreugde als verdriet horen bij het leven. (Verliefde, 2005; 
Fiddelaers, 2011). 

Het gaat hier voor een stuk om krachtontwikkeling waarin kracht niet gelijk is aan sterk 
zijn maar wel aan trouw blijven aan de innerlijke gevoelens (Brown, 2012). 

Leren omgaan met verlies en verdriet is een levenslang proces. Weijers en Penning 
(2001) voegden dit als 0e taak toe aan de rouwtaken van William Worden1. 
Meer concreet houdt dit in dat verlieservaringen deel uitmaken van het leven en dus 
genormaliseerd moeten worden. Het mag geen taboe zijn om te praten over verlies, 
echtscheiding, kanker, dood. Een leeftijdsgebonden uitleg voor kinderen is nodig.  

                                                
1 De rouwtaken van Worden zijn: 1e realiteit van het verlies laten doordringen, 2e omgaan met een wirwar 
aan gevoelens, 3e verder leven met het gemis en de herinneringen, 4e de draad van het leven weer 
oppakken (Verliefde, 2005; Fiddelaers, 2005). 
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Binnen deze 0e taak staat het welbevinden2 van het kind centraal. 

Verhaal van Lars: 

Tijdens een afstemmingsgesprek samen met de directie en de 
leerkrachten kwamen we te weten dat er heel wat angst leefde bij de 

leerkracht. Er werd opgedragen niet te praten met Lars over de 
gebeurtenis ‘Het is al erg genoeg’. De juf dacht dat afleiding in spel de 

goede oplossing was. 

 
Vroeger heerste het idee dat als je geen aandacht besteedt aan verdriet, het er zogezegd 
niet is (Keirse, 2017).  

Volgens Fiddelaers (2005, p. 147) is er echter geen manier om verlies uit de weg te gaan. 
Ook niet voor kinderen. “Wanneer ze geen gelegenheid krijgen om te rouwen, dan komen 
de rouwreacties op enig moment in het leven terug, vaak in een andere, minder 
herkenbare vorm. Bijvoorbeeld in gedragsproblemen, psychosomatische problematiek of 
onverklaarbare klachten.” 

4.2 Rouwende kinderen serieus nemen 

Elk verhaal van liefde en vreugde is potentieel een verhaal van rouw.  
Julian Barnes 

Ouders en leerkrachten vragen zich vaak af wat de beste manier is om met rouwende 
kinderen om te gaan. In hoeverre kan je kinderen betrekken? Wat mag je precies 
vertellen? Mag je hen confronteren met een huilende volwassene? Houden ze er geen 
trauma aan over? De bescherming die volwassenen aan kinderen willen bieden door 
bepaalde dingen niet te vertellen, werkt vaak averechts. Kinderen hebben deze informatie 
nodig om te leren omgaan met verlieservaringen (Fiddelaers, 2005). 

Betekenisvolle verlieservaringen hebben àltijd een impact op het welbevinden van 
kinderen (Verliefde, 2005; Spuij, 2017). Op het moment dat een kind in staat is zich te 
hechten, is het ook in staat om te rouwen. Kinderen en leerlingen die rouwen zijn niet 
ziek maar proberen zich aan te passen aan een situatie die voor hen compleet is 
veranderd (Fiddelaers, 2005).  

Omgaan met verlieservaringen gaat niet vanzelf. Het is keihard werken. Ook voor 
kinderen. Het is leren omgaan met de realiteit van het verlies en de emotionele reacties 

                                                

2 “Als je welbevinden goed zit, ben je (bijna steeds) in voeling met wat zich in je eigen 
‘ervaringsstroom’ afspeelt. Je kan je eigen behoeften, noden, wensen, gevoelens en gedachten… 
ongehinderd leven. Deze conditie wordt gedekt door het begrip ‘volfunctioneren’ van Carl Rogers 
(1979). Gendlin (1964) een leerling van Rogers spreekt over ‘in process zijn’.” (Laevers, 2016, p.36). 
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die dit verlies teweeg brengt. Het is zich leren aan te passen aan de nieuwe situatie. 
(Verliefde, 2005). 

Er wordt gezocht naar betekenis. Het gaat over het schrijven van het verdere 
levensverhaal met gemis.  

Verhaal van Lars: 

‘Ik raakte helemaal in de war. Thuis was het verlies in alles aanwezig. 
Op school was er echter geen ruimte voor mijn verdriet. Het bracht 
heel wat onzekerheid, verwarring, pijn en afwijzing met zich mee.’ 

 

4.2.1 Aandacht voor emotionele remediëring 

Iets uitspreken geeft een bestaan 
aan wat het in stilte niet had. 
Jonathan Safran Foer 

Kinderen willen begrip voelen voor hun verdriet en de kans krijgen om op school hun 
verdriet te uiten en zo te verwerken. Leerkrachten zijn vaak bijzondere mensen in het 
leven van kinderen. Gezien worden, aandacht krijgen van hen is dan ook belangrijk. 

Het is essentieel dat leerkrachten weten dat naast cognitief remediëren er bij verlies/rouw 
voornamelijk oog moet zijn voor emotioneel remediëren. Lut Celie, coördinator van De 
Bleekweide, gebruikte de term ‘emotionele remediëring’ in een empirische reflectie op een 
wetenschappelijk onderzoek ‘Scheiden in meervoud’ van prof. Mortelmans. 

“Emotionele remediëring is een ervaringsgerichte methode die emoties erkenning geeft en 
de toestemming geeft om deze te veruiterlijken. Elk kind, elke jongere kan leren om een 
opgekropte, ontaarde emotie om te zetten in een constructieve taal.” (Celie & De 
Palmenaer, 2017). 

Of zoals Mortelmans het zo treffend formuleerde: 

Leerkrachten zijn gebaat bij het besef dat een verstandig kinderhoofd maar 
optimaal kan functioneren mits een vreugdevol kinderhart” en “vervolgens is het 
belangrijk om binnen de schoolmuren naast cognitief remediëren om 
schoolachterstand weg te werken ook oog te hebben voor emotioneel remediëren. 
(Pasteels, et al., 2013, p. 324) 

Verlies doet een beroep op het werkgeheugen waardoor het verlies het leren op school 
kan belemmeren. (Spuij, 2017). 
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Verhaal van Lars: 
 

Tijdens de speeltijd, waar ik zo naar had uitgekeken, moest ik even 
binnenblijven om het hoofdstuk rekenen, dat ik had gemist, in te 
halen. Ik werd er verdrietig van. En ik begreep niet hoe ik deze 

sommen moest oplossen. Dat was raar want ik kon eigenlijk heel goed 
rekenen. 

Emotionele remediëring voorkomt ontspoorde emoties en emotionele blokkades en 
bevordert het emotioneel welbevinden en draagkracht van kinderen en jongeren (Celie & 
De Palmenaer, 2017; Keirse, 2017). 

Onderzoek wijst uit dat het niet praten over een emotionele pijn in sommige gevallen 
schadelijker kan zijn dan de gebeurtenis op zich. Het uiten en taal geven op zich van iets 
moeilijks, zorgt al dat het begint te verschrompelen (Brown, 2013). 

 

4.2.2 Concrete handvatten 

Hieronder wil ik beknopt enkele aandachtspunten aanstippen die essentieel zijn bij het 
omgaan en begeleiden van rouwende kinderen. 

 
Een veilige haven creëren 

Niet alleen ouders maar ook leraren en andere volwassenen in de omgeving moeten 
kinderen vertrouwen schenken zodat zij zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen en hun 
emoties kunnen uiten (Fiddelaers, 2005; Verliefde, 2005). 

Een veilige haven kan maar gecreëerd worden mits een basishouding van aanvaarding, 
echtheid en empathie. Deze pijlers vormen het fundament van de cliëntgerichte 
basishouding van Rogers (2012) en de inspiratie voor de ervaringsgerichte basishouding 
van Laevers (2014).  

Veiligheid betekent immers ook dat volwassenen trouw blijven aan hun eigen emoties en 
deze mogen uitdrukken. “Als een volwassene zijn eigen gevoelens durft te herkennen en 
uit te spreken, dan krijgt een kind de ruimte en de veiligheid om zijn eigen gevoelens uit 
te drukken. Het gaat vaak over het samen door de gevoelens heen gaan.” (Verliefde, 
2005, p. 105). 

Verhaal van Lars: 
 

‘Op maandagochtend fietste ik met een bang hartje naar school. Ik 
was heel zenuwachtig. Alle kinderen en juffen keken naar mij. Het was 

druk op de speelplaats. Kinderen riepen en liepen door mekaar. Het 
was zo anders dan bij ons thuis. Thuis stond alles stil. En hier leek het, 

heel even, alsof er niets was gebeurd.’ 
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Tijd en ruimte  

Eerst en vooral moet je luisteren. En daarna moet je luisteren. 
En als je dit hebt gedaan, probeer dan nog eens te luisteren. 
Manu Keirse 

Communicatie is meer dan praten. Bij communicatie staan luistervaardigheden voorop. 
Door goed actief te luisteren laat je merken dat je in een kind geïnteresseerd bent 
(lichaamstaal en oogcontact) (Spuij, 2017). 

Een kind bepaalt echter zelf wat het wanneer nodig heeft. Het is waardevol om als 
volwassenen ruimte te scheppen zodat het kind naar je toe kan komen (Verliefde, 2005). 
Enige authentieke spontaniteit is hierbij aangewezen bv. tijdens een ongedwongen 
moment samen spelen, bij het kind gaan zitten, buiten op de speelplaats,… Tijd 
doorbrengen is belangrijk. “Het gaat als het ware over naast het kind lopen.” (Verliefde, 
2005, p. 117) 

Verhaal van Lars: 
 

In een gesprek geeft juf Leen aan dat er geen tijd is om bij het 
emotionele luik van verlies stil te staan. Het lesschema laat geen 

ruimte. ‘Er moet gewerkt worden.’ 

Het gaat niet over een uurtje in de week maar over het installeren van momenten waarop 
je verbinding kan aangaan. Het is zoals kinderpsychotherapeute Lies Ledegen verwoordt:  

“Kinderen geven veel kansen om naar hen te luisteren. Het is als een trein die 
altijd terug voorbij komt. En ja, de trein passeert heel vaak in een klas met vele 
kinderen. Het gaat erom dat er genoeg momenten zijn waarop de trein mag 
stoppen en je luistert en oog hebt voor een kind. Het gaat niet over dat het altijd 
of nooit haalbaar is.” (Ledegen, 2016) 

Kinderen moeten de ervaring hebben dat leerkrachten er zijn op momenten die er toe 
doen en dat is investeren vanaf de eerste dag. 

 

Troost bieden 

Leven is leren omgaan met kwetsuren en tekorten. 
En daarin samen zijn en elkaar troosten. 
Dirk De Wachter 

Troost bieden is aanwezig zijn. Het is niet pijn verlichten, verdriet wegnemen of 
minimaliseren. Het is niet proberen alle zorgen weg te nemen van een kind. Het is niet de 
volwassene die door te troosten alles in handen neemt. Het is ernaar streven om het kind 
zelf krachtiger te maken in het omgaan met verdriet en verlies. 

Troosten is een kind de gelegenheid geven om zijn gevoelens te uiten. Het is teruggaan 
naar de essentie: het verlies samen beleven. 
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Vaak hebben ouders/leerkrachten schrik om te troosten. Bang om fouten te maken, iets 
verkeerd te zeggen, afstand te bewaren. Je neemt deze risico’s er bij. Het is beter een 
fout te maken en die te herstellen dan weg te lopen van het kind. Een kind negeren in zijn 
verdriet zal veel zwaardere gevolgen hebben dan als je een foutje maakt terwijl je 
luistert, dicht bij het kind bent, meegaat in zijn beleving. 

(Verliefde, 2005; Fiddelaers, 2005) 

Verhaal van Lars: 
 

‘Teneergeslagen fietste ik die dag terug naar huis.’ 

 

Kinderen zijn doeners 

Onder hoge dikke bomen, diep in het kabouterbos 
Ligt een kaboutertje stil te dromen, op een bedje van mos. 
Een prachtige ketting had ze aan, die de gedachten aan moeke lieten blijven bestaan. 
En daar vloog ze hoog boven de zon 
het Elfje dat toveren kon. 
Die prachtige mensen, zitten in ons bos 
en dansen samen op het mos. 
Lars 

Kinderen hebben vaak nood om te concretiseren wat ze voelen, gewaarworden, denken. 
Jonge kinderen gebruiken vaak spel om dat concreet te maken. Ze tekenen of gebruiken 
spel om te vertellen wat niet verteld kan worden in woorden. (Verliefde, 2005, p. 123) 

Tekenen en schilderen zijn expressiemiddelen die kinderen kunnen helpen hun gevoelens 
vorm te geven, hun emoties te uiten. Andere voorbeelden zijn poëzie, verhalen, drama-
activiteiten en muziek. 

Rituelen zijn symbolische handelingen die op een zichtbare manier een overgang 
markeren tussen een oude en een nieuwe situatie. ‘De kracht van een ritueel ligt in het 
handelen, waardoor er afscheid wordt genomen van de oude situatie.’ (Verliefde, 2005, p. 
123). In een ritueel maken we vaak gebruik van symbolische voorwerpen vb. vuurput, 
stenen, veren, nesten. 

Een kort ritueel in de klas zorgt ervoor dat ieder kind de kans krijgt om iets te doen. 
Samen een ritueel uitvoeren geeft ook onderlinge steun. ‘Kinderen merken dat ze niet 
alleen staan met hun wirwar aan gevoelens en genieten erkenning en herkenning 
vanwege de anderen.’ (Verliefde, 2005, p. 124). 
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Verhaal van Lars: 
 

Als we peilen naar de diepe behoefte die bij Lars leeft, geeft hij aan 
iets te willen doen. Hij denkt hierbij aan het vormgeven van een 

kunstwerk. Met behulp van hout, klei, verf,… bouwt hij samen met zijn 
vrienden en klasgenoten een landschap waarin hij via symboliek uiting 

geeft aan zijn gevoelens. Poëzie geeft taal aan het werkstuk. 
 

 

 

4.3 Lerarenopleiding 

Omgaan met verlies zou een vak op school moeten worden, 
van in de kleuterklas tot op de universiteit of hogeschool. 
Manu Keirse  
 

4.3.1 Situering 

De zorg om het welzijn van kinderen werd door de Vlaamse Regering in de 
basiscompetenties ondergebracht bij ‘typefunctie 2: de leraar als opvoeder’. De leraar als 
opvoeder draagt zorg voor het kind als persoon, is bekommerd om hun ‘wel-zijn’, hun 
zelfbeeld, zelfwaardegevoel en de wijze waarop ze betekenis geven aan de hun 
omringende wereld en aan hun eigen leven (Aelterman et al, 2008, p.31). 
 

Typefunctie 2: de leraar als opvoeder: De leraar kan: 
• in overleg een positief leefklimaat creëren voor de kinderen in de 

groep/leerlingengroep en op school 
• de emancipatie van het kind bevorderen 
• kan omgaan met kinderen in sociaal-emotionele probleemsituaties en met 

kinderen met leer- en gedragsmoeilijkheden 
• de fysieke en geestelijke gezondheid van de kinderen bevorderen 
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Er wordt aangestipt dat een relatie tussen kind/leerling en leerkracht die gebaseerd is op 
basisvertrouwen veiligheid biedt en groeibevorderend werkt, dat naast de optimalisering 
van het leerproces er ook oog moet zijn voor de socio-emotionele ondersteuning van elk 
kind. Onderwijs met aandacht voor hart en hoofd is een recht van de kinderen (Aelterman 
et al, 2008, p. 34).  

Dit vraagt aandacht voor de emotionele noden van het kind, voor de ontwikkeling en 
uitbouw van een positief leefklimaat op school.  

Het werken rond gevoelens, een actieve luisterhouding, het observeren en hierop 
reflecteren zijn vaardigheden die aspirant-leraren leren om kinderen terug in contact te 
brengen met zichzelf en zo ontwikkelingsbevorderend te werken (Aelterman et al., 2008, 
p. 33). 

In 2012 werkten de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen voor de opleiding kleuter- en 
lager onderwijs domeinspecifieke leerresultaten (DLR’s) uit (NVAO, 2013). Aandacht voor 
het welbevinden van de kinderen/leerlingen wordt hier telkens omschreven in de 2e DLR 
van elke opleiding: 

De Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs cree ̈ert een aangenaam en 
uitdagend speel-, leer- en leefklimaat in de klas en op school, met oog voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling en het fysieke welzijn van de klasgroep en de 
individuele kleuter. Hij hanteert een zorgbrede aanpak en speelt positief in op de 
sociale, culturele en talige diversiteit binnen de klasgroep. Hij bevordert 
emancipatie, individuele ontplooiing en maatschappelijke participatie.  

De Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs cree ̈ert een positief leer- en 
leefklimaat in de klas en op school waarin leerlingen zich kunnen ontplooien en 
worden voorbereid op maatschappelijke participatie. Hij bevordert emancipatie en 
speelt gericht in op de diversiteit binnen de leerlingengroep.  
 

Hieruit blijkt dat het instaan en het mee bewaken van het emotioneel welbevinden van de 
kinderen een op te nemen taak is voor de leerkracht én de lerarenopleiding. 
 
 

4.3.2 Aandachtspunten 

Uit de bevraging en het verhaal van Lars blijkt dat omgaan met verlies/rouw geen 
evidentie is voor leerkrachten. 51% van de bevraagde leerkrachten geeft aan dat het 
thema niet aan bod kwam tijdens hun opleiding. Een hiaat binnen de lerarenopleiding 
tekent zich af terwijl 90% van de leerkrachten omgaan met verlies/rouw als essentieel 
beschouwt in het  opleidingsprogramma. 

Graag belicht ik beknopt vier aspecten die leerkrachten kracht bij zetten in het omgaan 
en begeleiden van rouwende kinderen. 
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Bouwen aan een positief klasklimaat 

Om een veilige haven te creëren voor kinderen (zie 4.2.2.) is het essentieel om te werken 
aan een positief klasklimaat.  

Laevers (2014, p. 95) omschrijft het als volgt: 

We kunnen een positief leefklimaat beschouwen als een collectief hoog 
welbevinden dat drijft op relaties die het weefsel vormen voor warme, 
opbouwende en respectvolle interacties. Het gaat dan om de relaties tussen de 
kinderen, tussen de kinderen en de leerkracht en de relaties die elk van hen heeft 
met de klas als groep. 

Het is vanaf de eerste dag investeren in een veilig klasklimaat waar actief gewerkt wordt 
aan groepsvorming/professionele hechting. Leerkrachten kunnen door de ruimte die ze 
(letterlijk en figuurlijk) creëren, de activiteiten die ze aanbieden kinderen op een speelse 
manier met elkaar in contact te brengen.  

Zo leren we kinderen wegwijs maken in de wereld van gevoelens, het in elkaars schoenen 
staan, het leren zien en benoemen van verschillen. Wanneer er woorden en taal ontstaat 
in de groep, mag er verschil zijn. Het vormt een gezonde voedingsboden om ook bij 
trauma en/of verlieservaringen die de klas(groep) raken, woorden te geven met en voor 
elkaar. 

(Laevers, 2014; Ledegen, 2013) 

Verhaal van Lars: 
 

‘Er werd niets gezegd, niet over moeke en ook niet over mijn zus. Ik 
begon te twijfelen. Het leek alsof ze het nog niet wisten.’ 

 
Er kwam pas openheid toen Lars zelf in de klasgroep vertelde over het 
ingrijpend verlies en hij samen met zijn vrienden en klasgenoten het 

‘kunstwerk voor moeke en zijn zusje’ vorm gaf. 

 
Groeien in affectieve rolneming 

Zoals reeds eerder aangegeven (zie 4.2.2.) zijn aanvaarding, empathie en echtheid drie 
voorwaarden die de omgang met anderen kwaliteitsvol maken.  

Door je als leerkracht in het perspectief van het kind te plaatsen, je ten volle te realiseren 
wat zich in zijn ‘ervaringsstroom’ afspeelt, kom je tot empathisch begrijpen (Laevers, 
2014).3 

                                                

3 “Een voldragen ervaringsgerichte omgang veronderstelt empathie op drie gebieden nl. het 
affectieve (gevoelens en emoties), het cognitieve (percepties en cognities) en het conatieve of 
motivationele (behoeften, interesses en intenties).” (Laevers, 2014, p. 107) 



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns   

 

 
56 

Het is de affectieve rolneming nl. het zich verplaatsen in de beleving van kinderen en de 
waaier aan gevoelens die aan de orde zijn, die bij verlieservaringen centraal moet staan. 
  

Verhaal van Lars: 
 

‘Eenmaal in de klas, zei juf Leen dat als er iets was ik wel even naar de 
gang mocht gaan. Ik wist niet goed wanneer dit dan zou zijn en hoe ik 

dit moest aanpakken.’ 

De realiteit is echter anders. Er is vaak te weinig tijd, het leerplan moet afgewerkt 
worden, er wordt gefocust op prestaties waardoor de affectieve ondersteuning die elk kind 
verdient naar de achtergrond verdwijnt (Laevers, 2014). En dat terwijl een verstandig 
kinderhoofd maar optimaal kan functioneren mits een vreugdevol kinderhart (Pasteels, 
2013). 
 
 

Zorg dragen voor jezelf 

“Een eerste voorwaarde om kinderen te helpen is dat je als volwassene zelf met verdriet 
kunt omgaan.” (Keirse, 2017, p. 78). Want alleen als je goed voor jezelf zorgt, kan je 
voor kinderen zorgen (Spuij, 2017). 

Een kind ondersteunen is jezelf kwetsbaar durven opstellen. Het is kunnen vertellen over 
je eigen ervaringen met verlies. Het is durven toegeven dat ook jij het lastig vindt om 
met bepaalde gevoelens om te gaan. Het is meegaan in het verdriet van een kind, zonder 
het kind te overstelpen met jouw verdriet. 

Het is belangrijk om je als leerkracht te realiseren dat het ondersteunen van kinderen in 
een verlieservaring, heel betekenisvol maar (af en toe) ook emotioneel belastend is. Je 
wordt onlosmakelijk geconfronteerd met je eigen emoties. Het is daarom goed als je je 
eigen verliesverhaal kent, weet wat jou raakt en steun zoekt bij anderen. 

(Verliefde, 2005; Fiddelaers, 2011a) 
 

Verhaal van Lars: 
 

Tijdens een afstemmingsgesprek wordt het duidelijk dat de woorden 
van juf Leen nl. ‘Er moet gewerkt worden.’, ‘Ik heb geen tijd om daar 
mee bezig te zijn.’  angst verhullen. Haar angst dat het verlies van 
Lars ruimte geven, zorgt voor een explosie van haar onverwerkt 

verlies. 
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In verbinding met ouders/begeleiders 

Verdriet beperkt zich niet tot de muren van de thuisomgeving of van de school. Het 
ondersteunen van een kind in een verliessituatie verdient –ondanks de gevoeligheden- 
dan ook afstemming tussen de ouders en de school.  

Het is belangrijk om informatie te delen, om te weten hoe een kind thuis en op school 
opgevangen wordt. Het is samen zoeken naar manieren om het kind te ondersteunen en 
te begeleiden.  

Volgens Fiddelaers is het aan de school om hierin initiatief te nemen maar blijven de 
ouders/de kinderen de regie in handen hebben (Fiddelaers, 2011a).  
 

Verhaal van Lars: 
 

Lars ervaart op school weinig openheid en erkenning voor zijn verdriet. 
Op vraag van de ouders wordt er een afstemmingsgesprek 

georganiseerd op school samen met de directie, de zorgcoördinator en 
de betrokken leerkrachten.  

 

4.3.3 Een project, een missie 

Inzetten op het sociaal-emotioneel welbevinden bij kinderen in het basisonderwijs is 
bouwen aan hun fundamenten. Het is (preventief) werken om als persoon veerkrachtig en 
weerbaar in het leven te kunnen staan.  

Zowel kleuter- als lagereschool leerkrachten, beginnende en ervaren leerkrachten 
beschouwen ‘omgaan met verlies/rouw bij kinderen’ als een essentieel onderdeel in de 
opleiding van toekomstige leerkrachten.  

Er is vraag naar handvatten, concrete materialen en begeleidingstips. Naar een 
praktijkgerichte, ervaringsgerichte insteek om het thema te benaderen. 

Er is nood aan sensiblisering, aan het vaardiger leren worden in het begeleiden en 
ondersteunen van kinderen en leerlingen.  

Het uitwerken van een draaiboek om het thema rouw/verlies te implementeren in het 
curriculum van de lerarenopleiding zou in deze scriptie te ver leiden. Toch voelt het als 
een droom, een project om hier verder mee aan de slag te gaan. Een missie. 
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5 Besluit 

Tevreden blik ik terug op mijn ontdekkingstocht doorheen het landschap van het 
basisonderwijs.  

 
217 leerkrachten deelden hun ervaringen rond omgaan met verlies/rouw. Via hun 
antwoorden op de online bevraging kon ik hun noden en behoeften maar ook de 
knelpunten rond het thema beter in kaart te brengen.  

Zo komen alle leerkrachten in contact met één of meerdere verlieservaringen. Naast de 
verschillende initiatieven die leerkrachten nemen om kinderen en de klasgroep te 
ondersteunen, is er grote nood aan sensibilisering.  

Verlies hoort onlosmakelijk bij het leven, ook bij dat van kinderen. Het is dus belangrijk 
dat rouwende kinderen serieus worden genomen. Dat er aandacht en ruimte mag zijn 
voor emotionele remediëring. Door het ‘creëren van een veilige haven’ en het bieden van 
‘tijd en ruimte’ kan je in brede verlieservaringen ‘troost bieden’ aan het kind. Het verlies 
samen beleven. 

Leerkrachten ervaren een enorme nood aan meer achtergrond en handvatten om 
rouwende kinderen te ondersteunen en te begeleiden. 50% van hen geeft aan dat het 
thema ‘omgaan met verlies/rouw’ echter niet werd behandeld in hun lerarenopleiding. 
90% stipt dan ook aan dat ‘omgaan met rouw/verlies’ een essentieel thema is in de 
opleiding van toekomstige leerkrachten.  

Aandacht en zorg voor het emotioneel welbevinden van kinderen is een op te nemen taak 
voor leerkrachten én de lerarenopleiding. Door te ‘bouwen aan een positief klasklimaat’, 
te groeien in ‘affectieve rolneming’, ‘zorg te dragen voor zichzelf’ en in ‘verbinding te 
gaan met ouders/begeleiders’ kan een leerkracht meer kracht inzetten in het omgaan met 
en het begeleiden van rouwende kinderen. 

Het opzet om een duidelijk beeld te krijgen van de noden en behoeften van zowel 
beginnende als van ervaren leerkrachten slaagde echter niet. Slechts 16 van de 217 
leerkrachten studeerden af na 2013. Het is waardevol om deze groep gerichter te 
bevragen omtrent het thema ‘omgaan met verlies/rouw’. 

 
Dankzij mijn twee verschillende laarzen en de competenties verworven tijdens de 
opleiding, kon ik de noden en behoeften van leerkrachten in het omgaan met verlies/rouw 
in kaart brengen. Enkele mistige dwaaloorden werden nader onderzocht en zorgbehoeften 
gedetecteerd. Zaadjes werden gestrooid. 

Ik hoop dat de zaadjes in vruchtbare grond mogen landen zodat kinderen mogen en 
kunnen zijn wie ze zijn. Dat al deze plekken hun waardige plaats mogen krijgen op de 
landkaart van verlies in het landschap van het basisonderwijs. 



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns   

 

 
59 

6 Literatuurlijst 

 
Aelterman, A., Meysman, H., Troch, F., Vanlaer, O., Verkens, A. (2008). 
Informatiebrochure bij de invoering van het nieuwe beroepsprofiel en de 
basiscompetenties voor leraren. Een nieuw profiel voor de leraar kleuteronderwijs en 
lager onderwijs. Hoe worden leraren daartoe gevormd? Brussel: Departement Onderwijs 
en Vorming. 

 
Brown, B. (2012). De kracht van kwetsbaarheid. Amsterdam: Bruna.  
 
Buyse, E., Verschueren, K., & Doumen, S. (2010). De psychosociale ontwikkeling van 
jonge kinderen: Kunnen goede (relaties met) leerkrachten het verschil maken? 
Caleidoscoop, 22, 2, p. 11-19.  

 
Celie, L. (2013). Anders kijken en luisteren naar kinderen en jongeren. Leuven: Van 
Halewijck. 

 
Celie, L. & De Palmenaer, L. (2017). Gevoelens krijgen een plek. Een actieonderzoek naar 
emotionele remediëring aan de hand van gevoelsplekken. Onuitgegeven masterproef 
Pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, Faculteit Psychologie 
en Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent. 

 
Fiddelaers-Jaspers, R. (2005). Jong verlies. Rouwende kinderen serieus nemen. Kampen: 
Ten Have. 

 
Fiddelaers-Jaspers, R. (2011a). De rouwende school. Handboek voor kinderopvang, 
primair en voortgezet onderwijs en mbo. Heeze: In De Wolken. 

 
Fiddelaers-Jaspers, R. (2011b). Met mijn ziel onder de arm. Tussen welkom heten en 
afscheid nemen. Heeze: In De Wolken. 

 
Fiddelaers-Jaspers, R. (2014). Herbergen van verlies. Thuiskomen in het Land van Rouw. 
Heeze: In De Wolken. 

 
Genijn, K. (2013). Schooltas vol verdriet. Leren omgaan met rouw in de klas. Leuven: 
Acco. 

 
Keirse, M. (2002). Kinderen helpen bij verlies. Tielt: Lannoo. 
 
Keirse, M. (2017, 27 mei). ‘Eén op drie krijgt kanker. Ik zou eerder hebben gedacht: 
Waarom ik niet?’. De Standaard, p. 20-21. 

 
Keirse, M. (2017). Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de 
hulpverlener. Tielt: Lannoo. 

 
Laevers, F., Jackers, I., Menu, E., & Moons, J. (2014). Ervaringsgericht werken met 
kleuters in het basisonderwijs. Averbode: CEGO Publishers. 

 
Ledegen, L. (2016). Praten met kinderen. Onuitgegeven cursus bij de nascholing ‘Praten 
met kinderen die het moeilijk hebben, hoe doe je dat? Meer oog voor de binnenwereld 
van kinderen.’. 

 



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns   

 

 
60 

 
Ledegen, L. (2013). Pipa vindt een weg. Voor kinderen die denken dat ze alleen zijn. 
Leuven: Garant. 

 
Lesage, F. (2017, 4 juni). Touché. Wat raakt Manu Keirse. Geraadpleegd op 5 juni 2017 
via http://www.radio1.be 

 
NVAO. (2013). Beoordelingsprocedures. Opgeroepen op 07/07/2017, van NVAO: 
www.nvao.net/beoordelingsproceduresvlaanderen/domeinspecifiekeleerresultaten. 

 
Pasteels, I., Mortelmans, D., Bracke, P. Matthijs, K., Van Bavel, J., & Van Peer, C. (red.). 
Scheiden in meervoud: over partners, kinderen en grootouders. Leuven: Acco. 

 
Rogers, C. (2012). Mens worden. Een visie op persoonlijke groei. Utrecht: Bijleveld. (5e 
herziene druk) 

 
Scaut, L. (2015). Doodgewoon. Kinderen begeleiden bij rouw. Voor leerkrachten, 
hulpverleners en ouders. Tielt: Lannoo. 

 
Spuij, M. (2017). Rouw bij kinderen en jongeren. Over het begeleiden van 
verliesverwerking. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 

 
Verliefde, E. & Fiddelaers-Jaspers, R. (2005). Ruimte voor verdriet. Omgaan met kinderen 
in verliessituaties. Leuven: Acco. 

 
Vlaamse Regering. (2016). Lerarenopleidingen versterken. Wervende en kwalitatieve 
lerarenopleidingen als basispijler voor hoogstaand onderwijs. (Conceptnota). 
Geraadpleegd op 17 juni 2017 via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/conceptnota-
lerarenopleidingen.  

 
Weijers, A., & Penning, P. (2001). Het leven duurt een leven lang. Nijmegen: eigen 
beheer. 

 
 
Websites: 
 
Beoordelingsprocedures (website). (2013). Geraadpleegd op 7 juli 2017 via 
http://www.nvao.net/beoordelingsproceduresvlaanderen/domeinspecifieke-
leerresultaten 

 
http://www.lutcelie.be/preventieproject-emotionele-remedieering  
 
https://www.kuleuven.be/thomas/page/rouwen-op-school  
 



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns 

 
61 

Bijlage 

 

 

 



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns 

 
62 

 

 



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns 

 
63 

 

 



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns 

 
64 

 



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns 

 
65 

 



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns 

 
66 



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns 

 
67 



‘Omgaan met verlies’ | An Severeyns 

 
68 

 

 

 

 

 


