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Anneke van Hoek, hoofdredacteur en mede-

oprichtster van Restorative Justice Nederland 

presenteert, mede namens alle bestuursleden en 

medewerkers van RJN, het tweede RJN Magazine, 

dat dit keer als thema "Herstelrecht op Scholen" 

heeft. Een breed palet van herstelrechtelijke 

praktijken passeert de revue, een nieuwe wet op 

het gebied van scholen en veiligheid die kansen 

biedt voor herstelrechtelijke aanbieders komt 

aan de orde en ook de wetenschap wordt niet 

vergeten. Daarnaast wordt de lezer op de hoogte 

gehouden van nieuws uit Europa, nieuws van RJN, 

een casus rondom het uitgebreide spreekrecht 

die in de publiciteit is geweest en geprikkeld 

met inspirerende lees- en kijktips. Tevens wordt 

podium geboden aan een inhoudelijke reactie 

van een advocaat en mediator op ons vorige 

themanummer over "Advocatuur en Herstelrecht". 

redactioneel 
Anneke Hoek

> >>
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>>>  Veel mensen weten nog niet goed wat 

herstelrecht is. Omdat, zoals het gezegde 

luidt, de jeugd de toekomst heeft is het 

van belang om vooral jongeren hierover 

tijdig te informeren en hen er op school al 

ervaring mee te laten opdoen. Er zijn diverse 

herstelrechtelijke organisaties in Nederland 

actief op scholen en we hebben al deze 

organisaties uitgenodigd om te beschrijven 

wat zij zoal doen. Dit levert een breed palet 

op van inspirerende praktijken. Zo beschrijft 

het Expertise Centrum voor Herstelrecht op 

Scholen (ECHO) concreet wat zij op een school 

in Kollum, Friesland doen en deelt een leerling 

haar ervaringen. De oprichter van ECHO, Jan 

Ruigrok is tevens gevraagd om de gastcolumn 

te verzorgen voor dit themanummer. Leo 

Pauw, initiatiefnemer en ontwikkelaar van 

De Vreedzame School, beschrijft de stand 

van zaken op het gebied van peer mediation. 

Hij presenteert onderzoeksresultaten en 

benoemt de belangrijkste voorwaarden 

waaraan programma’s van leerlingbemiddeling 

moeten voldoen.  Hedda van Lieshout geeft 

aan wat de Eigen Kracht Centrale zoal op 

scholen doet en deelt haar betrokkenheid bij 

het nieuwe Europese project "Restore" dat tot 

doel heeft in vijf landen herstelgericht werken 

op scholen te bevorderen. De experimenten 

met de uit de Verenigde Staten overgewaaide 

‘youth courts’ worden beschreven door Mara 

van Gulik en Jochem Scheepers. Zij vatten 

tevens samen wat volgens internationaal 

onderzoek de mogelijke voor- en nadelen 

zijn van deze jongerenrechtbanken door 

in te gaan op aspecten als peer pressure, 

labelling, gemeenschapscohesie en recidive. 

Ook wetgeving en beleid wordt niet vergeten. 

Paul van Soomeren, die mede vorm gaf aan 

samenwerkingsverbanden die als eerste 

in Nederland de (on)veiligheid op scholen 

probeerden bespreekbaar te maken, signaleert 

dat een vrij nieuwe wet op het gebied van 

scholen en veiligheid uit het najaar van 

2015 kansen biedt om herstelrecht verder 

in te bedden in het veiligheidsbeleid van 

scholen. Het thema wordt afgesloten met 

twee wetenschappelijke bijdragen uit België, 

enigszins ingekorte versies van artikelen 

die eerder waren gepubliceerd in het 

Tijdschrift voor Herstelrecht. We zijn blij dat 

we deze bijdragen in ons Magazine kunnen 

herpubliceren. 

Het razend populaire jongerenprogramma 
Spangas heeft in drie afleveringen aandacht 

besteed aan de jongerenrechtbanken

Verder is het verheugend dat jongeren recent 

ook via de media op een zeer effectieve manier 

geïnformeerd zijn over herstelrecht op school. 

Het razend populaire jongerenprogramma 

Spangas heeft namelijk in drie afleveringen 

aandacht besteed aan de jongerenrechtbanken 

in een van de bestaande verhaallijnen. Op 

deze manier maken jongeren op een terloopse 

manier kennis met herstelrecht en krijgen zij 

letterlijk een beeld van hoe herstelrecht op 

school er in de praktijk uit kan zien. Een hele 

goede actie van Stichting Jongerenrechtbanken 

Nederland, die hiertoe het initiatief heeft 

genomen. 

Verder treft u in dit Magazine vaste rubrieken 

aan zoals Nieuws van RJN, Nieuws uit Europa 

en inspirerende lees- en kijktips. RJN voorzitter 

Theo de Roos bespreekt in de rubriek "In de 

publiciteit" een recente casus die hem doet 

reflecteren op de grenzen van het uitgebreide 

spreekrecht voor slachtoffers. In de rubriek 

"Opinie" bieden we podium aan advocaat 

Antonietta Pinkster en mediator Rebecca 

Leeuwenberg, die een reactie geven op het 

vorige themanummer over Advocatuur en 

Herstelrecht. We hopen ook op het voorliggende 

themanummer over Herstelrecht op Scholen 

inhoudelijke reacties te krijgen, die opgenomen 

kunnen worden in ons volgende nummer. 

Kortom: schroom niet om ingezonden stukken 

te sturen naar  

communicatie@restorativejustice.nl.  

We wensen u veel leesplezier! 
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Jan Ruigrok is trainer en medeoprichter van 

ECHO, het Expertisecentrum voor Herstelrecht 

in het Onderwijs. ECHO gaat er vanuit dat ieder 

recht heeft op een VIP- behandeling: Veiligheid, 

Invloed en Persoonlijk contact. Hoe meer VIP’s op 

een school, hoe minder en kleiner de conflicten. 

En wanneer conflicten zich voordoen draagt 

Herstelrecht eraan bij dat mensen leren deze zelf 

op te lossen.  

herstelrecht:  
dansen tussen prins en kikker 

Jan Ruigrok

 “Herstelgerichte scholen werken aan een 
ideale balans tussen paleizen en vijvers.”

> >>
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>>>  

Scholen hebben paleizen en vijvers. Het paleis 

stap je in als je er aankomt. Op sommige 

scholen voel je je aan alle kanten welkom, 

op andere hangen posters en borden die je 

duidelijk maken waar je je aan hebt te houden 

en wat je vooral niet mag doen. Er bestaan 

prachtpaleizen en griezelkastelen. Het paleis 

is het geordend geheel waarmee de school 

zich aan de buitenwereld presenteert: zo willen 

we eruit zien. Leerlingen en leraren weten wat 

er van hen verwacht wordt en hoe ze zich als 

prinsjes en prinsesjes dienen te gedragen. 

Als het je lukt die idealen na te leven, levert 

dat mooie beloningen op. Complimenten, 

hoge cijfers en tevreden leraren en ouders 

voor de leerlingen, voor leraren respect en 

dankbaarheid van leerlingen en schoolleiding 

en wie weet op den duur een mooie promotie. 

In het paleis staan alle neuzen dezelfde kant 

op. Dat is nodig om doelen te bereiken en 

resultaten te boeken. Wie het niet lukt zich aan 

de paleisregels te houden, of er ronduit Nee 

tegen zegt, kan het knap lastig krijgen. 

Herstelgerichte scholen helpen mensen hun 

plek in te nemen en hun bijdrage aan een mooi 

paleis te leveren: ‘Wij willen jou er graag bij 

hebben; wat heb jij ons voor moois te bieden 

en wie kunnen jou helpen dat in te zetten?’ 

Strengere scholen kiezen, vaak meer uit 

onmacht dan uit vrije wil, voor repressie, straf 

en uitsluiting: ‘Als jij je zo gedraagt, is er voor 

jou hier geen plaats!’ Het is vaak hard werken 

om aan alle paleisidealen te voldoen. Zo hard 

dat het stress, faalangst, burn-out, depressie 

of andere narigheid oplevert. Ongemakken die 

hand in hand gaan met schaamte: ‘Het is me 

weer niet gelukt!’. Wie schade toebrengt aan 

anderen (en wordt betrapt...) herstelt die om 

dat dat is opgedragen of om van het gezeur 

af te zijn. Als je je schaamt is dat omdat je de 

ogen van anderen, je baas, collega’s, leraren, 

ouders, in je nek voelt en hen teleur stelt. 

In het paleis gaat het om overleven, een kunst 

die leerlingen goed van pas kan komen als ze 

later de Grote Boze Buitenwereld in stappen. 

Of scholen er nu wel of niet bewust voor kiezen 

daar een voorbeeld in te zijn, de kunst van het 

overleven, leren leerlingen op school.

Waar het paleis staat voor aanpassing 
en overleven, staat de vijver voor een 

natuurlijke omgeving waarin je helemaal 
jezelf bent, met al je mooie, unieke, 

kwaliteiten, fratsen en eigenschappen.

In de vijver wonen kikkers en die leven vanuit 

hun hart en buik en reageren in het hier en nu. 

Aanpassen laten ze aan anderen over. Leraren, 

leerlingen en schoolleiders? In de vijver is 

ieder welkom en verdwijnen de verschillen. 

Mensen zijn elkaars gelijke en de leraar leert 

er evenveel van de leerling als andersom. In de 

vijver doen mensen wat zij op dat moment het 

juiste vinden, niet omdat het zo is afgesproken, 

maar omdat ze dat willen. Succes of falen 

verandert er in een speels vallen en opstaan. 

Doelen liggen in de toekomst, in de vijver 

gaat het om het hier en nu. De beloning voor 

goed bedrag bestaat uit het besef dat jij en 

de wereld om je heen er beter van worden. 

Complimenten, mooie cijfers of andere 

pedagogische suikerklontjes doen er niet toe.

In de vijver laten mensen zichzelf zien en 

zijn daardoor kwetsbaar. Er ontstaan de 

mooiste ontmoetingen, maar mensen kunnen 

elkaar er lelijk beschadigen. Denk maar aan 

schaamteloze kikkers die zich uitleven ten 

koste van anderen. Goed beschouwd heeft een 

kikker, die zelf bepaalt wat hij doet en laat, 

grotere verantwoordelijkheden dan de prins die 

precies weet waar hij aan toe is. Onbeheerste 

kikkers zorgen voor een onveilig klimaat en 

jagen anderen de vijver uit en voor je het weet 

is er geen kikker meer te bekennen. 

In een vijver die ecologisch op orde is zijn 

mensen schaamtevrij, niet schaamteloos. 

Ze houden rekening met elkaar. Zij schamen 

zich als ze zich realiseren als ze door hun 

handelen anderen tekort hebben gedaan. 

Kikkerschaamte is het ongemakkelijke besef 
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dat je anderen hebt beschadigd. Daarmee 

is het een uitnodiging om herstel te zoeken. 

Kikkerschaamte is een voorwaarde om tot 

werkelijk herstel te komen. Herstelrecht in een 

ongezonde vijver is zonnebaden tijdens onweer.

Materieel herstel kan plaatsvinden in het 

paleis; het werkelijke, ook relationele herstel 

waarvan zowel paleis als vijver mooier worden, 

vindt altijd plaats vanuit de vijver.

Herstelgerichte scholen werken aan een ideale 

balans tussen paleizen en vijvers. Zij leren 

mensen dansen tussen prins en kikker. Het 

paleis krijgt vorm onder een wijze koning 

die de paleisbewoners samen afspraken laat 

maken over hoe ze hun samenleving willen 

vormgeven. De kikker ontwikkelt zijn liefdevolle 

energie in cirkelgesprekken, plezier maken, het 

samen beleven van vreugde en verdriet en het 

aangaan van persoonlijke ontmoetingen. 
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9Antonietta Pinkster, zeer ervaren mediator in strafzaken, 
(strafrecht)advocaat en bestuurslid van de Nederlandse 
Vereniging van Mediators in Strafzaken ( VMSZ) en Rebecca 
Leeuwenberg, full time zelfstandig (MfN register) mediator 
gespecialiseerd in mediation in strafzaken, hebben zich samen 
met andere collega’s en professionals bijzonder ingespannen 
om de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet ervoor te  winnen 
om Mediation in Strafzaken structureel te financieren. In het 
vorig RJN Magazine met als thema advocatuur en herstelrecht 
misten zij echter tot hun verbazing een gedegen beschrijving 
van deze herstelrecht-modaliteit bij uitstek waar advocaten in 
het strafrecht mee te maken hebben. Om deze omissie aan te 
kaarten en goed te maken is dit artikel geschreven. 

en dan was er ook nog mediation in strafzaken! 
AntoniettA Pinkster en rebeccA Leeuwenberg

Het gaat er niet om of de zaak geschikt is, 
maar of de mensen geschikt zijn!”.

> >>
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>>> In het vorig Magazine van maart 2017 

met als thema advocatuur en herstelrecht 

misten wij een gedegen beschrijving van de 

herstelrecht - modaliteit  bij uitstek  waar 

advocaten in het strafrecht mee te maken 

hebben: Mediation in Strafzaken, de rechtbank-

variant! En dat terwijl de succescijfers gerust 

buitengewoon hoog genoemd mogen worden:  

eerder slaagden 78% van deze mediations, nu is 

dat zelfs 80,2 %. Natuurlijk is er ook een aantal 

belangrijke andere herstelgerichte interventies 

zoals slachtoffer-dader gesprekken, uitgevoerd 

door collega’s/bemiddelaars van Perspectief 

Herstelbemiddeling (PH), het spreekrecht 

en last but not least de vernieuwing van het 

Wetboek van strafvordering. 

Uit de aangehaalde voorbeelden en de 

beschrijving van verwijzingsmogelijkheden 

voor advocaten in het eerdere Magazine valt  

echter niet goed op te maken dat er ook al een 

gedetailleerde, werkende vorm van herstelrecht 

in het strafrecht bestaat, namelijk Mediation in 

Strafzaken (MiS). Het unieke van MiS is tegelijk 

precies datgene waar een strafrechtadvocaat 

over na moet denken bij de advisering van zijn 

cliënt: MiS vindt plaats binnen het strafproces. 

De advocaat moet met zijn cliënt de afweging 

maken of mediation past in de gewenste 

proceshouding. 

In een notendop: een advocaat die voor zijn 

cliënt mediation wil, verzoekt dat aan de 

Officier van Justitie (OvJ) of in beroep de 

Advocaat-Generaal (AG) voorafgaand aan de 

dagvaarding, of in de aanloop naar de zitting 

of ter zitting aan de rechter. Wordt het verzoek 

gehonoreerd dan wordt de strafzaak stil gelegd 

(maar niet beëindigd). Het mediationbureau 

van de rechtbank of het Hof wordt 

ingeschakeld, die verdachte en slachtoffer 

benadert. Willen die allebei mediation, dan 

worden de mediators aangezocht. 

De mediators hebben een intakegesprek met 

de aangever en een intakegesprek met de 

verdachte. Indien beiden dat wensen volgt 

een gezamenlijk gesprek, meestal is dat 

slechts één gesprek. Daarin worden de zaken 

besproken die verderop bij de inhoudelijke 

kant genoemd worden.

Na afloop  van de mediation wordt altijd aan 

de verwijzer teruggekoppeld òf mediation 

heeft plaatsgevonden. De strafzaak gaat verder 

in de stand waarin deze verkeerde. Is er ook 

een vaststellingsovereenkomst1  gesloten, 

dan wordt deze – enkel met goedvinden 

van beide partijen – in het dossier gevoegd. 

OvJ, AG en/of de rechter houden met de 

vaststellingsovereenkomst rekening bij de 

volgende stap in het strafproces.

Een duidelijke, vast omschreven en landelijk 

uniforme werkwijze.

Mediators in strafzaken werken met verdachten 

en aangevers/ slachtoffers, bemiddelaars van 

PH met daders/slachtoffers. Deze vorm, de 

slachtoffer-daderbemiddeling, staat geheel los 

van het strafproces. Voor strafrechtadvocaten 

is  Mediation in Strafzaken daarom de 

aangewezen weg, als zij willen dat er op grond 

van art 51 h Sv rekening wordt gehouden met de 

uitkomst van een mediation. Per 1 januari 2017  

is MiS landelijk uitgerold en kan er in ieder 

arrondissement om gevraagd worden.  worden. 

Op het moment van schrijven van dit artikel 

hopen wij dat op 21 december 2017 eindelijk 

structureel geld wordt vrijgemaakt voor 

Mediation in Strafzaken, zodat te verwachten 

valt dat het nog verder ingeburgerd zal raken. 

Tot zover iets over de procesmatige kant, 

hieronder lichten we graag de inhoudelijke 

kant wat meer toe. 

Anders dan bijvoorbeeld het spreekrecht, 

dat in essentie een monoloog van het 

slachtoffer gericht aan de rechter behelst, 

biedt MiS de dialoog: aangever en verdachte 

gaan, na zorgvuldige selectie om secundaire 

victimisatie tegen te gaan, onder deskundige 

begeleiding met elkaar in gesprek. In die 

geleide confrontatie komt alles aan bod wat 

partijen wenselijk en noodzakelijk achten, 

gericht  op hetgeen waarvan aangifte is 

> >>
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gedaan. Excuses kunnen worden gemaakt en 

aanvaard, afspraken over hoe in de toekomst 

met elkaar om te gaan, hoe anderen daarin 

betrokken kunnen worden, vragen kunnen 

worden gesteld en beantwoord en aannames 

kunnen worden ontkracht of anders ingevuld. 

Tevens kan een passende schadevergoeding 

worden overeengekomen en vastgelegd. 

Dat brengt herstel tussen partijen op meerdere 

vlakken: emotioneel, moreel, financieel en/ of 

relationeel herstel. De verdachte krijgt op zijn 

beurt de kans om zijn verantwoordelijkheid te 

nemen en hiermee een belangrijk onderdeel 

van het herstelproces te leveren voor het 

slachtoffer, en tegelijkertijd te laten zien dat 

hij een mens is die een fout gemaakt heeft, 

maar daarmee niet direct een "fout mens" hoeft 

te zijn.

Voor jeugdigen geldt nog dat het vanuit 

de pedagogische doelstellingen van het 

jeugdstrafrecht, en expliciet onderschreven in 

het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 

van het Kind, van belang is dat de jeugdige op 

enig moment in de gelegenheid wordt gesteld 

het goed te maken met zijn slachtoffer. Dat kan 

niet in de rechtszaal: wat daar wordt besproken 

is gericht op de tenlastelegging en de bewezen 

feiten. De bespreking hiervan is belangrijk met 

het oog op een passende straftoemeting. Hier is 

geen plaats voor een dialoog, en daarmee ook 

niet voor ‘het goedmaken’. Die mogelijkheid is 

er in MiS wel.

Mediation in Strafzaken biedt brede 

toepassingsmogelijkheden zowel in het 

volwassenstrafrecht als in het jeugdstrafrecht 

en kan door verschillende verwijzers 

worden ingezet. Dat kan in elke fase van het 

strafproces, dus vanaf de vervolgingsbeslissing 

tot aan moment van dagvaarden, zowel in 

eerste aanleg als in hoger beroep, in art 12 Sv 

beklagzaken en bij elke zaak die zich daarvoor 

leent. 

1 Een vaststellingsovereenkomst is een speciale overeenkomst 

waarin twee of meer partijen een bindende regeling treffen, 

soms ter voorkoming van een geschil, maar meestal om een 

bestaand geschil op te lossen. De term is het meest bekend in het 

arbeidsrecht, maar is ook in mediation in strafzaken een begrip.

Er zijn geen strafbare feiten van mediation 

uitgesloten, mediation vindt ook plaats in 

"zware" zaken. Vaak wordt de vraag gesteld 

welke zaken nu geschikt zijn. Ons antwoord is 

dan: "Het gaat er niet om of de zaak geschikt is, 

maar of de mensen geschikt zijn!"

Wie kunnen behalve advocaten nog meer 

strafzaken voor een mediation voordragen?

- Politie

Slachtoffers doen aangifte en de politie houdt daarop 

verdachten aan. Door de aangifte en  daarop volgend 

verhoor kan al inzicht komen of mediation voor 

deze partijen een positieve bijdrage kan leveren. 

Bijvoorbeeld bij diefstal binnen dienstbetrekking 

waarvan de verdachte bij verhoor direct aangeeft 

veel spijt te hebben. Let wel: de Officier van Justitie 

moet altijd goedkeuring geven. In de praktijk vinden 

verwijzingen plaats vanaf de ZSM-tafel.  

- Instanties (Raad van de Kinderbescherming, (jeugd)

reclassering e.d.)

Dergelijke instanties worden gevraagd onderzoek 

te doen voor het uitbrengen van een rapportage 

om voor de verdachte een zo passend mogelijk 

traject en mogelijke straf te adviseren, met als doel 

bewustwording van de ernst van het gepleegde feit, 

passende begeleiding, berekening kans op recidive en 

voorkoming daarvan. MiS kan hierin een mooie bijdrage 

leveren door de verdachten zelf de verantwoordelijkheid 

terug te geven.  

- Officier van Justitie, Advocaat – Generaal 

Rechter, Raadsheer 

Tot slot geldt altijd dat er rekening wordt 

gehouden met de uitkomst van een 

mediation welke wordt vastgelegd in een 

vaststellingsovereenkomst, maar dat het ook 

altijd aan de OvJ, de AG dan wel de rechter is op 

welke manier hij/zij daar rekening mee houdt 

bij het beoordelen van de strafzaak.

Wij vonden het belangrijk om MiS beter uit de 

verf te laten komen, omdat de advocatuur naar 

verwachting het meest met deze modaliteit te 

maken zal krijgen, in alle arrondissementen, 

waarbij één landelijke werkwijze gevolgd wordt.
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Voorzitter van RJN, emeritus hoogleraar 

strafrecht en raadsheer Theo de Roos bespreekt 

een recente casus waarin slachtofferadvocaat 

Korver een pleidooi hield van bijna vier uur. 

Hij vraagt zich af of dit nog past binnen de 

grenzen die gesteld zijn aan het spreekrecht voor 

slachtoffers en nabestaanden.

het uitgebreide spreekrecht van het slachtoffer  
in het strafproces 

Theo de Roos

“De wetgever heeft dus, wat mij betreft in 
wijsheid, afgezien van strikte normeringen 
van het spreekrecht. Dat roept wel de vraag 

op wat de meerwaarde is van de nieuwe 
regeling.”

In de publiciteit

12

> >>
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In de publiciteit

>>> 

Inleiding

"Advocaat Korver scoort maximaal", zo kopte 

het NRC van 18 en 19 november 2017 in een 

artikel van Freek Schravesande over het verloop 

van de strafzaak tegen enkele politieagenten in 

de zaak Mitch Henriquez, de 42-jarige Arubaan 

die in 2015 overleed nadat hij op een festival 

in het Haagse Zuiderpark was aangehouden 

en in de boeien geslagen,  nadat hij naar zijn 

kruis had gegrepen en had geroepen dat hij 

een wapen had. Bij de hardhandige aanhouding 

was de zogenaamde nekklem toegepast en 

was pepper spray gebruikt. Buiten bewustzijn 

werd hij vervolgens niet naar het ziekenhuis 

maar naar het politiebureau gereden. Twee van 

de  bij dit incident betrokken agenten staan 

nu (anoniem en achter scherm met vervormde 

stemmen) voor de rechtbank Amsterdam 

terecht op verdenking van (primair)  doodslag. 

De Amsterdamse advocaten Korver en Roethof  

staan de nabestaanden bij.  Vooral Korver drukt 

een stempel op de procesvoering; hij houdt 

een pleidooi van maar liefst bijna vier uur. 

De vraag is of dit nog past binnen de grenzen 

die de wetgever in juni 2016 heeft getrokken 

aan het spreekrecht voor slachtoffers en 

nabestaanden.1 

De uitbreiding van het spreekrecht in 2017

De uitbreiding (of aanvulling) van het 

spreekrecht geeft aan het slachtoffer dat 

daaraan behoefte heeft de mogelijkheid zich 

tijdens het onderzoek ter terechtzitting uit te 

laten over de vragen over de bewijsvoering en 

de op te leggen sancties.  Het zal met name 

neerkomen, zo valt te verwachten, op het uiten 

van gedachten over de in de opvatting van het 

slachtoffer wenselijke sanctionering. Voorheen 

mocht de spreekgerechtigde zich daarover 

niet uitlaten, hoewel dit door ‘rekkelijke’ 

rechters dikwijls werd toegelaten. Ik herinner 

me bijvoorbeeld de felle bewoordingen van 

de moeder van de vermoorde Theo van Gogh 

tijdens de zitting in de zaak-Mohammed B. 

van de rechtbank Amsterdam, die voor een 

belangrijk deel betrekking hadden op de 

wenselijkheid van een harde bestraffing. 

Door de voorzitter van de meervoudige kamer 

werd zij niet onderbroken. Er zijn evenwel 

ook ‘preciezere’ kamervoorzitters die in een 

dergelijk geval zouden ingrijpen. Die stand 

van zaken impliceert rechtsongelijkheid, 

en dat biedt een aanvullende grond voor 

de – uiteindelijk in het parlement unaniem 

aanvaarde – wetswijziging. Andere gronden 

bleken te zijn het feit dat uit onderzoek was 

gebleken dat er bij het publiek behoefte 

bestaat aan een onbeperkt spreekrecht2  en 

dat de beperking tot de ‘impact’ vrij algemeen 

als gekunsteld werd beschouwd en mede 

daarom niet algemeen en consequent werd 

gehandhaafd. Nu is het wel zo dat op dit punt 

allereerst het openbaar ministerie aan zet is. 

De officier van justitie zal bij de voorbereiding 

van de zaak in zijn contacten met het 

slachtoffer uiteraard de te vorderen straf en/

of maatregel aan de orde stellen. Daarbij 

is het niet: ‘U vraagt, wij draaien’, omdat 

behalve de wet (strafmaxima) ook richtlijnen, 

aanwijzingen van het College van Procureurs-

Generaal en de rechterlijke oriëntatiepunten 

en vooral het professioneel en magistratelijk 

inzicht medebepalend zijn. Voor het slachtoffer 

– dat in ernstige zaken veelal zal worden 

bijgestaan door een rechtsgeleerd raadsman 

– zal het in voorkomende gevallen van groot 

belang zijn dat bij de oplegging van een (deels) 

voorwaardelijke vrijheidsstraf de oplegging van 

bijzondere voorwaarden wordt gevoerd, zoals 

contact- en locatieverboden.

Maar het openbaar ministerie kan niet alles 

uit handen van slachtoffers en nabestaanden 

of bijvoorbeeld inmiddels spreekgerechtigde 

ouders van minderjarige kinderen nemen. 

1 Wet van 14 april 2016, Stb. 2017, 160, i.w.tr. op 1 juni 2016.
2 K. LENS, A. PEMBERTON en M.S. GROENHUIJSEN, Het 

spreekrecht in Nederland: een bijdrage aan het emotioneel 

herstel van slachtoffers?, Tilburg, Intervict/Prisma Print, 2010. 
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Ten eerste omdat het kan zijn dat de 

spreekgerechtigde van mening verschilt met 

het openbaar ministerie, maar daarnaast, 

en belangrijker, omdat het optreden ter 

terechtzitting gevoelsmatige, psychologische 

betekenis en waarde kan hebben voor het 

slachtoffer. Als hij of zij door de raadsman 

of Slachtofferhulp Nederland, en natuurlijk 

ook door het openbaar ministerie bij de 

slachtoffergesprekken waarop het slachtoffer 

bij ernstige misdrijven recht heeft, goed 

wordt voorbereid en geadviseerd, kan het 

risico op teleurstellingen of complicaties 

worden beperkt. De teleurstelling kan het 

gevolg zijn van een rechterlijk oordeel 

dat aanzienlijk afwijkt van de eis van het 

openbaar ministerie. De raadsman van het 

slachtoffer en de zaaksofficier van justitie 

zullen aan ‘verwachtingenmanagement’ 

moeten doen. In zaken waarin serieuze 

bewijsverweren aan de orde zijn, zoals nogal 

eens voorkomt in verkeerszaken zal de straf 

fors lichter uitvallen wanneer de rechter 

de officier niet volgt in zijn oordeel dat er 

sprake is van doodslag maar ‘slechts’ van 

dood door schuld. Het is voorgekomen dat 

bij de uitspraak in een dergelijke zaak een 

nabestaande verontwaardigd een stoel in de 

richting van de rechtbank smeet. In hoger 

beroep werd het oordeel van de rechtbank 

trouwens gecorrigeerd en volgde alsnog 

bewezenverklaring van doodslag. Het probleem 

in dergelijke zaken is dat juridisch-technische 

punten een centrale rol spelen, en dat een leek 

over het algemeen moeite zal hebben om de 

subtiele maar o zo  belangrijke nuances  te 

begrijpen.

“De raadsman van het slachtoffer en 
de zaaksofficier van justitie zullen aan 

‘verwachtingenmanagement’ moeten doen."

Complicaties 

Complicaties kunnen voortvloeien uit de 

inhoud van de slachtofferverklaring, in die 

zin dat informatie wordt gepresenteerd 

die de vragen van de artikelen 348 en 350 

raakt. Dat kan onder omstandigheden de 

verdediging nopen om de spreekgerechtigde 

– als het om informatie gaat die nog niet 

aan de orde is geweest tijdens de procedure 

en niet uit de processtukken naar voren 

is gekomen – als getuige te doen horen. 

Een verzoek daartoe zal niet snel kunnen 

worden afgewezen. Een goede begeleiding 

door bovengenoemde professionals zal op 

dit punt onaangename verrassingen moeten 

voorkomen. Op ‘secundaire victimisatie’ zit 

niemand te wachten; het slachtoffer wel 

het allerminst. De wetgever heeft dus, wat 

mij betreft in wijsheid, afgezien van strikte 

normeringen van het spreekrecht. Dat roept 

wel de vraag op wat de meerwaarde is van 

de nieuwe regeling. Mijn mede op praktische 

rechterlijke ervaring gestoelde gevoel over 

die vraag is dat de praktijk geen grote 

problemen zal ondervinden. Het achterwege 

laten van strikte regulering houdt een grote 

verantwoordelijkheid voor de rechter in, maar 

met de minister en ‘de politiek’ meen ik dat 

de rechter daar adequaat mee om zal kunnen 

gaan. Voordat ik toekom aan een antwoord op 

de in de inleiding geformuleerde vraagstelling 

wil ik nog enkele, noodzakelijkerwijs enigszins 

speculatieve opmerkingen kwijt over de te 

verwachten toepassing van de nieuwe regeling 

in de praktijk. Onder het bewind van voormalig 

staatssecretaris Teeven is een regeling tot 

stand gekomen die voorziet in specialisatie 

van advocaten die optreden voor slachtoffers 

van ernstige misdrijven. Nu de wetgever het 

‘speelveld’ niet strikt heeft aangegeven, mag 

worden verwacht dat de gespecialiseerde 

raadslieden, die voldoen aan de eisen zoals 

het ‘scoren’ van voldoende opleidingspunten, 

uit hun rol zullen willen halen ‘wat er in zit’. 

Wat kan dat in de praktijk opleveren? Zal de 

voorzitter van de meervoudige kamer (die in 

In de publiciteit
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Nederland steevast de ernstige misdrijven 

behandelt) de raadsman van het slachtoffer 

alle ruimte geven, ook als die zich wil uitlaten 

over ingewikkelde bewijskwesties en het 

pleidooi van de raadsman van de verdachte 

punt voor punt wil fileren, met als mogelijk 

gevolg dat zijn betoog minstens zo lang is als 

dat pleidooi en mogelijk ook als het requisitoir 

van de officier van justitie? Moet of mag de 

voorzitter dat toestaan? Het lijkt mij van niet. 

Uit de parlementaire geschiedenis van de hier 

besproken nieuwe regeling kan mijns inziens 

worden afgeleid dat bewust is gekozen voor een 

positie van het slachtoffer als procesdeelnemer 

en niet als procespartij. Daaruit vloeit voort 

dat weliswaar de onderwerpen waarover het 

slachtoffer (en zijn raadsman) zich mag 

uitlaten, onbeperkt zijn, maar dat het proces in 

de praktijk niet de vorm zal moeten krijgen van 

een  ‘driepartijenproces’. Dat impliceert ook een 

beperking van de spreektijd. Ik wijs er in dit 

verband op dat in de parlementaire discussies 

en de Kamerstukken de raadsman van het 

slachtoffer eigenlijk buiten beschouwing blijft. 

Het accent ligt in de ogen van de wetgever heel 

duidelijk op de eigen, zelfstandige inbreng van 

het slachtoffer (het ‘slachtoffer als zodanig’, en 

niet in een afgeleide rol zoals die van getuige of 

benadeelde partij). 

Rechtsontwikkeling:  grenzen bereikt? 

Ik kom toe aan een antwoord op de vraag 

welke perspectieven we kunnen waarnemen in 

de rechtsontwikkeling met betrekking tot de 

positie van het slachtoffer in het strafproces. 

De parlementaire geschiedenis en het 

wetenschappelijk onderzoek wijzen duidelijk in 

de richting dat in ieder geval in Nederland een 

grens valt waar te nemen: de erkenning van het 

slachtoffer als volwaardige procespartij kan 

niet op draagvlak rekenen. Uiteraard valt niet 

te zeggen dat dit voor de eeuwigheid vastligt, 

maar van belang is vooral vast te stellen dat 

noch de belangen van het slachtoffer zelf, 

noch het goed, tijdig en eerlijk functioneren 

van het strafproces lijken te zijn gediend met 

een verdere uitbreiding van de rechten en de 

positie van het slachtoffer in het strafproces. 

Dat leidt tot de conclusie dat, hoewel er 

ongetwijfeld verbeteringen mogelijk en 

wenselijk zijn in de bejegening van slachtoffer 

en nabestaanden in het strafproces, die 

niet zullen komen van een nieuwe wettelijke 

regeling van deze materie, maar veeleer van 

de invulling van de rechten en bevoegdheden 

die zijn toegekend in de praktijk. Tevens kan 

worden geconstateerd dat de taak van de 

strafrechter hoe dan ook weer iets zwaarder 

is geworden, en dat hij zich, zonder te kunnen 

terugvallen op duidelijke richtlijnen van de 

wetgever, weer eens zal moeten bewijzen als 

een orgaan dat buitengewoon bekwaam is in 

het lopen op eieren.

In de publiciteit
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ONTWIKKELING VAN EEN MEERJARIG 

PROGRAMMA "HUMANISERING VAN HET 

STRAFRECHT"

Momenteel wordt door een werkgroep 

bestaande uit John Blad, Jacques Claessen, 

Anneke van Hoek, Theo de Roos, Gert Jan 

Slump en Annemieke Wolthuis een meerjarig 

programma ontwikkeld rond het thema 

"Humanisering van het strafrecht". Het betreft 

een samenwerking tussen Restorative Justice 

Nederland en de Universiteit van Maastricht. 

Bij het opstellen en uitvoeren van het 

programma zal, net als bij het wetsvoorstel 

inzake een herstelgerichte afdoening in 

strafzaken waar dezelfde werkgroep mee bezig 

is (zie kader), samen worden gewerkt met een 

brede denktank bestaande uit mensen die 

werkzaam zijn binnen de rechtswetenschap, 

het beleid en de strafrechtspraktijk. 

Ook zal met behulp van een netwerk- en 

krachtenveldanalyse worden onderzocht 

welke partners goed gepositioneerd zijn 

om betrokken te worden bij specifieke 

deelprojecten. 

Inhoudelijk gezien zullen onder meer de 

volgende fundamentele vragen centraal staan:

 

• Wat verstaan we onder humanisering van 

het strafrecht? 

• Hoe ziet het wetenschappelijke mens- en 

wereldbeeld er anno 2018 uit, vertoont dit beeld 

gelijkenissen met de visie op mens en wereld 

waarin ons huidige strafrecht ligt ingebed 

en wat zou inbedding van het strafrecht in 

het actuele wetenschappelijke mens- en 

wereldbeeld betekenen voor de inrichting van 

ons strafrecht? 

• Wat zijn tegenwoordig fundamentele 

beginselen van het strafrecht en hoe 

verhouden die zich tot de klassieke beginselen, 

waaronder het legaliteits-, schuld- en 

subsidiariteitsbeginsel? 

• Wat is de huidige rol en betekenis 

van straf en strafrecht, zien we op dit vlak 

verschuivingen optreden en welke voor-

en nadelen zijn hieraan verbonden? 

• Hoe verhouden straf- en herstelrecht zich 

inmiddels tot elkaar en in welke mate kan en 

dient het strafrecht verder in herstelgerichte 

richting te worden uitgebouwd en 

vormgegeven? 

• Wat zijn de rollen van de verschillende 

procespartijen en –deelnemers (o.a. slachtoffers, 

nabestaanden, al dan niet coöperatieve 

verdachten) in het strafproces en dienen deze 

rollen te wijzigen en, zo ja, hoe en in welke 

richting?  

Daarnaast zullen projecten geformuleerd 

worden op het vlak van het materiële 

strafrecht, het formele strafrecht en het 

sanctierecht, waarbij de samenhang tussen 

deze drie pijlers van het strafrecht telkens zal 

worden benadrukt. 

Zo kan op het gebied van het materieel 

strafrecht onder meer worden gedacht 

aan deelprojecten rondom thema’s als 

decriminalisering/depenalisering, het 

moderniseren van het strafbegrip en de 

aanwijzing van specifieke strafbare feiten (o.a. 

schulddelicten) waarvoor primair een andere 

c.q. herstelgerichte procedure zou moeten 

gelden. 

Op het gebied van formeel strafrecht gaat het 

onder meer om de (verdere) vormgeving van 

een herstelgerichte procedure voor specifieke 

situaties zoals slachtofferloze delicten, culpose 

delicten en coöperatieve verdachten en om het 

terugdringen van en meer herstelrechtelijk 

inrichten van het voorarrest.

Bij projecten op het vlak van sanctierecht 

wordt gedacht aan projecten inzake een meer 

herstelgerichte insteek bij taakstraffen, de 

invoering van elektronische detentie, de 

(verdere) ontwikkeling van herstelgerichte 

detentie, de prioritering van bepaalde sancties 

waaronder geldboetes en schadevergoedingen 

aan het slachtoffer en de (verdere) 

humanisering van TBS en de levenslange 

gevangenisstraf. 

De samenhang tussen de drie pijlers kan als 

volgt worden verduidelijkt via een concreet 
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voorbeeld: de aanwijzing van schulddelicten, 

waaronder verkeersdelicten, als delicten die 

primair op een herstelrechtelijke manier 

dienen te worden afgedaan (materieel 

strafrecht) kan in verband worden gebracht 

met een nader uitgewerkte herstelgerichte 

procedure (formeel strafrecht) en voorts met 

verder vormgegeven herstelgerichte sancties 

waaronder de taakstraf (sanctierecht).

Het idee is om tijdens een 

denktankbijeenkomst in maart 2018 een 

raamwerk voor een programma te presenteren 

en samen met de leden van de denktank tot 

een definitieve afbakening te komen, waarmee 

we de komende jaren samen en in deelgroepen 

vooruit kunnen. 

Wil en kun jij een bijdrage leveren aan dit 

project, meld je dan via  

info@restorativejustice.nl aan voor de 

denktank!

 

 

 

 

Proeve van wetgeving: vervolgstappen van dit 
burgerinitiatief 
 

Onze proeve van wetgeving, het voorstel van wet 

strekkende tot de invoering van een herstelgerichte 

afdoening via bemiddeling in strafzaken in het 

Wetboek van Strafvordering, is klaar. Maar daarmee 

zijn we er nog niet.  

Het aanbieden van dit wetsvoorstel in februari 2017 

aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie en 

Veiligheid was een mijlpaal. Na de verkiezingen is er 

afgelopen juni tijdens een hearing met leden van de 

Vaste Kamercommissie gesproken over het voorstel, 

mede in het licht van de herziening van het Wetboek 

van Strafvordering. 

Nu is er opnieuw budget waardoor de werkgroep de 

volgende vervolgstappen kan nemen: 

1. Het voorstel van wet aanbieden aan Eerste 

Kamerleden 

2. Afstemmen van dit burgerinitiatief met het 

formele traject van herziening van het Wetboek van 

Strafvordering   

3. Het voorstel van wet op allerlei manieren onder 

de aandacht brengen. Dat is onder meer gebeurd in 

negen kleinere en grotere publicaties/artikelen en 

via ruim 15 presentaties en lezingen voor diverse 

strafrechtelijke beroepsgroepen.  

4. Acht reality check sessies organiseren met onder 

meer vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, 

advocatuur, slachtofferhulp, reclassering, zittende 

en staande magistratuur, mediators, politie, 

gevangeniswezen, Raad voor de Kinderbescherming 

en de RSJ. Tijdens deze bijeenkomsten, die plaats 

vinden in januari en februari, gaan we onder meer 

kijken hoe de bestaande herstelgerichte praktijk 

verbeterd dient te worden op basis van dit voorstel 

en wat daarvoor zoal nodig is.

nieuws van RJN
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KLEINSCHALIGE VOORZIENINGEN VOOR 

DETENTIE: BEGIN VAN EEN NIEUWE EUROPESE 

BEWEGING? 

Op 30 oktober j.l. vond in Kortenberg (België) 

een 24-uurs bijeenkomst plaats waar een 

kernteam van 16 mensen uit verschillende 

landen met elkaar van gedachten hebben 

gewisseld over het starten van een Europese 

beweging die een nieuw detentieconcept wil 

gaan propageren getiteld "The Houses". Het 

doel is om grote penitentiaire inrichtingen te 

vervangen door kleinschalige voorzieningen die 

goed geïntegreerd zijn in de gemeenschap. Het 

initiatief voor deze bijeenkomst was afkomstig 

van Gert Jan Slump (RJN), Jaap Brandligt 

(Bonjo) en Rob Schuddemat uit Nederland en 

Hans Claus en Marjan Gryson (bestuursleden 

van’ De Huizen’) uit België. Het initiatief is 

deels ontstaan als onderdeel van het Huis van 

Herstel in Detentie en Nazorg, een landelijke 

beweging van herstelrechtelijke aanbieders 

en andere betrokkenen op het gebied van 

herstelgerichte detentie, waarvan RJN de 

coördinator is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Kortenberg  is onder meer gebrainstormd 

over hoe een nieuwe Europese beweging 

ter stimulering van kleinschalige 

detentievoorzieningen ontwikkeld kan 

worden. Een van de voornemens van deze 

pioniersgroep is om in het voorjaar van 2019 

een internationaal congres rondom dit thema 

te organiseren. Via dit Magazine zullen we u op 

de hoogte houden van deze ontwikkelingen. 

De pioniers in Kortenberg

> >>
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In de periode 18 - 29 januari 2018 zijn Theo 

de Roos, emeritus hoogleraar strafrecht 

en voorzitter van RJN en Alrik de Haas, 

advocaat en bestuurslid van Mens en 

Strafrecht, als afvaardiging van de 

"herstelrechtelijke missiegroep Suriname" 

namens Restorative Justice Nederland naar 

Suriname afgereisd. Hieraan voorafgaand 

was Alrik de Haas in november 2016 namens 

het CPO (de uitvoeringsorganisatie van de 

Beroepsopleiding Advocaten in Nederland) naar 

Suriname geweest om bij te dragen aan een 

vernieuwde beroepsopleiding voor advocaten. 

Eenmaal aanwezig in Suriname heeft hij op 

verzoek ook een gastcollege herstelrecht in 

een strafrechtelijke context verzorgd voor 

een grote groep professionals die werken op 

het terrein van het strafrecht. Het verlangen 

onder aanklagers, advocaten en rechters 

naar meer kennis en ‘tools’ om herstelrecht 

toe te passen in strafzaken kwam toen naar 

voren. Het was bijzonder op te merken dat de 

specifieke Surinaamse cultuur van nature open 

lijkt te staan voor herstelrechtelijke aspecten 

zoals genoegdoening aan het slachtoffer en de 

resocialisatie van de dader in de gemeenschap.  

Eenmaal thuis hebben Theo en Alrik samen 

voornoemde missiegroep gevormd, waar ook 

Jacques Claessen, Wiel Erens, Kim Roelofs en 

Gert Jan Slump aan deelnemen. Doel is om 

de behoefte in Suriname aan herstelgerichte 

praktijken verder te onderzoeken en daaraan 

zo mogelijk ook concreet vorm te geven.

Vanuit het principe van wederkerigheid zou 

ook Nederland het nodige kunnen leren van 

de herstelpraktijken die al in de Surinaamse 

> >>
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cultuur blijken te bestaan.

Tijdens het schrijven van deze bijdrage 

is met een lokale delegatie ‘de jungle in’ 

gereisd naar de Marrons van Suriname. Dat 

zijn afstammelingen van Afrikanen die door 

slavenhalers ooit onder dwang naar Suriname 

zijn gebracht. De Marrons wonen in het 

binnenland en vormen als stamgemeenschap 

een etnische minderheid. De missiegroep is 

speciaal geïnteresseerd in de Surinaamse 

Marronsamenleving omdat het de enige 

gemeenschap is in het Zuid-Amerikaanse 

continent met een relatief autonoom politiek 

en cultureel leven: tribale woongebieden, eigen 

territorium, eeuwenoude traditie. Marrons 

ontwikkelden eigen bestuurssystemen, zelfs 

een eigen recht dat officieel bekrachtigd 

wordt door de Vredestraktaten opgemaakt 

in de 18de eeuw die nog steeds rechtsgeldig 

zijn. Wij vragen ons onder meer af welke 

plek het ‘herstelrecht’ hierbij inneemt en 

hoe tradities op volgende generaties worden 

overgedragen. De Krutu van de Marrons in 

district Brokopondo was onze ontmoetingsplek: 

de vergadering van inheemse notabelen in 

Suriname die bestuursaangelegenheden en 

geschillen behandelt waaronder strafzaken. We 

hebben onder meer gesproken met de Graman 

(het groot opperhoofd), de (groot)kapiteins 

en de basha’s van de Saramaccaanse stam. 

Herstelrecht blijkt binnen deze stam van 

nature geïncorporeerd te zijn in ‘hun eigen 

traditionele gezag’. Dit is een zegen, want de 

gemeenschap waar ook de dader onderdeel 

van uitmaakt moet weer verder. De Krutu 

oordeelt en ‘bestraft’ binnen hooguit enkele 

weken. Genoegdoening en resocialisatie staan 

centraal. Alles op basis van gewoonterecht, 

dat mondeling wordt overgedragen. Er zijn ook 

kenmerken van deze traditie die te denken 

geven en die zeker niet overgenomen zouden 

kunnen worden. Het recht van de verdachte om 

te zwijgen is binnen deze traditie bijvoorbeeld 

ondenkbaar.

Vanuit de verdieping in het traditionele gezag 

onder de Marrons, zal verder worden verkend 

hoe herstelrecht in Suriname binnen het 

centrale gezag een plek heeft en mogelijk bij 

een verdergaand missietraject kan krijgen. De 

procureur-generaal van het Surinaams OM, de 

waarnemend president van het Hof van Justitie 

van Suriname en de Anton de Kom Universiteit 

hebben tijdens het schrijven van deze bijdrage 

al aangegeven verder te willen samenwerken 

met de missiegroep. Hierover en over veel meer 

komt te zijner tijd nader bericht!

 

EDUCATIEF MATERIAAL OVER 
HERSTELRECHT VOOR MIDDELBARE 
SCHOLEN

RJN heeft in samenwerking met Viewpoint 

Producties educatief materiaal gemaakt 

rondom het thema herstelrecht voor 

middelbare scholen. Centraal staat de 

documentaire "Als ik je zie dan groet ik 

je", waarin een slachtoffer van een overval 

wordt gevolgd in haar zoektocht naar 

rechtvaardigheid en herstel. Aanvullend is 

een lesbrief voor leerlingen en bijbehorende 

handleiding voor docenten ontwikkeld. Er wordt 

gewerkt met een variëteit aan werkvormen 

en materialen zoals videoclips, interactieve 

Apps, een rap die speciaal voor dit lespakket 

is gemaakt en tekstfragmenten uit een 

boek dat is geschreven door een voormalig 

overvaller, die een goed inkijkje geven in de 

belevingswereld van een overvaller voor- en 

nadat hij in contact is gekomen met zijn 

slachtoffers. Ook is er inhoudelijk achtergrond 

materiaal over herstelrecht ontwikkeld voor 

zowel leerlingen als docenten. Last but not 

least zijn er striptekeningen op maat gemaakt 

door Julia Roeselers, die de hoofdrol speelt in 

de documentaire. Voor meer informatie over 

dit educatieve pakket kunt u contact opnemen 

met communicatie@restorativejustice.nl

> >>
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RAP DIE ONDERDEEL UITMAAKT VAN HET RJN LESPAKKET 

VOOR SCHOLEN 

 

ALS IK JE ZIE DAN GROET IK JE 

 

Julia die wil het goed maken, omgekeerde wereld 

Een overval is laf, iets voor omgekeerde kerels 

Geen toekomstperspectief dus wat kan mij het deren 

Fouten mag je maken alleen als we ervan leren 

 

Nu maken ze een film maar ik wil niet eens acteren 

Beroep op mijn zwijgrecht ik praat door te negeren 

Niets om te spenderen heb soms niet eens kleren 

Wat kun je concluderen als je niets kunt consumeren 

 

Ik houd van mijn moeder ooit zal ik gaan studeren 

Ik moet mij concentreren slechte vrienden gaan blokkeren 

Ik hoor ze zeggen geen goede vader, maakt een goede dader 

Ik ga liever dood dan me eigen groep verraden 

 

Maar aan het einde is er wel licht  

Dus wellicht ontmoet ik je 

Met een lach op mijn gezicht  

Als ik je zie dan groet ik je 

 

© Kami-Kazi, www.kami-kazi.nl 

http://www.kami-kazi.nl 
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Momenteel ben ik een derdejaars criminoloog en 
afgestudeerd socioloog. In het kader van mijn studie 
criminologie heb ik een betoog geschreven over jonge-
renrechtbanken. Dit is herschreven tot een artikel en te 
lezen in dit magazine. Door het schrijven van dit betoog 
heb ik mij verdiept in herstelrecht en ben ik geïnteres-
seerd geraakt en enthousiast geworden over herstel-
recht. Eveneens kreeg ik aan de hand van het betoog 
kennis van het bestaan van de stichting RJN en heb ik 
contact gezocht met Gert Jan en Anneke. In september 
heb ik een werkdag doorgebracht met Gert Jan en deel 
mogen nemen aan een gesprek met de PI Veenhuizen. 
Tijdens dit gesprek werd het herstelplan van de PI 
besproken, hetgeen een onderdeel is van het project 
‘Herstelplan 2017-2018 DJI’. Dit project vond ik zeer in-
teressant en momenteel ben ik betrokken bij dit project 
als vrijwilliger. Ik vind het heel leuk van dichtbij mee te 
maken hoe herstelrecht in de praktijk vorm krijgt. Als 
vrijwilliger bij RJN maak ik daarnaast ook deel uit van 
de redactie van deze uitgave van het RJN Magazine. 
 

even voorstellen

22 jaar, uit Amstelveen
Bachelor Criminologie
Betrokken bij RJN sinds 2017

Mara van Gulik

 
even voorstellen
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Annemieke Wolthuis, vice-voorzitter van het 

European Forum for Restorative Justice, staat stil 

bij de indrukwekkende hoeveelheid activiteiten 

die er in Europa en daarbuiten zoal hebben 

plaatsgevonden tijdens International Restorative 

Justice Week en wijst ons op een boeiende nieuwe 

publicatie en het volgende internationale congres 

van het EFRJ dat dit jaar in juni plaats zal 

vinden in Albanië. Ook beschrijft ze diverse lobby 

activiteiten waar het Forum bij betrokken is op 

het gebied van Europese wetgeving.

nieuws uit europa 
Annemieke Wolthuis

24
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nieuws uit Europa
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>>> In de week van 20 november j.l. was het 

International Restorative Justice Week. Het 

European Forum for Restorative Justice 

(EFRJ) zocht net als andere organisaties in 

de wereld deze week creatieve manieren om 

aandacht te vragen voor herstelrecht. Het 

overzicht op de EFRJ website bevatte dit jaar 

bijna 150 evenementen die plaatsvonden in 26 

verschillende landen in Europa en daarbuiten. 

Het betrof seminars, boekpresentaties, 

campagnes, lunches, filmavonden, 

paneldiscussies, trainingen en wat zo meer. 

Deze keer was de speciale trekker de lancering 

van een artistieke film ‘A Conversation’, 

gebaseerd op een theaterstuk waarin twee 

gezinnen elkaar ontmoeten na een ernstig 

strafbaar feit. De film is tot stand gekomen 

in een samenwerking tussen de Noorse 

theatergroep No Theatre en het Europese 

Forum voor Herstelrecht (EFRJ). Elders in dit 

magazine in de rubriek Inspiratie is meer 

achtergrondinformatie te vinden over deze film. 

Er werd in die week tevens een nieuwe EFRJ-

publicatie gelanceerd: Restorative Imagination: 

Artistic Pathways. Ideas and experiences at 

the intersection between art and restorative 

justice, edited by Emanuela Biffi & Brunilda 

Pali. Het betreft een verzameling artikelen en 

plaatjes betreffende mogelijkheden, bestaande 

praktijken en projecten waarin kunst gebruikt 

wordt in herstelrechtelijke trajecten. Via de 

EFRJ website kan het boekje gratis gedownload 

worden: 

http://www.euforumrj.org/publications/books/

Verder is het EFRJ betrokken bij diverse lobby 

activiteiten. 

De bekende Recommendation No. R (99) 19 of 

the Committee of Ministers to member States 

concerning mediation in penal matters van 

1999 wordt herzien. De aanbeveling is erop 

gericht de lidstaten aan te zetten tot het 

ontwikkelen van herstelgerichte processen 

binnen hun strafrechtelijke systemen. Het 

bevordert standaards, zoekt naar wegen om 

deelnemers te beschermen en is gericht op 

“Er werd tevens een nieuwe EFRJ-
publicatie gelanceerd: Restorative 

Imagination: Artistic Pathways. Ideas and 
experiences at the intersection between art 

and restorative justice” 

het optimaliseren van de effectiviteit van 

het proces door middel van het voorzien in 

de behoeften van deelnemers. Het is gericht 

aan alle private en publieke autoriteiten 

en instanties actief op het terrein van het 

strafrecht en die zaken aanleveren, behandelen 

of verwijzen naar herstelrecht. Het bouwt voort 

op de eerdere focus op mediation in strafzaken, 

maar richt zich ook op het bredere spectrum 

van herstelgerichte praktijken. Voor de EFRJ 

een belangrijk moment om expertise te delen, 

deel te nemen aan de onderhandelingstafel en 

op die manier nog meer aandacht te vragen 

voor herstelrecht in Europa, o.a. door het 

aanbieden van expertise aan regeringen en 

instanties die het herstelrecht (verder) willen 

ontwikkelen en implementeren. Ian Marder 

en EFRJ voorzitter Tim Chapman waren actief 

betrokken bij die lobby en schreven er o.a. deze 

bijdrage over: http://www.cep-probation.org/

developing-restorative-justice-across-europe/

Ook de VN beginselen voor herstelrechtelijke 

programma’s van 2000 worden herzien. 

Onze collega Kris Vanspauwen (voormalig 

Executive Officer EFRJ en momenteel naast 

mediator bij de Vlaamse organisatie voor 

herstelbemiddeling ‘Moderator’ ook consultant 

voor het EFRJ) vertegenwoordigde de EFRJ 

in november 2017 en nam deel aan de Expert 

Group Meeting on Restorative Justice in 

Criminal Matters georganiseerd door de United 

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in 

Canada (Ottawa 22-24 Nov 2017). Het betreft 

een herziening van de Basic Principles on the 

Use of Restorative Justice Programmes in 

Criminal Matters en het betrekken van nieuwe 

en innovatieve aanpakken uit het veld. We 

zijn blij dat we daar samen met andere NGO’s 

> >>

http://www.euforumrj.org/publications/books/
http://www.cep-probation.org/developing-restorative-justice-across-europe/
http://www.cep-probation.org/developing-restorative-justice-across-europe/
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en wetenschappers een bijdrage aan hebben 

kunnen leveren.  

Tenslotte blikken we graag even vooruit: van 

14 tot 16 juni vindt in Tirana, Albanië, het 

tiende tweejaarlijkse internationale congres 

van het EFRJ plaats dat deze keer de titel 

heeft "Expanding the restorative imagination: 

Restorative Justice between realities and 

visions in Europe and beyond". Restorative 

Justice Nederland zal daar vertegenwoordigd 

worden door voorzitter Theo de Roos, Gert Jan 

Slump en Anneke van Hoek, die onder meer een 

workshop zullen verzorgen rondom de proeve 

van wetgeving waar zij mede-initiatiefnemers 

van zijn. Ik zelf geef met Yulia Yacknik een 

presentatie over family conferencing in 

justitiële jeugdinrichtingen in Oekraïne, een 

methode geïntroduceerd door de Nederlandse 

Stichting Vrienden van Pryluky. In opdracht 

van de Raad van Europa hebben we aldaar 

onderzocht hoe de bijeenkomsten van lang 

gedetineerde jongeren met hun ouders en/

of andere familieleden bijdragen aan hun re-

integratie. We hebben met Oekraïense jongeren, 

ouders en gevangenispersoneel gesproken van 

drie instellingen.  

Ik wens u een herstelgericht jaar!

> >>

European Forum for  Restorat ive Just ice -  10th internat ional  

EXPANDING THE RESTORATIVE IMAGINATION 
Restorative justice between realities and visions in Europe and beyond  

In cooperation with the Albanian Foundation for Conflict Resolution & With the support of the Justice Programme of the Europe an Commission 
Image: "Prepare to land" by violscraper on Flickr CC BY-NC 2.0  

Tirana -  A lbania  
14 -16 June 2018  

euforumrj .org  
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LEES- EN KIJKTIPS1

FOTODOCUMENTAIRE ‘AGING IN PRISON’ 

DOCUMENTAIRE

Fotografe Jessica Earnshaw heeft een 

aangrijpende documentaire gemaakt over 

de eenzaamheid, isolatie en veroudering van 

gedetineerden in Amerikaanse detentiecentra. 

Link: https://www.nationalgeographic.com/

photography/proof/2016/07/aging-in-prison--

photographer-shines-light-on-loneliness-and-

soc/

VADERVLEUGEL 

De penitentiaire inrichtingen in Leeuwarden 

en Veenhuizen hebben sinds 1 januari 2018 

twintig vaders op een speciale afdeling bij 

elkaar gezet: de ‘vadervleugel’. Op deze vleugel 

kunnen gedetineerden hun kinderen zien en 

meer betrokken blijven bij hun gezin. In de 

familiekamer kunnen de vaders met hun kind 

knuffelen en praten zonder de aanwezigheid 

van een bewaker of camera’s. Ook verjaardagen 

van kinderen kunnen in de familiekamer 

worden gevierd. De mogelijkheid tot frequenter 

contact leidt tot een kleiner recidiverisico 

bij de vader en beperking van de schade 

van vaders gevangenschap bij het kind. Er 

wordt ook gewerkt met tablets, waarmee de 

vaders kunnen skypen met hun kind. Anna 

Nijstad, directeur van PI Leeuwarden stelt: 

"Dat zijn natuurlijk beveiligde apparaten en 

de gesprekken worden gemonitord. Maar op 

die manier kunnen de vaders bijvoorbeeld 

hun kind welterusten zeggen of helpen bij het 

huiswerk. Of kunnen ze toch aanwezig zijn bij 

tien-minuten-gesprekken op school."

Link: 

https://nos.nl/artikel/2200116-gevangenissen-

leeuwarden-en-veenhuizen-krijgen-

vadervleugel.html

https://www.dji.nl/nieuws/nieuwsbericht/

meer-aandacht-voor-vaderrol-tijdens-detentie.

aspx

GEVANGENIS MONOLOGEN: THEATER ACHTER 

GESLOTEN DEUREN 

THEATER

De Gevangenis Monologen vertellen het echte 

verhaal van (ex-)gedetineerden. Herman Koch, 

Christine Otten en Manon Uphoff schreven hun 

verhalen op. De cast bestaat onder meer uit 

Birgit Schuurman en Kenneth Herdigein. Eind 

vorig jaar zijn er 25 voorstellingen opgevoerd 

in vier voormalige penitentiaire inrichtingen, 

die allemaal uitverkocht waren en lovende 

recensies ontvingen. Voor meer informatie en 

trailers: http://gevangenismonologen.nl/

1 Veel inspiratie halen we uit de Newsflashes van het European 

Forum for Restorative Justice. Zie: http://www.euforumrj.org/

publications/newsflashes/

still Aging in Prison (2016)

https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2016/07/aging-in-prison--photographer-shines-li
https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2016/07/aging-in-prison--photographer-shines-li
https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2016/07/aging-in-prison--photographer-shines-li
https://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2016/07/aging-in-prison--photographer-shines-li
https://nos.nl/artikel/2200116-gevangenissen-leeuwarden-en-veenhuizen-krijgen-vadervleugel.html 
https://nos.nl/artikel/2200116-gevangenissen-leeuwarden-en-veenhuizen-krijgen-vadervleugel.html 
https://nos.nl/artikel/2200116-gevangenissen-leeuwarden-en-veenhuizen-krijgen-vadervleugel.html 
https://nos.nl/artikel/2200116-gevangenissen-leeuwarden-en-veenhuizen-krijgen-vadervleugel.html 
https://www.dji.nl/nieuws/nieuwsbericht/meer-aandacht-voor-vaderrol-tijdens-detentie.aspx 
https://www.dji.nl/nieuws/nieuwsbericht/meer-aandacht-voor-vaderrol-tijdens-detentie.aspx 
https://www.dji.nl/nieuws/nieuwsbericht/meer-aandacht-voor-vaderrol-tijdens-detentie.aspx 
http://gevangenismonologen.nl/ 
http://gevangenismonologen.nl/ 
http://gevangenismonologen.nl/ 
http://gevangenismonologen.nl/ 
http://gevangenismonologen.nl/ 
http://gevangenismonologen.nl/ 
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WAT HAD JIJ DIE DAG AAN? 

EXPOSITIE

Wat hebben een klein roze jurkje, een 

sportbroek, een baggy broek, een bh en een 

zomerjurkje met elkaar gemeen? Het zijn 

kledingstukken die werden gedragen door 

slachtoffers van verkrachting. Nog te vaak 

wordt aan dit soort slachtoffers gevraagd 

wat ze droegen toen ze werden aangevallen. 

De tentoonstelling laat zien dat kledingkeuze 

geen excuus is voor seksueel geweld. De 

tentoonstelling is door de gemeente Molenbeek 

vanuit de Verenigde Staten overgebracht 

in het kader van slachtofferbegeleiding. De 

tentoonstelling is te zien van 08/01 tot 20/01 

in het Gemeenschapscentrum Maritiem in 

Molenbeek, België.

‘A CONVERSATION’ 

FILM

In het kader van de ‘Restorative Justice 

Week’ (19-26 november 2017) werd afgelopen 

november in diverse landen  de film A 

Conversation vertoond.  De film, die tot stand 

is gekomen in samenwerking met het European 

Forum for Restorative Justice, is gebaseerd op 

een script van David Williamson (Australië) 

en ontwikkeld in nauwe samenwerking met 

John McDonald, een mediator in community 

conferencing. Het originele theaterstuk is 7 

jaar geleden door theaterdirecteur Peter Harris 

(UK) aangepast tot een stuk voor de Europese 

markt. Theatergroep No Theatre in Noorwegen 

heeft gewerkt met amateur acteurs uit België, 

Duitsland, Noorwegen, Spanje en Engeland. 

De film is het laatste werk van Peter Harris 

die helaas overleed op 6 augustus 2017 aan de 

gevolgen van kanker. De film is vanwege zijn 

ziekte in 1 dag opgenomen in een studio in 

Oslo. Een belangrijke methode in het werk van 

Harris was dat hij de acteurs intensief getraind 

heeft te spelen met emoties en deze goed te 

doorvoelen, zodat het verhaal zo echt mogelijk 

over zou komen.

De film is gebaseerd op een waargebeurd 

verhaal. Hoofdrolspelers zijn de ouders van een 

vermoord meisje dat verkracht en gewurgd is 

door de dader die nu vast zit en geen deel uit 

maakt van het gesprek. Wel is zijn familie bij 

het conferentiegesprek dat geleid wordt door 

een mediator. Doel van de film is bekendheid 

geven aan de kracht van dialoog ook in heel 

ernstige feiten en het vestigt tevens de 

aandacht op andere punten die van belang zijn 

in een strafrechtelijk proces. Waar de start 

van de conferentie gepaard gaat met haat en 

wantrouwen, is geleidelijk aan toenadering 

tussen de twee families te zien. 

Tijdens de vertoningen van de film bleken er 

meerdere keren deelnemers in het publiek 

te zitten die iets vergelijkbaars hadden 

meegemaakt. In Brussel zei een man: ‘I saw 

myself in the mother of the victim’, ‘Thanks for 

zaalfoto Gemeenschapscentrum Maritiem
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showing such a real and human play. I wished 

I would have had the chance to meet the driver 

in a restorative process, not only in court’. In 

Tel Aviv zei een vrouw: ‘Those parents are me!’. 

Haar dochter was vermoord door een verward 

persoon bij een busstation. 

Van belang is een goede introductie en 

begeleide discussie na afloop van de film, want 

het haalt vaak flink wat naar boven. Ook is het 

belangrijk om de kijkers te informeren dat 

het stuk niet alle methodologische stappen 

van een echte mediation of herstelconferentie 

toont. Vanwege de verschillende verhalen en 

lagen in de film, komt er veel discussie op gang 

over slachtofferschap, daderschap, de rol van 

emoties na een ernstig feit en de betekenis 

ervan voor de gemeenschap. 

In Brussel en Leuven waren voorstellingen 

in kleine bioscopen met een introductie 

en begeleide discussie, andere Europese 

landen volgden. Via sociale media werd daar 

ruchtbaarheid aan gegeven. Zie: http://www.

euforumrj.org/euforum_event/rjweek-film-

screening-conversation/

In Nederland plannen we vanuit RJN in januari 

en februari een paar van deze filmsessies. Hebt 

u interesse, dan horen we dat graag!

Bekijk de trailer hier: https://vimeo.

com/235761751

De volledige film is gratis toegankelijk 

voor leden van het Europese Forum voor 

Herstelrecht (EFRJ). Voor meer informatie zie: 

euforumrj.org/projects/film-a-conversation/ 

De Nederlandse ondertiteling is tot stand 

gekomen dankzij steun van RJN en gerealiseerd 

door Marit de Haan. 

http://www.euforumrj.org/euforum_event/rjweek-film-screening-conversation/ 
http://www.euforumrj.org/euforum_event/rjweek-film-screening-conversation/ 
http://www.euforumrj.org/euforum_event/rjweek-film-screening-conversation/ 
https://vimeo.com/235761751  
https://vimeo.com/235761751  
http://euforumrj.org/projects/film-a-conversation/  
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Leo Pauw, initiatiefnemer en ontwikkelaar van 
De Vreedzame School, gepromoveerd op de 
relatie tussen onderwijs en burgerschapsvorming 
en mededirecteur en oprichter van Stichting 
Vreedzaam, beschrijft in dit artikel de stand 
van zaken op het gebied van peer mediation. Hij 
presenteert onderzoeksresultaten en benoemt de 
belangrijkste voorwaarden waaraan programma’s van 
leerlingbemiddeling moeten voldoen. Hij adviseert 
ook om leerlingbemiddeling te laten aansluiten bij 
anti-pest programma’s en herstelrecht.   

peer mediation in het onderwijs:  
stand van zaken in nederland1

  Leo Pauw 

“In tegenstelling tot volwassenen zien 
kinderen vaak minder beren op de weg 
en kinderen kunnen zich meer en beter 
inleven in de belevingswereld van een 

ander kind. Hierdoor kunnen kinderen 
elkaar goed ondersteunen bij het oplossen 

van een conflict en maatwerk leveren.”

> >>
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Ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling

Peer mediation ofwel conflictbemiddeling 

tussen leeftijdsgenoten is ingeburgerd in 

het onderwijs, waar het wordt toegepast 

in concrete conflictsituaties (bijvoorbeeld 

een ruzie in de pauze) en waarbij het vaak 

onderdeel is van een programma gericht op 

empowerment van leerlingen/kinderen. 

Peer mediation in het onderwijs heeft al een 

lange geschiedenis, met name in de Verenigde 

Staten. Geïnspireerd door deze Amerikaanse 

initiatieven is vanaf de tachtiger jaren peer 

mediation ook ingevoerd op scholen in veel 

andere landen, zoals Noord-Ierland, Nieuw-

Zeeland, Canada, Australië, en later ook in 

landen als Groot-Brittannië, Noorwegen, 

Zuid-Afrika, Brazilië en Nigeria. De eerste 

initiatieven in Nederland rondom onderwijs 

in conflictoplossing en leerlingbemiddeling 

vonden aan het eind van de jaren negentig 

plaats. Het Schooladviescentrum in Utrecht 

organiseerde in 1998 een studiebezoek aan 

het Resolving Conflicts Creatively Program 

in New York, waarna de eerste ontwikkeling 

startte van een Nederlandse variant: De 

Vreedzame School, een programma voor 

conflictoplossing en mediatie voor de 

basisschool. Ook in het voortgezet onderwijs 

startten in die tijd de eerste initiatieven via 

de Stichting de Meeuw in Rotterdam en de 

GGD. Sinds die start van leerlingbemiddeling 

in Nederland is het aantal aanbieders flink 

gegroeid. Er is geen accuraat overzicht van 

het aantal aanbieders en het aantal scholen 

dat werkt met leerlingbemiddeling, maar 

naar schatting is anno 2017 op ongeveer 1200 

basisscholen leerlingbemiddeling ingevoerd. 

In het voortgezet onderwijs wordt het aantal 

scholen geschat op ruim 100 scholen, in het 

middelbaar en hoger beroepsonderwijs zijn er 

enkele scholen die met leerlingbemiddeling 

werken, en van één hogeschool is bekend dat er 

studentbemiddelaars zijn.

De kracht van peer mediation is dat kinderen 

op hun eigen niveau een conflict benaderen. In 

tegenstelling tot volwassenen zien kinderen 

vaak minder beren op de weg en kinderen 

kunnen zich meer en beter inleven in de 

belevingswereld van een ander kind. Hierdoor 

kunnen kinderen elkaar goed ondersteunen 

bij het oplossen van een conflict en maatwerk 

leveren. Daarnaast hebben leeftijdsgenoten 

een grote invloed op elkaar en kunnen kinderen 

een positieve invloed hebben op het gedrag van 

andere kinderen.

 Naar schatting is anno 2017 op ongeveer 
1200 basisscholen leerlingbemiddeling 

ingevoerd"

Een positieve en gewenste bijkomstigheid 

van peer mediation is dat kinderen zich 

nieuwe competenties eigen maken. Door 

kinderen zelf conflicten op te laten lossen, 

door hen zelf na te laten denken over mogelijk 

oplossingen voor en de consequenties van 

conflicten, leren zij een mening te formuleren, 

deze te onderbouwen met argumenten, zich 

te verplaatsen in standpunten van een ander, 

rekening te houden met de minderheid, open te 

staan voor verschillen tussen mensen en zich 

verantwoordelijk op te stellen ten aanzien van 

de gemeenschap. 

Varianten van peer mediation

Elders  is uitvoerig beschreven welke 

varianten van peer mediation in het 

Nederlandse onderwijs bestaan, hoe het 

zich heeft ontwikkeld en wat er bekend 

is over de werkzaamheid. Nederland kent 

(nog) geen standaardprogramma voor 

leerlingbemiddeling. De programma’s die 

aangeboden worden op scholen variëren vaak 

in de implementatiestrategie.

1 Dit artikel is eerder (in licht gewijzigde) vorm gepubliceerd 

in het Tijdschrift Conflicthantering, nummer 2, 2017, SDU, 13. 

2 Eldik Thieme, C. van & Pauw, L. (2014). Leerlingbemiddeling. 

De kracht van leeftijdgenoten. Den Haag: Sdu Uitgevers.
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De drie belangrijkste modellen zijn: 

1) De leerlingvariant: een groep leerlingen wordt 

getraind tot bemiddelaar samen met één of twee 

docenten, die coördinator worden; 

2) De docentenvariant: alle docenten krijgen 

training in mediatie en alle leerlingen krijgen 

les in conflictoplossing, waarna tot slot aparte 

leerlingbemiddelaars worden opgeleid die kunnen 

bemiddelen in de conflicten waar jongeren zelf niet 

uit kunnen komen;

 

3) De schoolvariant: een langdurig, schoolbreed 

en systematisch implementatietraject, en 

inbedding van leerlingbemiddeling in een 

bredere doelstelling: sociale competentie en 

burgerschapsvorming middels een lesprogramma 

voor alle leerlingen waarin conflictoplossing en 

bemiddeling zijn opgenomen, en training van 

leerkrachten in het toepassen en voorleven van de 

principes.

Uit beperkt eigen onderzoek blijkt dat bij met 

name de eerste twee varianten de continuïteit 

en borging gevaar lopen. Zo zijn veel van de 

ingevoerde trajecten inmiddels weer verdwenen 

of op een laag pitje komen te staan. Deze 

tendens wordt bevestigd door internationaal 

onderzoek.

Onderzoek naar werkzaamheid

In het buitenland is menig effectonderzoek 

gedaan naar programma’s voor 

conflictoplossing of leerlingbemiddeling, in 

Nederland helaas nog niet. Burrel et al. (2003) 

voerden een kwantitatieve meta-analyse uit 

op 43 onderzoeken naar programma’s voor 

peer mediation gepubliceerd tussen 1985 en 

20033. Hieruit kwam naar voren dat dergelijke 

programma’s leiden tot betere kennis over 

conflicten bij de leerlingen, toegenomen 

vaardigheden om met conflicten om te gaan, 

een verbetering van de sfeer op school en een 

afname van negatief gedrag en disciplinaire 

maatregelen. Jones en Kmitta concludeerden 

na een meta-analyse dat leerlingbemiddeling 

met name in het basisonderwijs het school- en 

klasklimaat positief beïnvloedt indien sprake 

was van institutionalisatie: opname in het 

curriculum van de school, onderdeel van de 

dagelijkse gang van zaken, continuïteit in 

scholing van leerlingen en leerkrachten4. 

Zoals gezegd, in Nederland is nog geen gericht 

effectonderzoek gedaan naar programma’s 

voor leerlingbemiddeling. Wel is een 

literatuuronderzoek gedaan dat werd aangevuld 

met interviews. Slotconclusie hiervan was 

dat de Nederlandse gebruikers positief zijn 

over leerlingbemiddeling5. Onderzoek naar de 

werking van leerlingbemiddeling op negen 

Groningse VO-scholen liet zien dat het in de 

beleving van de begeleiders werkt, het een 

middel is om conflicten snel en adequaat 

op te lossen, dat pestgedrag zichtbaar is 

afgenomen, het bijdraagt aan een prettiger 

sfeer op school en dat de veiligheid op school 

toeneemt6. Evaluatieonderzoek van Pauw7  

naar De Vreedzame School geeft aan dat er 

indicaties zijn voor effectiviteit. Leerlingen 

en leerkrachten rapporteren een afname van 

het aantal conflicten en een aantoonbaar 

verschil in het schoolklimaat en het gedrag 

van leerlingen. Leerlingen bleken zich rustiger 

en verantwoordelijker te gedragen, waren 

respectvoller naar elkaar, hielden zich beter 

aan afspraken, hadden minder conflicten, 

verwoordden zaken beter en lieten zich beter 

aanspreken door leerkrachten. Dit had als 

bijkomend resultaat een beter klimaat om les 

te kunnen geven. 

3 Burrel, N.A., Zirbel, C.S. & Allen, M. (2003). Evaluating Peer 

Mediation Outcomes in Educational Settings:

A Meta Analytic Review. Conflict Resolution Quarterly, 21(1), 

7-26.
4 Jones, T.S. & Kmitta D. (2000) Does it work? The case for 

Conflict Resolution Education in our Nation’s 
Schools. Washington DC: CREnet
5 Dekker, B. & Krooneman, P. (2008) Leerlingbemiddeling in 
het basis- en voortgezet onderwijs. Amsterdam: Regioplan 

Beleidsonderzoek.
6 Peuter, M. de (2004). Peer mediation in de dagelijkse praktijk. 
Groningen: Halt. 
7 Pauw, L.M.J. (2013). Onderwijs en Burgerschap, wat vermag 
de basisschool? Onderzoek naar De Vreedzame School (diss. 

Utrecht). Utrecht: Universiteit Utrecht.

> >>



34

 
herstelrecht op scholen

Samenvattend kan worden gesteld dat er zeker 

empirische steun te vinden is voor de aanname 

dat het aanleren van conflictoplossing leidt 

tot positieve gevolgen voor het gedrag van 

leerlingen, maar een dergelijk optredend en 

blijvend effect vergen wel enkele voorwaarden.

Voorwaarden voor succes

De belangrijkste voorwaarden waaraan 

programma’s van leerlingbemiddeling zouden 

moeten voldoen zijn:

• Zorg voor inbedding in de cultuur 

Leerlingbemiddeling moet ingebed zijn in een 

schoolcultuur waarin participatie van leerlingen 

gewoon is, waarin leerkrachten vertrouwen 

hebben in de kracht van kinderen en niet 

altijd de spil willen zijn om wie alles draait. 

Als leerlingbemiddeling ingezet wordt als een 

geïsoleerd project dat niet is opgenomen in de 

gewone, dagelijkse manier van omgaan met elkaar 

in de school, is het risico op mislukking groot. 

• Een schoolbrede aanpak 

Afgaande op onderzoeksresultaten lijkt de keuze 

voor een schoolbrede aanpak, de schoolvariant, 

de voorkeur te verdienen. Van belang is een 

langdurige en brede invoering in de school, 

opname in het curriculum van de school en in de 

dagelijkse gang van zaken, en vooral voldoende 

gelegenheid tot oefenen van vaardigheden in klas 

en school (de school als een oefenplaats).

• Een stimulerende rol van de schoolleiding 

Van cruciaal belang lijkt te zijn dat de 

schoolleiding zich ervan bewust is dat invoering 

een meerjarig traject is en ervoor zorgt dat de 

faciliteiten hiervoor (geld, tijd, ondersteuning) 

beschikbaar zijn. Na de fase van de invoering is 

blijvende aandacht en investering nodig, in de 

vorm van taakuren voor de projectleider en/of 

coördinator. 

• Draagvlak onder docenten 

Bij onvoldoende betrokkenheid van alle leraren is 

het risico groot dat leerlingbemiddeling na een 

enthousiaste start na korte of langere tijd inzakt. 

Leraren dienen model te staan, de vaardigheden 

en attitude voor te leven énleerlingen te verwijzen 

naar de bemiddelaars als er sprake is van een 

conflict. Bij onvoldoende betrokkenheid 

van alle leraren blijven de verwijzingen van 

conflicten naar de bemiddelaars steken. 

• Betrek de omgeving, familie en gemeenschap 

als partner 

Nieuw verworven kennis, vaardigheden en 

attitudes beklijven beter als die door de 

verschillende omgevingen waarin kinderen of 

jongeren zich begeven (docenten, leeftijdgenoten, 

ouders en andere ‘opvoeders’ in hun leefwereld), 

worden ondersteund. Ervaringen opgedaan in klas 

of school zouden makkelijk weer kunnen worden 

‘afgebroken’ door ervaringen in andere contexten, 

zoals de thuissituatie, waardoor transfer uitblijft. 

• De rol van de overheid  

Een school maakt deel uit van een 

onderwijskundig systeem dat bestaat uit meerdere 

niveaus, zoals schoolleiding, leerkrachten, 

schoolbestuur, schoolbegeleiders, onderzoekers en 

lokale en landelijke overheid. Wil een vernieuwing 

slagen dan zullen álle betrokken niveaus zich 

moeten inspannen voor en committeren aan die 

vernieuwing.

“Werkzame principes zijn onder andere: 
het benutten van de positieve kracht van 
leeftijdgenoten, actieve participatie van 
de leerlingen, de school inrichten als een 
levensechte, betekenisvolle oefenplaats, 

en het creëren van sociale verbondenheid, 
waardoor de school een leefgemeenschap 

wordt."

Naar een breder perspectief voor 

leerlingbemiddeling

Peer mediation of leerlingbemiddeling is een 

veelbelovende interventie in het onderwijs. 

Werkzame principes zijn onder andere: 

het benutten van de positieve kracht van 

leeftijdgenoten, actieve participatie van 

de leerlingen, de school inrichten als een 

levensechte, betekenisvolle oefenplaats, 

en het creëren van sociale verbondenheid, 
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waardoor de school een leefgemeenschap 

wordt. Deze principes zijn niet louter verbonden 

aan leerlingbemiddeling, maar kunnen op 

meer manieren gestalte krijgen. Het zou de 

effectiviteit van dergelijke programma’s 

versterken als er aansluiting gezocht zou 

worden bij een bredere invalshoek.

In de eerste plaats kan leerlingbemiddeling 

aansluiten bij antipestprogramma’s. Bij deze 

programma’s blijken interventies gericht op 

het individu, zoals het vergroten van sociale 

vaardigheden, of het versterken van het 

zelfvertrouwen van het slachtoffer, niet goed 

te werken. Zulke interventies lijken juist een 

grotere kans op negatieve effecten te hebben8. 

Een belangrijk werkzaam mechanisme lijkt te 

zijn de ondersteuning door leeftijdgenoten: het 

betrekken van leerlingen bij het bestrijden van 

pesten, zoals bij leerlingbemiddeling het geval 

is.

In de tweede plaats kan leerlingbemiddeling 

aansluiten bij het herstelrecht en het 

herstelgericht werken in scholen. Zowel 

leerlingbemiddeling als herstelgericht werken 

gaan uit van het benutten van de eigen kracht 

van de betrokken partijen. Bij herstelrecht 

wordt getracht de diverse betrokken partijen 

in een conflict direct en actief te betrekken 

bij het (bemiddelings)proces. Het gaat 

niet enkel om herstel van de (materiële of 

emotionele) schade, maar vooral ook om het 

herstel van de relatie. Naast de dader en het 

slachtoffer worden bij voorkeur ook anderen 

(familieleden, vrienden, andere betrokken 

leden uit de samenleving) bij het proces 

betrokken. Leerlingbemiddeling heeft eenzelfde 

insteek als het herstelrecht en het doel van 

beide programma’s is de betrokken partijen 

verantwoordelijkheid laten nemen voor de 

eigen conflicten en hen na het conflict weer 

samen verder kunnen laten gaan. 

In de derde plaats kan leerlingbemiddeling 

gebruikt worden om invulling te geven aan 

actief burgerschap: zelf verantwoordelijkheid 

nemen voor de eigen leefomgeving. Als 

gevolg van een aantal maatschappelijke 

ontwikkelingen, zoals het verdwijnen van de 

traditionele gezagsverhoudingen in het gezin, 

de individualisering, de secularisatie, de 

toenemende openheid van het gezin, de komst 

van migranten, en de terugtredende overheid, 

wordt de school het afgelopen decennium 

weer een rol toegedicht in het terugdringen 

van het verlies van sociale samenhang in 

de samenleving. Sinds 2006 zijn scholen 

verplicht om in hun onderwijs aandacht te 

besteden aan actief burgerschap en sociale 

integratie. De Inspectie noemt als belangrijke 

indicator ‘de school als oefenplaats voor 

leerlingparticipatie’. Leerlingbemiddeling 

sluit hier goed op aan. Leerlingbemiddeling 

is geen geïsoleerd programma in een school, 

maar een uitdrukkingsvorm van een gedachte, 

een attitude, van een cultuur van omgang 

met elkaar. Scholen ontwikkelen zich tot een 

gemeenschap waarin kinderen zich gehoord 

en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin 

kinderen leren wat het betekent om een 

‘democratisch burger’ te zijn: openstaan voor 

en het kunnen overbruggen van verschillen 

tussen mensen, een bijdrage leveren aan het 

algemeen belang, en actief verantwoordelijk 

willen zijn voor de gemeenschap waarin ze 

leven.

“Leerlingbemiddeling is geen geïsoleerd 
programma in een school, maar een 

uitdrukkingsvorm van een gedachte, een 
attitude, van een cultuur van omgang met 

elkaar.”

8 Rooijen-Mutsaers, K. van (2012). Wat werkt tegen pesten? 

Nederlands Jeugdinstituut. Verkregen op 24 

november 2013 via: http://www.nji.nl/nl/Watwerkt_Pesten.pdf.
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Baukje Adema- de Wit, docent Nederlands op het 
Lauwers College en Janet Mulder partner bij het 
Expertisecentrum voor Herstelrecht in het Onderwijs,  
beschrijven hoe herstelgericht werken concreet 
is ingevoerd. En een leerling vertelt over haar 
ervaringen op deze herstelgerichte school. 

herstelgericht onderwijs op het lauwers 
college in kollum 

  Baukje Adema- de Wit & Janet Mulder

“Soms moet je docenten wel zachtjes uit 
hun comfortzone lokken”
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>>> Het Lauwerscollege in Kollum is 2 jaar 

geleden begonnen met het invoeren van 

herstelgericht werken op school. Wat begonnen 

is als een innovatieplan is uitgegroeid tot een 

herstelgerichte school.  

Twee vrouwen met een missie

Baukje Adema-de Wit en Jannie de Vries 

presenteerden in 2014-2015 een innovatieplan 

aan het bestuur, waarin zij hun wens 

uitspraken om van hun VMBO school in Kollum 

een herstelgerichte school te maken. Het jaar 

daarvoor was Baukje geïnspireerd geraakt door 

het volgen van een training tot herstelrecht 

coördinator bij ECHO (Expertisecentrum 

Herstelrecht in het Onderwijs). De cursus 

en de mensen die zij daar ontmoet heeft,  

hebben haar geleerd anders te denken. Baukje: 

‘Voorheen kon ik wel eens star in boosheid 

blijven hangen, maar vandaag de dag ben ik 

veel ruimdenkender. Boosheid levert niet veel 

op. Het samen bedenken van oplossingen en 

mensen bewust maken zorgt ervoor dat herstel 

zoveel meer brengt dan alleen maar straffen.’ 

Deze twee vrouwen hadden een missie met hun 

school. Ze wilden het volgende bereiken: 

 ► een unieke, aantrekkelijke en vreedzame       

  school 

 ► een sterk pedagogisch klimaat

 ► afname van het aantal conflicten 

 ► een aanpak die de onderlinge relaties     

  versterkt

 ► betere leer- en werkresultaten

 ► een luisterende school

 ► een fijne plek om naartoe te gaan

Twee jaar later

Nu twee jaar later is de school al enorm 

goed op weg. Ze zijn trots op wat ze allemaal 

al bereikt hebben en ook zijn ze blij dat de 

leerlingen én collega’s positief reageren op 

herstelrecht. Als team hebben ze inmiddels 

twee trainingsdagen gehad. Er zijn op hun 

locatie vijf collega’s gecertificeerd als 

herstelcoördinator. Daar komen nog meer 

collega’s bij. Samen zorgen ze ervoor dat 

herstelrecht binnen de school verspreid wordt. 

Baukje en Jannie zijn van mening dat het 

belangrijk is dat het zich als een olievlek 

verspreidt. ‘Wij moeten collega’s niet opleggen 

wat ze moeten doen; ze moeten zelf ervaren hoe 

het herstelrecht werkt en wat voor positieve 

werking dit op de leerlingen en henzelf heeft,’ 

aldus Baukje. 

Tijdens de teamvergaderingen wordt er iedere 

keer even kort stilgestaan bij herstelrecht en 

verschillende thema’s als: Wat is het verschil 

tussen straffen en herstellen? De ik-boodschap 

en jij-boodschap. Wat is het verschil tussen 

een feit en een mening? En ga zo maar door.

Men geeft aan dat ze het belangrijk vinden om 

aandacht te blijven besteden aan herstelrecht 

op school. Vandaar ook dat het zinvol is om 

herstelrecht voortdurend binnen de organisatie 

‘levend’ te houden. ‘Sommige collega’s blijven 

in het strafrecht zitten. Zij voelen zich hier 

prettig bij en zijn bang dat ze geen straffen 

meer mogen uitdelen, terwijl dit in het verleden 

juist zeer positief gewerkt heeft bij hen. 

Soms moet je docenten wel zachtjes uit hun 

comfortzone lokken. Nu ga je naar een situatie 

waarbij docenten soms automatisch al kiezen 

voor straf, terwijl er ook gekozen kan worden 

voor een herstelactie. Wij willen de docenten 

bewust maken dat zij een keuze hebben en ze 

laten ervaren wat herstelrecht doet als je werkt 

in groepen.’ 

Dit schooljaar hebben alle leerlingen uit de 

1e klas een lessenserie gevolgd. De eerste 

week stond volop in het teken van positieve 

groepsvorming en het maken van afspraken 

in vredestijd. Als afsluiting van die week 

hebben de leerlingen een vlog gemaakt over 

het ‘wij’ gevoel op hun nieuwe school. De 

leerlingen hebben met hulp van hun coach een 

ouderavond georganiseerd. Zij hebben hun 

ouders gepresenteerd wat herstelrecht is en 

wat hun afspraken met de klas zijn. 

Herstelrecht sluit perfect aan bij het 

Gepersonaliseerd Onderwijs (GO!), waar de 
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school in 2018-2019 mee gaat starten. Iedere 

dag wordt er uitgebreid aandacht besteed aan 

de leerdoelen die de leerlingen zelf stellen. 

De leerlingen worden wekelijks gecoacht. 

De belangrijkste vragen liggen hierbij in de 

wortels van je bestaan (wie ben ik, wat kan ik 

en wat wil ik). 

Luisteren naar elkaar en elkaar steunen en 

begeleiden  op weg naar een fijne toekomst 

waarbij je de kans krijgt om jezelf te 

ontwikkelen naar een uniek te waarderen en te 

respecteren persoon! ‘We zijn goed op weg met 

onze missie!’ aldus Baukje en Jannie. 

Wat merken de leerlingen van herstelrecht?  

We vroegen het Janke de Bruin, klas 1A (vmbo 

kader), 12 jaar.  

 

1. Kun jij mij het verschil uitleggen tussen 

straffen en herstellen? 

 

Als je straf krijgt dan moet je vaak naar de 

coördinator of nablijven of dingen doen voor 

de docent zoals lokaal opruimen of strafwerk 

schrijven. Dat kan leuk zijn, maar niet altijd. 

Met herstellen kun je er samen over praten en 

sorry zeggen en het uit praten en daarna een 

goedmaakactie zodat het weer goedkomt. 

 

2. Hoe of waaraan merk jij dat het Lauwerscollege 

richting een Herstelgerichte school gaat? 

 

In de introductieweek hadden we lessen over 

herstelrecht en hebben we een poster gemaakt 

met afspraken die we in de klas gemaakt hadden 

zoals bijvoorbeeld respect voor elkaar, naar elkaar 

luisteren, elkaar helpen en elkaar steunen. Die 

poster gebruik ik in mijn eigen leven, zoals mijn 

vriendin Dalia helpen want zij woont nog niet zo 

lang in Nederland en vindt sommige dingen lastig 

en snapt Nederlands nog niet zo goed. Ik vind het 

fijn om haar te helpen en ik zie ook wel mensen 

die haar niet zo snel helpen. Dan is die poster met 

afspraken (in vredestijd) wel heel handig.

3. Wat gaat er nu anders ten opzichte van de 

basisschool als er een conflict is op school? 

Hier op deze school praat je veel over dingen zoals 

omgaan met elkaar en het uitpraten van ruzies en 

dit wordt dan ook uitgebreid met elkaar besproken 

door middel van kaartjes. Er wordt gekeken naar 

een oplossing en door de kaartjes er bij te hebben, 

doe je het vooral zelf en  met hulp van een docent. 

Op de basisschool spraken we er wel over, maar 

niet heel uitgebreid en werd er wel naar een 

oplossing gezocht, maar dat werkte niet altijd. Hier 

bedenk je zelf of samen de oplossing en dat werkt 

wel. Tijdens zo’n gesprek mag iedereen vertellen 

hoe hij/zij denkt en zich voelt over de ruzie of 

gebeurtenis. 

 

4. Bij Herstelrecht is het ook belangrijk 

dat leerlingen mee mogen beslissen. Een 

Herstelgerichte school geef invloed aan 

leerlingen. Hoe merken jullie dat? 

 

De eerste ouderavond voor klas 1 hebben we samen 

met de coaches voorbereid. De coaches stonden 

achterin de klas en wij vertelden de ouders 

informatie over school. Ik heb de ouders van mijn 

coachgroep toen verteld over herstelrecht. Dat was 

wel heel spannend. 

 

5. Aan het begin van het jaar hebben jullie 

(leerjaar 1) afspraken gemaakt over hoe jullie 

met elkaar om willen gaan. Hoe ging dat en hoe 

worden die afspraken onderhouden? 

 

We mochten afspraken of regels opschrijven op 

een papier en dat plakten we op het bord. Daarna 

mochten wij kiezen welke afspraken of regels wij 

het beste vonden. Die afspraken zijn opgeschreven 

op een grote poster en die hangt in de klas en daar 

staan onze handtekeningen ook op, zodat wij ons 

aan de afspraken en regels houden. Ik probeer me 

daar aan te houden door zo nu en dan op de poster 

te kijken, maar merk ook dat er andere leerlingen 

zijn die zich er niet altijd aan houden. Het is 

belangrijk om zo nu en dan weer even samen naar 

de poster te kijken.
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6. Is er een docent waarvan jij zegt ‘die straalt 

Herstelrecht helemaal uit’. Wie is dat dan? Wat 

doet deze docent anders dan andere docenten? 

 

Eigenlijk stralen alle docenten die mij lesgeven 

dat wel een beetje uit. Ze zeggen bijvoorbeeld dat 

pesters niet welkom zijn op school en dat docenten 

altijd wel klaar staan om het voor je op te nemen 

of samen met jou te kijken naar een oplossing. Zo 

zei meneer Kerkstra eens: "Pesters hoeven niet bij 

mij in de buurt te komen!" toen een klasgenoot van 

mij gepest werd door andere leerlingen. Ik vond dat 

wel heel knap dat hij het toen voor mijn klasgenoot 

opnam. 

 

7. Wat is de meest geweldige herstelactie van 

jezelf of van een klasgenoot?  

 

Trakteren op iets lekkers is altijd wel heel leuk. 

Janke de Bruin
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Hedda van Lieshout, trainer en bestuurder bij de 
Eigen Kracht Centrale, stelt dat het van belang is 
dat kinderen al op jonge leeftijd op school leren om 
herstelgericht te denken en te handelen. Ze beschrijft 
op welke manier de Eigen Kracht Centrale op dit 
gebied ondersteuning biedt en wat het Europese 
project RESTORE inhoudt dat als doel heeft om 
herstelgericht werken op scholen te bevorderen in 
Europa. 

kringen op school 
Heda van Lieshout

“Als kinderen opgroeien in een 
herstelgerichte omgeving, dan is 

herstelgericht denken en handelen voor 
hen heel natuurlijk. Ze zullen uitgaan van 

diversiteit, verbinden, niet uitsluiten en 
niet over anderen beslissen.” 
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>>> Als kinderen opgroeien in een 

herstelgerichte omgeving, dan is herstelgericht 

denken en handelen voor hen heel natuurlijk. 

Ze zullen uitgaan van diversiteit, verbinden, 

niet uitsluiten en niet over anderen beslissen. 

Bij kwesties zal het voor hen normaal zijn om 

met elkaar in gesprek te gaan, te onderzoeken 

wat er gebeurd is, wat ieder dacht en voelde, 

wie er geraakt zijn en wat er moet gebeuren 

om te herstellen. Als alle kinderen dit jong 

leren, wordt dit de normale manier van leven 

en met elkaar omgaan en zal de samenleving 

veranderen. Daarom zou het zo mooi zijn als 

meer scholen herstelgericht zouden werken. 

Op scholen is hier steeds meer aandacht voor 

en verschillende organisaties ondersteunen 

scholen hierin. Ook de Eigen Kracht Centrale 

denkt mee met scholen, vanuit de ervaring met 

het werken in kringen. 

Werken in kringen

Leren op school vraagt om een veilig klimaat. 

Een herstelgerichte manier van werken 

bevordert een veilig en prettig pedagogisch 

klimaat voor leerlingen, leerkrachten en de 

familie en vrienden van de leerlingen. De kern 

van herstelgericht werken is het vergroten van 

de kring van mensen die betrokken zijn bij 

een probleem of kwestie en hen de kans geven 

met elkaar een plan te maken. Dat kan gaan 

over onenigheid tussen leerlingen, pesten, een 

conflict tussen ouders en leerkracht, maar 

ook over incidenten waar meerdere leerlingen, 

leerkrachten of anderen bij betrokken zijn. De 

verantwoordelijkheid van leerlingen en hun 

ouders staat centraal. Zij hebben met elkaar de 

krachten om het leerproces vorm te geven, daar 

mag meer op vertrouwd worden. 

Elke opvoeder beweegt zich bij het reageren 

op gedrag van jongeren tussen straffen 

en belonen, tussen controle uitoefenen en 

steunen. Dat is een fundamentele, maar 

ingewikkelde combinatie. De maatschappij 

en daarbinnen ook scholen laten zien hoe 

die combinatie verschuift. Veel van het één 

in combinatie met weinig van het ander, of 

omgekeerd maakt een school toleranter of 

repressiever. Leerlingen zeggen ‘Het wordt 

steeds maar strenger’. Of je hoort: ‘Ach ze zijn 

hier aardig; er mag best wel veel’. Wij bepleiten 

een combinatie met veel van beiden: zowel 

duidelijke kaders als veel steun. Dat laatste 

vanuit een oogpunt, dat jongeren een recht 

hebben om van hun gedrag te leren.

Door duidelijke kaders te verbinden 

aan veel steun, ontstaat uitzicht op het 

herstellen van wat verkeerd is gegaan. De 

kringen  die zich daarop richten zijn daarom 

‘herstelbijeenkomsten’. Dergelijke gesprekken 

verlopen soms in een informele sfeer, maar 

kunnen ook een formeel karakter hebben. 

Het doel van een ‘herstelbijeenkomst’ is 

in de eerste plaats het zoveel mogelijk 

repareren van de schade. Maar er zijn twee 

andere gelijkwaardige doelen: het voorkomen 

van stigmatisering en uitsluiting van de 

veroorzakers van de schade en het geven van 

de kans aan andere betrokkenen om mee te 

doen aan de reactie op het gedrag en te kunnen 

instemmen met de vorm van afdoening. 

RESTORE

In september is een Europees Erasmus+ project 

van start gegaan, genaamd RESTORE, met als 

doel het bevorderen van herstelgericht werken 

op scholen. Samen met zes andere organisaties 

uit vijf landen (België, Verenigd Koninkrijk, 

Frankrijk, Italië en Roemenië), met de Belgische 

organisatie Ligand als trekker, gaat de Eigen 

Kracht Centrale de komende drie jaar aan de 

slag. Vanuit een gezamenlijk ontwikkelde visie, 

waarin termen als eigenaarschap, kringen en 

community building centraal staan, selecteren 

we minimaal één school, die zich committeert 

aan de voorgestelde werkwijze en daarmee 

herstelgericht wordt. De landen werken samen, 

wisselen kennis en ervaring uit om samen 

te komen tot de werkzame bestanddelen die 

nodig zijn voor een herstelgerichte school. 

Training en coaching van directie, leerkrachten, 

ondersteunende medewerkers, leerlingen 

en andere betrokkenen, zijn een belangrijk 

onderdeel van het project. De start is een 

inventarisatie van herstelgerichte activiteiten 
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op scholen in de zes landen, inclusief een 

onderzoek naar de randvoorwaarden. Denk 

hierbij aan wat wettelijk is vastgelegd over 

herstelgericht werken, hoe koepels faciliteren 

en wat in beleid van scholen beschreven 

staat. Op basis van ervaring in alle landen 

ontwikkelen we een traject voor scholen, 

inclusief training, coaching, intervisie en 

andere vormen van ondersteuning.  Vervolgens 

onderzoeken we samen met directies, 

leerkrachten en andere betrokken organisaties 

wat zij nodig hebben om kwesties op een 

herstellende manier op te lossen. Het project 

levert een bijdrage aan de Europese kennis over 

herstelgericht werken op scholen door de brede 

samenwerking.  

Bestaande ondersteuning 

Verschillende organisaties bieden 

ondersteuning aan scholen. De Eigen Kracht 

Centrale doet dat op allerlei manieren, maar 

altijd vanuit dezelfde visie: mensen behouden 

regie over hun leven en nemen hun eigen 

beslissingen, samen met mensen die voor 

hen belangrijk zijn of betrokkenen zijn bij 

het gebeurde. Bijvoorbeeld door training en 

coaching. Een leerkracht vertelt hierover: 

"Werken in kringen past goed bij scholen, 

toch merk ik dat we weinig gebruik maken 

van kringen als er iets aan de hand is. Als 

er gepest wordt, ruzie is, een leerling dreigt 

uit te vallen, dan gaan we als school zelf 

aan de slag. We nemen leerlingen apart en 

gaan zelf hard werken. Daarmee laten we 

alle aanwezige kracht liggen. Zonde!" Bij een 

herstelgerichte aanpak vertelt ieder wat er 

aan de hand is. Dat geeft ruimte voor overleg 

en confrontatie en vervolgens om te bedenken 

hoe ieder verder wil. De verantwoordelijkheid 

blijft bij de betrokkenen en gezamenlijke 

oplossingen worden breed gedragen en 

nageleefd. Een andere docent die ervaren is 

met deze andere aanpak zegt: "Wat ik probeer 

niet te doen is bemiddelen, adviseren, sturen, 

duwen, trekken of sleuren, voor een ander 

denken, vertalen, overnemen, weghalen van, 

ongevraagd beschermen tegen, en noem maar 

allerlei dingen die diep wortelen in ons doen 

en laten in het onderwijs". We bieden scholen 

ondersteuning om op een herstelgerichte wijze 

te werken.

Naast trainingen bieden we Eigen Kracht-

conferentie voor families. Als het niet goed 

gaat met een leerling, is er vaak een plan nodig. 

Een Eigen Kracht-conferentie kan dan helpen. 

Een onafhankelijke coördinator helpt bij het 

uitnodigen van mensen die het belangrijk 

vinden dat het goed gaat met de leerling en 

regelt een bijeenkomst. Aan het begin van de 

bijeenkomst kunnen professionals informatie 

geven, bijvoorbeeld over beschikbare 

professionele ondersteuning. Daarna bedenken 

de betrokkenen met elkaar zelf een plan waarin 

zij concreet verwoorden wie wat gaat doen om 

de situatie te verbeteren. 

"Wat ik probeer niet te doen is bemiddelen, 
adviseren, sturen, duwen, trekken of 

sleuren, voor een ander denken, vertalen, 
overnemen, weghalen van, ongevraagd 

beschermen tegen, en noem maar allerlei 
dingen die diep wortelen in ons doen en 

laten in het onderwijs"

Een andere mogelijkheid is een Eigen Kracht-

conferentie voor groepen. Bij een kwestie 

in de klas, of tussen leerlingen en docent, of 

tussen klassen, blijkt het goed te werken om 

alle betrokkenen samen te brengen om erover 

te praten en met elkaar over een oplossing te 

denken. Een onafhankelijke procesbegeleider 

kan ervoor zorgen dat ieders verhaal gehoord 

wordt en dat betrokkenen samen een gedragen 

plan maken. Het werk van de procesbegeleider 

zit vooral in de voorbereiding van alle 

betrokkenen en vervolgens in de begeleiding 

van de bijeenkomst zelf. 

In een klas komt het ook voor dat een persoon 

een ander iets aandoet, waardoor herstel nodig 

is. Dan kan een herstelbijeenkomst passend 
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zijn. Een onafhankelijke coördinator kan 

zorgen dat alle betrokkenen bij het gebeurde 

samenkomen om te bespreken wat er gebeurd 

is, hoe het ieder geraakt heeft en wat er nodig 

is om te herstellen en verder te kunnen. Het 

werk van de coördinator zit in de voorbereiding 

en in het begeleiden van de bijeenkomst, waar 

een herstelplan gemaakt wordt.

Op verschillende momenten heeft een leerling 

een plan nodig, waarin wordt beschreven wat 

belangrijk is om te leren, op school en buiten 

school. In een Eigen Kracht-conferentie bij 

leervragen draait het om één leerling. Het is 

een bijeenkomst met de leerling, zijn of haar 

ouders, andere bekenden en mensen met wie 

de leerling op school te maken heeft. Tijdens 

de bijeenkomst vertellen de aanwezigen wat 

hij of zij goed kan, wat er nog te leren is en 

hoe dat het beste kan. De conferentie wordt 

begeleid door een onafhankelijke Eigen 

Kracht-coördinator. Met de antwoorden uit de 

bijeenkomst wordt een leerplan gemaakt voor 

op en buiten school. 

Van onderop met vertrouwen van bovenaf

Het opbouwen van de eigen kracht begint 

aan de onderkant: het overdragen van 

verantwoordelijkheid aan leerlingen en 

hun kring van familie en vrienden. Het 

organiseren van kringen voor een plan of 

herstelbijeenkomst gebeurt op de werkvloer, 

waar leerkrachten het initiatief kunnen nemen 

of leerlingen stimuleren om tot een kring te 

komen. In de meeste voorbeelden verloopt 

dat als een olievlek: eerst eens proberen en 

bij succes vergroten. Een officiële proef kan 

leiden tot een vraag: ‘Gaan wij hiervoor?’ Van 

centraal belang is echter, dat van bovenaf 

vertrouwen nodig is dat het nemen van 

verantwoordelijkheid van onderop werkt en tot 

successen leidt.

In de praktijk van de afgelopen jaren brengen 

vooral leidinggevenden en ‘bevlogen’ leraren 

de zaak aan het rollen. Maar het zijn de 

docenten die als groep het draagvlak voor het 

herstelgerichte klimaat gaan ontwikkelen. 

Steeds zijn het leerlingbegeleiders of 

coördinatoren voor de veiligheid in en om 

school die het vuurtje brandend houden. In 

sommige scholen werpt iemand zich op als 

aandachtfunctionaris voor de herstellende 

praktijken.

Voor de uitvoering van die praktijken zijn lang 

niet altijd alleen de leraren verantwoordelijk. 

Een bestuur of directie heeft een essentiële rol 

in het doorzetten omdat deze werkwijze niet 

zonder stevige visie kan worden uitgevoerd. 

De leerlingen hebben bij uitstek grote 

mogelijkheden om elkaar krachtig te maken en 

steun te bieden, of bij gerezen moeilijkheden 

en overtredingen tegen schoolregels de 

zaak op te lossen. Het waagstuk is om 

leerlingen daarvoor het vertrouwen en de 

verantwoordelijkheid te geven.

De kring zet tijdens de Eigen Kracht-
conferentie een andere bril op. Daarmee 

kijken de deelnemers niet naar problemen. 
Ze zien de mogelijkheden.
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Een plan voor Michael 

"Je voelde echt dat je aan je eigen oplossing aan 

het werken was" vindt Michael, vijftien jaar, vijf 

maanden na de Eigen Kracht-conferentie bij 

leervragen die met en voor hem plaatsvond. "Het 

is niet een heel ingewikkeld concept of zo. Je hebt 

niet het gevoel dat je door vage procedures hoeft te 

gaan." 

 

Wat is belangrijk om te leren, op en buiten school? 

Daar gaat het om in een Eigen Kracht- conferentie 

bij leervragen. Het is een manier om deze vraag 

samen met een leerling en betrokken mensen in het 

leven van die leerling te bespreken. Naast ouders/

verzorgers en een vertegenwoordiger van de school, 

nodigt de leerling ook anderen uit die belangrijk 

voor hem zijn, zoals grootouders en vrienden 

bijvoorbeeld. Een onafhankelijke coördinator van 

de Eigen Kracht Centrale brengt de mensen uit de 

verschillende leefwerelden bij elkaar en begeleidt 

de bijeenkomst. Met de verworven informatie kan 

een leerplan gemaakt worden voor op en buiten 

school.  

 

Zoals Michael het zelf uitlegde na zijn conferentie: 

"Dat een aantal dingen niet zo goed gingen op 

school. Dat ik naar een oplossing aan het toewerken 

ben door middel van een Eigen Kracht-conferentie. 

Daarin word je bijgestaan in het zelf bedenken 

van een oplossing. Dat er niet een oplossing voor 

je bedacht wordt. De coördinator houdt de boel bij 

elkaar. Voor de rest is het jouw ding."  

 

Voor Michaels gevoel was de school vooral gericht 

op "problemen, op wat er allemaal niet goed gaat." 

Tijdens de Eigen Kracht-conferentie was de insteek 

juist positief en toekomstgericht. Dat vond hij 

heel prettig. Iedereen sprak over: "Wat moet je nog 

leren? Zonder oordeel over dingen die fout gingen. 

Er zat geen sanctie op, geen dreiging. Je zegt 

hetzelfde, maar op een positieve manier." 

 

De kring zet tijdens de Eigen Kracht-conferentie 

een andere bril op. Daarmee kijken de deelnemers 

niet naar problemen. Ze zien de mogelijkheden. 
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Mara van Gulik, afgestudeerd socioloog en 
derdejaars student criminologie,  heeft zich samen 
met medestudent Jochem Scheepers verdiept in de 
jongerenrechtbanken, waarmee in Nederland sinds 
2015 wordt geëxperimenteerd. Dit artikel bespreekt 
de positieve maar ook de mogelijk negatieve effecten 
die  jongerenrechtbanken kunnen hebben op het 
leven van de betrokken jongeren, zoals deze naar 
voren komen uit internationaal onderzoek. Eerst 
wordt de werkwijze van jongerenrechtbanken 
beschreven waarna vier onderwerpen worden 
besproken, te weten peerpressure, labeling, recidive 
en gemeenschapscohesie teneinde een afgewogen 
oordeel te kunnen vellen over de voor- en nadelen 
van deze interventie.

voor eigen rechter spelen: de effecten van 
jongerenrechtbanken 

Mara van Gulik & Jochem Scheepers

“Op basis van de literatuur 
kan geconcludeerd worden dat 
jongerenrechtbanken leiden tot 
een positieve bijdrage aan de 

maatschappelijke en persoonlijke 
ontwikkeling van jeugdigen.”
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>>>  

Inleiding

Het concept ‘jongerenrechtbanken’ is 

overgewaaid uit de Verenigde Staten en 

houdt in dat jongeren berecht worden door 

leeftijdsgenoten die getraind zijn in het 

uitoefenen van de rol van rechter, aanklager 

of advocaat. In de V.S. wordt al ruim veertig 

jaar geëxperimenteerd met ‘youth courts’ 

die verbonden zijn aan middelbare scholen, 

lokale rechtbanken of buurthuizen. In 

België, Engeland, Wales en Ierland worden 

jongerenrechtbanken al tientallen jaren 

gebruikt. 

In 2013 werd de Stichting Jongerenrechtbanken 

Nederland opgericht. Deze stichting startte 

in 2015 in Amsterdam hun eerste project 

waarbij geëxperimenteerd wordt met 

jongerenrechtbanken op drie middelbare 

scholen. Sinds april 2017 heeft een vierde 

school zich aangesloten. Per school wordt één 

jongerenrechtbank samengesteld die kleine 

vergrijpen, zoals diefstal, vechtpartijen en 

vandalisme, en andere vervelende kwesties 

op school (pesten bijvoorbeeld) behandelt. 

De rechtbank wordt gevormd door tien 

leerlingen die gekozen zijn op basis van 

motivatiebrieven. De jongeren worden door 

professionals kort maar intensief opgeleid 

tot aanklager, advocaat en rechter. Per zitting 

oefenen de jongeren een andere rol zodat 

zij kennis kunnen maken met de rollen en 

taken van alle professionals die betrokken 

zijn bij een rechtszaak1. Tijdens de zitting 

vervullen de jongeren hun rol en komen 

uiteindelijk tot een uitspraak. De uitspraken 

omvatten herstelrechtelijke maatregelen zoals 

het schrijven van een excuusbrief door de 

beschuldigde aan de benadeelde partij(en) of 

het uitvoeren van een taakstraf, bijvoorbeeld 

het opruimen van de buurt. De beschuldigden 

die berecht worden door jongerenrechtbanken 

zijn in principe first offenders en hebben 

schuld bekend. Jongerenrechtbanken doen dus 

niet aan waarheidsvinding en beoordelen niet 

de schuldvraag, maar stellen de afhandeling 

van het vergrijp centraal.

Berechting door middel van 

jongerenrechtbanken heeft zowel positieve 

als negatieve effecten. Dit artikel gaat in op 

deze effecten van jongerenrechtbanken op het 

leven van de betrokken jongeren. Allereerst 

wordt een korte uitleg gegeven over de werking 

van jongerenrechtbanken. Vervolgens worden 

vier onderwerpen besproken omtrent het 

effect van jongerenrechtbanken, te weten 

positieve peerpressure, labeling, recidive en 

gemeenschapscohesie. Als laatste wordt een 

slotconclusie gegeven.

“Jongerenrechtbanken doen niet aan 
waarheidsvinding en beoordelen niet de 

schuldvraag, maar stellen de afhandeling 
van het vergrijp centraal."

Werkwijze 

De belangrijkste voorwaarde voor 

het behandelen van een zaak door 

jongerenrechtbanken is dat de beschuldigde 

op basis van vrijwilligheid deelneemt aan 

de zitting. Als de beschuldigde vrijwillig 

deelneemt aan de zitting erkent hij/zij diens 

betrokkenheid bij het gebeurde en heeft hij de 

intentie om zich te houden aan de uitspraak. 

Indien de beschuldigde nog minderjarig is, 

moeten de ouders ook toestemming geven 

voor deelname aan het proces. De benadeelde 

partijen kunnen eveneens vrijwillig (en met 

instemming van de ouders) deelnemen aan 

het proces en krijgen ruimte hun verhaal te 

doen. Als de gemeenschap een betrokken 

partij is, wordt zij vertegenwoordigt door een 

woordvoerder of aanklager. 

1 Rap, S. E., Bolscher, K. G. A., Verkroost, D. S., & Mijnarends, E. 

M. (2017). Procesevaluatie van de pilot jongerenrechtbanken. 

(Universiteit van Leiden, Leiden).
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Volwassenen hebben geen actieve rol in de 

jongerenrechtbanken, de jongeren doen al het 

werk. Wel is één volwassen begeleider aanwezig 

ten tijde van de zitting die ervoor zorgt dat 

de jongeren werken volgens de afspraken 

en indien nodig voor orde, veiligheid en 

oplossingen zorgt. Ouders van de beschuldigde 

of de benadeelde(n) mogen aanwezig zijn bij de 

zitting mits zij een geheimhoudingsverklaring 

ondertekenen en vertrouwelijkheid beloven2.

Het doel van jongerenrechtbanken is de 

beschuldigden verantwoordelijkheid te 

laten nemen voor hun gedrag. Tijdens een 

zitting worden de gevolgen van het vergrijp 

vastgesteld en besproken met de benadeelden: 

wie zijn de benadeelde partijen, welke schade 

of welk leed is hen aangedaan? Vervolgens 

wordt gezocht naar handelingen die nodig 

worden geacht om de schade/het leed te 

herstellen door de beschuldigde. Bij deze 

zoektocht naar antwoorden en oplossingen 

worden vier doelstellingen getracht te behalen3:

 

1.  Jongeren ontwikkelen commitment   

 ten aanzien van de gemeenschap waarin zij   

 leven (sociale cohesie & gemeenschapszin).

2.  Jongeren leren sociale vaardigheden, zoals   

 organiseren, presenteren, motiveren en   

 beslissen (leren & groeien).

3.  Jongeren leren op een actieve en positieve   

 manier het rechtssysteem en zijn deelnemers  

 kennen (kennis & rolmodellen).

4.  Jongeren nemen verantwoordelijkheid   

 voor hun handelen en herstellen de schade   

 en het leed van het slachtoffer dat door   

 hun handelen is veroorzaakt zo veel mogelijk  

 zelf (verantwoordelijkheid & herstel). 

In de praktijk zijn deze vier doelstellingen 

terug te vinden in de zittingen van 

jongerenrechtbanken. De leerlingen die tot een 

jongerenrechtbank behoren, krijgen training 

in het ondervragen van een leeftijdsgenoot, 

hoe zij een betoog moeten houden en hoe zij 

tot een uitspraak kunnen komen. Ook gaan 

de leerlingen langs bij de politie en maken zij 

een ‘echte’ rechtszaak mee. Hierdoor krijgen 

zij zicht op de werkzaamheden van actoren 

in de rechtshandhaving en maken zij kennis 

met het Nederlandse rechtssysteem. Dat 

de jongeren commitment ten aanzien van 

de gemeenschap ontwikkelen, blijkt uit een 

uitspraak van de jongerenrechtbank van het 

St. Ignatius Gymnasium. Een onderdeel van de 

uitspraak was dat de beschuldigde zich actief 

moest blijven inzetten voor de school en moest 

helpen bij open dagen. Bij een zitting van het 

CSB sprak de aanklager, een 16-jarig meisje, de 

beschuldigde aan op zijn gedrag. "Je weet dat je 

op school geen porno mag kijken. Want we zijn 

netjes. Dat doe je gewoon niet."

Alle partijen betrokken bij een 

jongerenrechtbank krijgen de mogelijkheid hun 

opinie te delen, te verklaren en te verdedigen. 

Tijdens een zitting op het CSB werd de 

beschuldigde naar zijn mening gevraagd met 

betrekking tot een geschikte herstelmaatregel 

voor de schade die hij verricht had. "Ik wil 

wel een excuusbrief schrijven of excuses 

aanbieden. Of als het echt moet: nablijven tot 

half vijf." Voordat de uitspraak bekend werd 

gemaakt, bespraken de rechters ter zitting hun 

visie op de houding van de beschuldigde. "We 

waren niet helemaal tevreden met je houding. 

En hoe je hieraan komt en hoe je praat. Je lijkt 

te doen of er niets aan de hand is.We krijgen 

de indruk dat je er lak aan hebt." Hieruit 

blijkt dat rechters van jongerenrechtbanken 

werken volgens bestaande regels van 

‘echte’ rechtszaken: de proceshouding van 

de beschuldigde kan invloed hebben op 

de uitspraak. Tevens laat dit zien dat de 

jongeren geleerd hebben hun mening te 

motiveren en de beschuldigde aanspreken 

op diens verantwoordelijkheidsgevoel. 

Wanneer de uitspraak is gedaan, verandert de 

jongerenrechtbank weer in een klaslokaal. 

2 Slump, G. J. & Manen, E. van (2017). Jongerenrechtbanken in 

Nederland. Tijdschrift voor Herstelrecht, 17(2), 46 – 53.
3 (Rap, et. Al, 2017).
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"Dankjewel voor het komen, dankjewel voor 

het meewerken. En dan is de zaak bij dezen 

gesloten.", aldus een 17-jarige rechter.

“Alle partijen betrokken bij een 
jongerenrechtbank krijgen de mogelijkheid 

hun opinie te delen, te verklaren en te 
verdedigen.”

Peer pressure

Eén van de belangrijkste punten uit de 

levensloop criminologische theorieën is dat 

leeftijdsgenoten en vrienden veel invloed 

hebben op het gedrag van jongeren. De 

developmental theory of crime van Moffit stelt 

dat het gedrag van leeftijdsgenoten een enorme 

invloed heeft op het delinquente gedrag van 

jongeren. De differentiële-associatietheorie 

van Sutherland stelt dat mensen de meningen 

over criminaliteit zullen overnemen waarmee 

ze het meest in aanraking komen. Tijdens 

de adolescentie zijn leeftijdsgenoten de 

meest prominente rolmodellen4. Aangezien 

jongeren veel tijd doorbrengen met hun 

vrienden, zullen zij dan ook deze meningen 

betreffende criminaliteit gaan overnemen en 

hanteren. ‘Foute vrienden’ kunnen jongeren, 

met hun gedrag en meningen ten opzichte 

van criminaliteit, richting delinquent gedrag 

drijven.

Bovenstaand beschreven invloed van 

leeftijdsgenoten kan een negatieve en 

ongewenste uitkomst hebben, maar als deze 

invloed op de juiste manier gebruikt wordt, 

kan het ook positieve uitkomsten hebben. 

Groepsdruk speelt hierbij een belangrijke rol. 

Jongerenrechtbanken maken op een positieve 

manier gebruik van groepsdruk, ook positieve 

peer pressure genoemd. Op dezelfde manier als 

delinquente leeftijdsgenoten jongeren richting 

delinquent gedrag kunnen drijven, kunnen 

veroordelingen door leeftijdsgenoten tot pro-

sociaal en wetsconform gedrag leiden. De 

jongeren die als rechter, aanklager of advocaat 

deelnemen aan de rechtbanken werpen zich 

op als een positief rolmodel en keuren het 

gedrag van delinquente jongeren openlijk af5. 

Twee meta-onderzoeken6 hebben aangetoond 

dat berechting door leeftijdsgenoten meer 

impact heeft op en positievere effecten voor 

jongeren dan wanneer zij berecht worden door 

volwassenen. Zo toonde Verberk aan dat de 

jongeren betrokken bij jongerenrechtbanken 

(zowel de veroordeelde leerlingen als de 

leerlingen die de rechtbank vormen) in 

staat zijn betere keuzes te maken, meer 

uit de problemen blijven, meer positieve 

contacten hebben met leeftijdgenoten, hun 

zelfvertrouwen is toegenomen en verbeterde 

communicatievaardigheden hebben gekregen7.

De effectiviteit van jongerenrechtbanken 

kan echter ook in twijfel getrokken 

worden, indachtig het spreekwoord ‘zachte 

heelmeesters maken stinkende wonden’. 

Wanneer jongeren berecht worden volgens 

het reguliere jongerenstrafrecht wordt hun 

zaak behandeld door volwassenen. Deze 

volwassenen hebben (jaren) een relevante 

studie gevolgd, vertegenwoordigen een officiële 

instantie en beschikken over de benodigde 

ervaring. 

4 Forgays, D. K., & DeMilio, L. (2005). Is teen court effective for 

repeat offenders? A test of the restorative justice approach. 

International Journal of Offender Therapy and Comparative 

Criminology, 49(1), 107-118. 
5 Butts, J., Buck, J., & Coggeshall, M. (2002). The impact of Teen 

Court on young offenders: Research report. Washington DC: 

Urban Institute Justice Policy Center.
6  Bouchard, J., & Wong, J. S. (2017). A Jury of Their Peers: A 

Meta-Analysis of the Effects of Teen

Court on Criminal Recidivism. Journal of Youth and 

Adolescence, 46, 1-16. doi:10.1007/s10964-017-0667-7; En: Center 

for Court Innovation. (2010). Recommended practices for youth 

courts: A manual for New York youth court coordinators and 

practitioners. Albany, NY: The New York Bar Foundation. 
7 Verberk. S. (2005) Rechter onder de mensen? Over de externe 

oriëntatie van de rechterlijke macht in Californië. Den Haag: 

Raad voor de rechtspraak.
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De leden van jongerenrechtbanken zijn 

jongeren van tussen de 15 en 18 jaar oud, 

hebben een opleiding van zes dagdelen en 

beschikken over weinig ervaring. De leden 

van jongerenrechtbanken wonen enkele echte 

rechtszaken mee, gaan langs bij de politie en 

oefenen een paar keer met een verzonnen zaak, 

maar over meer ervaring beschikken zij niet. 

Dit roept de vraag op wie meer impact heeft op 

jongeren: een volwassene of een leeftijdgenoot?

Butts et. al. (2002) hebben onderzoek gedaan 

in vier Amerikaanse staten (Alaska, Arizona, 

Maryland en Misouri) naar de effecten van 

berechting door een jongerenrechter in 

vergelijking met een volwassen rechter. 

De volwassen rechter maakt hier deel uit 

van de jongerenrechtbank, het Adult Judge 

model van jongerenrechtbanken. De staten 

Arizona en Misouri maakte enkel gebruik van 

het Adult Jugde model, de staten Alaska en 

Maryland werkten met het Youth Jugde model. 

Uit het onderzoek bleek dat berechting door 

jongerenrechters een significant voordelig 

verschil kende wat betreft de recidivecijfers 

zes maanden na de uitspraak ten opzichte van 

berechting door volwassen rechters. Stickle, 

Connell, Wilson en Gottfredson concludeerden 

daarentegen in hun onderzoek dat berechting 

door leeftijdsgenoten (experimentele groep) 

meer negatieve effecten had op jongeren in 

vergelijking met berechting door volwassenen 

(controlegroep). Zo vertoonde de experimentele 

groep significant meer delinquent gedrag na de 

berechting, handelde zij laconieker omtrent de 

geldende normen en waarden en recidiveerde 

zij vaker dan de controlegroep8.

"Programma’s waarbij leeftijdsgenoten 
elkaar beoordelen, zoals 

jongerenrechtbanken, hebben het grootste 
potentieel om jeugdcriminaliteit te 

verminderen" . 

Ondanks de negatieve mogelijke gevolgen 

van jongerenrechtbanken wegen de 

positieve gevolgen echter zwaarder. Forgays 

& DeMilio (2005) benadrukken dat straf 

opgelegd door leeftijdsgenoten een groter 

potentieel heeft het toekomstig gedrag van 

de overtreder te controleren dan wanneer de 

straf wordt opgelegd door een volwassenen. 

De belangrijkste oorzaak hiervoor is 

dat leeftijdsgenoten de belangrijkste 

rolmodellen zijn in de adolescentie. Jongeren 

zullen hierdoor eerder een uitspraak van 

leeftijdsgenoten accepteren en zich hieraan 

houden. "Programma’s waarbij leeftijdsgenoten 

elkaar beoordelen, zoals jongerenrechtbanken, 

hebben het grootste potentieel om 

jeugdcriminaliteit te verminderen" 9. 

Labeling

Wanneer leeftijdsgenoten elkaar be- en 

veroordelen, bestaat de kans dat dit gevolgen 

kan hebben voor het dagelijks leven van de 

jongeren. Aan de basis van dit argument ligt 

de labelingtheorie van Becker10. Deze theorie 

focust zich niet op de deviantie zelf, maar 

op de reactie die vanuit de samenleving 

komt op het deviante gedrag. Als een jongere 

wordt berecht door een jongerenrechtbank 

kan dit leiden tot sociale veroordeling door 

de andere jongeren op school. De berechte 

jongere kan een negatief label opgeplakt 

krijgen, een stigma. Op basis van dit stigma 

kunnen jongeren sociaal geïsoleerd raken, 

kunnen vriendschappen worden beëindigd 

of kunnen pesterijen beginnen. In het ergste 

geval kan de veroordeelde jongere het stigma 

internaliseren en zichzelf gaan zien als het 

opgelegde label, bijvoorbeeld als ‘delinquent’ of 

‘minderwaardig’. 

8 Stickle, W. P., Connell, N. M., Wilson, D. M., & Gottfredson, D. 

(2008). An experimental evaluation of teen courts. Journal of 

Experimental Criminology, 4(2), 137 – 163.
9 Forgays & DeMilio (2005), p. 108.
10 Becker, H. (1963). Outsiders: Studies in the sociology of 

deviance. New York: Free Press.
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Het stigma gegeven door de buitenwereld 

wordt zo een overheersende status bij de 

jongere waardoor deze zich naar dit beeld gaat 

gedragen. In plaats van het verminderen van 

delinquent gedrag kan dit juist zorgen voor het 

vertonen van meer delinquent gedrag.

Veroordeelden worden echter niet uitgesloten 

van deviante groepen, waar hun gedrag wel 

geaccepteerd wordt.  Dit omdat deviante 

groepen gevormd worden door mensen 

met dezelfde normen en waarden, dezelfde 

meningen en dezelfde gewoontes. Op deze 

manier leidt een negatief label volgens Becker 

tot meer criminaliteit: het drijft mensen 

richting deviante groepen. Cohen’s idee van 

‘Delinquent Boys’ komt hierbij kijken. Een groep 

berechte jongeren kan zich gaan afzetten tegen 

de regels van de schoolsamenleving en eigen 

normen en waarden gaan hanteren: zij worden 

delinquent boys en gaan een delinquente 

subcultuur vormen. Binnen hun groep kunnen 

de jongeren zichzelf willen bewijzen en status 

verkrijgen waardoor zij juist meer delicten 

en wellicht steeds zwaardere delicten gaan 

plegen11. In plaats van de veroordeelde jongeren 

een tweede kans te bieden en weer een 

onderdeel van de schoolsamenleving te laten 

worden, kan deze re-integratie juist bemoeilijkt 

worden door de sociale negatieve gevolgen 

(stigmatisering, sociale isolatie en vorming 

delinquente subcultuur) die berechting door 

jongerenrechtbanken als neveneffect kan 

hebben. Op dit mogelijke neveneffect dient men 

alert te zijn.

Butts et al. (2002) bewijzen daarentegen 

dat jongerenrechtbanken jongeren de kans 

geven om negatieve consequenties als 

gevolg van een delinquent label te vermijden. 

Omdat de maatregel wordt opgelegd door 

leeftijdsgenoten in plaats van door een 

autoriteit (een volwassen rechter) is de kans 

kleiner dat jongeren het delinquente label 

zullen internaliseren dan bij veroordeling 

door het reguliere jeugdstrafrecht. Vanwege 

het herstelrechtelijke karakter van 

jongerenrechtbanken, waarbij de nadruk vooral 

ligt op het nemen van verantwoordelijkheid 

voor de daad, wordt bovendien het stigma 

zoveel mogelijk beperkt. Dit vermindert de kans 

dat jongeren zich bij een delinquente groep 

zullen aansluiten12. "De kans dat het doorettert, 

is juist kleiner. Wanneer je iemand je excuses 

aanbiedt voor een klap, voel je je eerder 

verantwoordelijk", aldus rechter Maria Leijten 

die betrokken was bij het naar Nederland halen 

van de ‘youth courts’.

De re-integratie theorie van Braithwaite 

(1989) kan eveneens een weerlegging bieden 

voor de argumenten dat berechting door 

leeftijdsgenoten enkel negatieve sociale 

effecten heeft voor jongeren, te weten 

stigmatisering, sociale isolatie en het 

vormen van delinquente subculturen. Volgens 

Braithwaite kan bestraffing juist een positief 

effect hebben wanneer de gemeenschap de 

delinquente daad als negatief bestempelt 

en niet de dader zelf. Op deze manier kan de 

dader goed re-integreren in de samenleving, 

immers zijn daad is verkeerd, hijzelf als 

persoon niet. Stickle et al. (2008) stellen dat 

jongerenrechtbanken dit concept specifiek 

hanteren: niet de persoon is delinquent of 

slecht, maar hij/zij heeft slechts een foute 

keus gemaakt. "Het doel is niet om een dader 

te straffen, maar om hem de schade die hij 

heeft aangericht te laten herstellen inclusief de 

relaties die eventueel zijn geschonden", aldus 

Gert Jan Slump, landelijk algemeen  

 

11  Cohen, A. K. (1955). Delinquent Boys: The Culture of the Gang. 

New York: The Free Press.
12 Bernburg, J. G., Krohn, M. D., & Rivera, C. J. (2006). Official 

labeling, criminal embeddedness, and  subsequent 

delinquency: A longitudinal test of labeling theory. Journal of 

Research in Crime and Delinquency, 43(1), 67-88
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projectleider van de jongerenrechtbanken 

vanaf het eerste uur. Jongerenrechtbanken 

beoordelen enkel de daad, niet de persoon. Voor 

jongeren heeft deze benadering veel positievere 

effecten, hetgeen een zeer gewenst effect/

gevolg is.

"Jongerenrechtbanken beoordelen enkel de 
daad, niet de persoon."

Recidive

Recidivecijfers kunnen inzicht bieden in het 

effect van jongerenrechtbanken op de levens 

van betrokken jongeren. Forgays  heeft de 

recidivecijfers van jongeren berecht door 

jongerenrechtbanken vergeleken met de 

cijfers van jongeren berecht door reguliere 

rechtbanken. De recidivecijfers van jongeren 

berecht door leeftijdsgenoten bleken 

significant lager te zijn. Zelfs drie jaar na de 

uitspraak blijven de recidivecijfers lager (jaar 

1: 14% vs. 31%, jaar 2: 12% vs. 25%, jaar 3: 25% vs. 

80%)13. Ook Verberk (2005) vond resultaten dat 

de recidivecijfers zes maanden na berechting 

10% lager waren voor jongeren berecht door 

leeftijdsgenoten vergeleken met jongeren 

berecht door het reguliere jeugdstrafrecht 

(resp. 8% vs. 18%). De resultaten van  Butts et 

al.14 en Bright et al15 lieten eveneens zien dat de 

recidivecijfers van jongerenrechtbanken lager 

zijn dan de cijfers van de reguliere rechtbanken 

(resp. 6% vs. 23%; na 12 maanden: 9.1% vs. 

53.3%).

Bouchard & Wong (2017) vonden daarentegen 

andere resultaten. Zij hebben een meta-

analyse uitgevoerd betreffende 14 onderzoeken 

omtrent jongerenrechtbanken in Amerika. 

Hieruit blijkt dat de recidivecijfers van 

jongerenrechtbanken inderdaad lager 

zijn maar niet extreem veel lager dan het 

recidivecijfer van het reguliere jeugdstrafrecht 

(3.6 tot 43% in de experimentele groep vs. 4 

tot 50% in de controlegroep). Deze conclusie is 

niet verassend gezien het feit dat jeugdigen, 

berecht door jongerenrechtbanken, überhaupt 

een lage recidivekans hebben. Immers, de 

jongeren zijn first-offenders en zelfs zonder het 

opleggen van een maatregel hebben zij op zich 

al een lage recidivekans.

Aangezien de meta-analyse 14 onderzoeken 

bevat en de andere onderzoeken slechts 

‘zichzelf’ omvatten, weegt de meta-analyse  

zwaarder. Jongerenrechtbanken hebben 

lage recidivecijfers maar deze verschillen 

niet extreem veel van de recidivecijfers van 

berechting door  het reguliere jeugdstrafrecht.

Gemeenschapscohesie

Volgens Butts & Buck (2000) leidt het gebruik 

van jongerenrechtbanken tot een verbeterde 

gemeenschapscohesie. Een aantal factoren 

is hier verantwoordelijk voor. Ten eerste 

blijkt uit een onderzoek van Knepper , waarin 

hij beschuldigden voor en na deelname 

aan een jongerenrechtbank ondervroeg, 

dat de beschuldigden een positiever beeld 

krijgen van zichzelf, het rechtssysteem en 

autoriteitsfiguren in het algemeen16. 

13 Forgays, D. K. (2008). Three years of teen offender outcomes. 

Adolescence, 43(117), 473 – 484
14 Butts, J., & Buck, J. (2000). Teen Courts: A focus on 

research. Juvenile Justice Bulletin. Office of Justice 

Programs. Geraadpleegd op: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/

ojjdp/183472.pdf.
15 Bright, C., Morris-Compton, D., Walter, J., Falls, B., & Young, D. 

(2013). Multijurisdictional teen 

court evaluation: A comparative evaluation of three teen court 

models. Maryland: Administrative  Office of the Courts.
16 Knepper, P. (1994). Attitudinal change among teen court 

participants. Frankfort: Kentucky Administrative Office of the 

Courts.
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LoGalbo & Callahan ondersteunen deze 

resultaten en voegen daaraan toe dat jongeren 

veroordeeld door jongerenrechtbanken 

tevens meer kennis hebben van en 

waardering hebben voor de wet dan jongeren 

berecht in het reguliere jeugdstrafrecht17. 

Jongerenrechtbanken brengen ‘betrokken 

burgerschap’ met zich mee: jongeren leren 

op een actieve manier hoe het rechtssysteem 

in elkaar zit. "Burgerschapseducatie in de 

jongerenrechtbank is daarmee ervaringsleren 

geworden, waarbij het opleidingsaspect direct 

verbonden is met de uitvoeringspraktijk van de 

jongerenrechtbank", aldus Slump & van Manen 

(2017).

Ten tweede heerst een grotere tevredenheid 

onder de deelnemende partijen bij 

jongerenrechtbanken dan bij de deelnemende 

partijen in het reguliere jeugdstrafrecht (Butts 

& Buck, 2000). 

“Burgerschapseducatie in de 
jongerenrechtbank is daarmee 

ervaringsleren geworden, waarbij het 
opleidingsaspect direct verbonden 

is met de uitvoeringspraktijk van de 
jongerenrechtbank”

Ten derde promoten jongerenrechtbanken 

het doen van vrijwilligerswerk voor de 

gemeenschap. Onder volwassenen is het vooral 

voor docenten en ouders van deelnemers een 

mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen 

maar ook voor jongeren is het een uitgelezen 

mogelijkheid om al vroeg in aanraking te 

komen met nuttig vrijwilligerswerk (Center for 

Court Innovation, 2010). 

Tot slot zorgt het herstelrechtelijke karakter 

van jongerenrechtbanken ervoor dat veel 

sancties bestaan uit diensten voor de 

gemeenschap (Butts & Buck, 2000). 

Al deze positieve gevolgen van het gebruik 

van jongerenrechtbanken zorgen samen voor 

verbetering van de gemeenschapscohesie.

Conclusie

Op basis van de literatuur kan geconcludeerd 

worden dat jongerenrechtbanken leiden tot een 

positieve bijdrage aan de maatschappelijke 

en persoonlijke ontwikkeling van jeugdigen. 

Jongeren zijn in staat betere keuzes te 

maken, meer uit de problemen te blijven, 

hun zelfvertrouwen neemt toe en hun 

communicatievaardigheden verbeteren. 

Daarnaast is gebleken dat berechting door 

leeftijdsgenoten effectiever is en tot minder 

recidive leidt. Opgemerkt moet worden dat de 

recidivecijfers wel degelijk lager zijn, maar niet 

extreem veel lager dan de recidivecijfers van 

berechting in het reguliere jeugdstrafrecht.

Vanwege de prominente rol die leeftijdsgenoten 

hebben in de adolescentie, heeft berechting 

door leeftijdgenoten meer impact op de te 

berechten jongeren. Dit vanwege de grote 

invloed die zij hebben op elkaar normen en 

waarden en gedrag. Het verband kan negatief 

zijn, maar kan ook positief gebruikt worden 

door middel van positieve peer pressure. 

Zoals delinquente vrienden jongeren richting 

het vertonen van delinquent gedrag kunnen 

trekken, kan positieve groepsdruk jongeren 

richting pro-sociaal gedrag duwen. Opgemerkt 

moet worden dat de effectiviteit van berechting 

door jongerenrechtbanken zal afhangen van de 

betrokkenheid en participatie van de betrokken 

jongeren.

Bovenstaande argumenten laten zien dat 

jongerenrechtbanken voornamelijk positieve 

effecten hebben op het leven van jongeren. 

Desondanks bestaat de kans op negatieve 

neveneffecten zoals stigmatisering, sociale 

isolatie en vorming van een delinquente 

subcultuur. 

17 Logalbo, A. F., & Callahan, C. M. (2001). An evaluation of teen 

court as a juvenile court diversion program. Juvenile and 

Family Court Journal, 52(2), 1–11.
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De kans op deze ongewenste neveneffecten lijkt 

echter beperkt aangezien jongerenrechtbanken 

enkel de daad beoordelen en niet de persoon 

zelf. Het doel van jongerenrechtbanken is 

de beschuldigde verantwoordelijkheid te 

laten nemen en de aangerichte schade te 

herstellen, niet om jongeren af te sluiten van 

de samenleving.

“Desondanks bestaat de kans op negatieve 
neveneffecten zoals stigmatisering, sociale 
isolatie en vorming van een delinquente 
subcultuur. De kans op deze ongewenste 

neveneffecten lijkt echter beperkt”

Al met al kan geconcludeerd worden dat 

jongerenrechtbanken jongeren op een 

leerzame en interessante manier kennis laten 

maken met het Nederlands rechtssysteem, 

gemeenschapsvorming en onderlinge cohesie 

bevorderen en last but not least: jongeren leren 

op een effectieve manier verantwoordelijkheid 

te nemen voor hun daden en de toegebrachte 

schade te herstellen.



55

 
herstelrecht op scholen

Paul van Soomeren is oprichter van DSP-groep (www.
dsp-groep.nl), een onderzoeks- en adviesbureau dat 
van oudsher veel doet op het terrein van sociale 
veiligheid en ‘school en veiligheid’.  Paul gaf mede 
vorm aan samenwerkingsverbanden die als eerste in 
Nederland de (on)veiligheid op scholen probeerden 
bespreekbaar te maken (ASVOS: Amsterdams 
Samenwerkingsverband, Veilig om School en VIOS: 
Veilig in en om school). In dit artikel signaleert hij 
dat een vrij nieuwe wet op het gebied van scholen 
en veiligheid uit het najaar van 2015 kansen 
biedt om herstelrecht verder in te bedden in het 
veiligheidsbeleid van scholen. 

wet rond scholen en veiligheid: 
kop in die kans! 
  Paul van Soomeren 

“Als herstelgericht werken door een 
school wordt ingezet dan leren jongeren 
spelenderwijs wat herstelrecht is, hoe het 
werkt en wat de voor- en nadelen zijn.”
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>>> Onveilige scholen: een probleem?

Eens in de zoveel jaar verschijnt er een officieel 

onderzoek dat uiteindelijk in de krant komt 

met een kop als  ‘Leerlingen voelen zich 

veilig op school’. De moraal van zo’n verhaal 

is dat er op scholen weinig aan de hand is: 

iedereen voelt zich veilig op school. Het is 

dan vaak even wroeten in de diepere bijlagen 

en tabellen van die onderzoeksrapporten 

om te zien dat weliswaar iedereen zich op 

school hartstikke veilig VOELT, maar dat 

het feitelijk slachtofferschap eigenlijk vrij 

hoog ligt1. Datzelfde geldt overigens voor het 

onderwijzend personeel.  Ook daar liggen – 

ten opzichte van andere beroepsgroepen – de 

slachtofferpercentages aan de hoge kant. 

Welbeschouwd is dat ook niet zo verwonderlijk 

en zouden we er niet zo moeilijk over moeten 

doen: de leeftijdsgroep die scholen bezoekt 

is precies de groep die hoog scoort als we 

kijken naar dader- en slachtofferschap van 

criminaliteit. Het gaat daarbij veelal om 

delicten als agressie en geweld (inclusief 

pesten), seksueel geweld, diefstal, vernieling 

en brandstichting. Meestal is het ‘klein spul’, 

maar wel heel veel klein spul dat bovendien 

voor de vaak jonge slachtoffers hard kan 

aankomen.

De ‘Wet Veilige School’

Vanaf najaar 2015 gelden voor scholen in 

het basisonderwijs, voortgezet onderwijs 

en speciaal onderwijs  nieuwe wettelijke 

bepalingen met betrekking tot de veiligheid2  

van leerlingen. Deze ‘Wet Veilige School’3 

eist dat er op scholen sprake moet zijn 

van het voeren van een veiligheidsbeleid, 

het aanstellen van een coördinator en een 

jaarlijkse monitoring van de veiligheid 

van leerlingen met een instrument dat een 

representatief en actueel beeld geeft. Voor wat 

betreft het personeel eist de Arbo-wet al veel 

langer dat de werkgever agressie en geweld 

tegen personeel voorkomt. Een programma 

als VPTO (Veilige Publieke Taak Onderwijs) 

baseerde zich hier mede op.

De wettelijke kaders eisen derhalve dat:

 ►  een school steeds goed in de gaten houdt  

  wat er speelt op het gebied van onveiligheid  

  en dat monitoring plaatsvindt van zowel  

  feitelijk slachtofferschap als onveilig 

  heidsgevoelens van leerlingen en idealiter  

  ook van personeel;

 ►  een school wat moet doen als de thermo 

  meter in het rood schiet. 

Kansen voor herstelrecht

Een school kan zelf kiezen op welke manier 

zij de ontstane of bestaande onveiligheid 

aanpakken, of preventief zorgt dat de monitor-

thermometer helemaal niet rood gaat uitslaan. 

Dat kan zijn via trainingen – daar lust het 

onderwijs wel pap van – maar het kan ook gaan 

om security hardware (poortjes en camera’s), of 

om heel andere aanpakken. Scholen zullen niet 

snel denken aan de optie om herstelgericht 

werken in te bedden in hun veiligheidsbeleid. 

Dat is jammer, want daarmee missen ze een 

goede en nuttige aanpak die zeker een rol kan 

spelen in effectief veiligheidsbeleid. 

1 "In sum, these figures from the Netherlands show that the 

risk of becoming a crime victim is: • Higher for young people 

(15-25), • Even higher for pupils in high schools but pupils feel 

very safe in and around school.

Hence, when looking at crime in schools it is better to focus 

on the risks of becoming a crime victim

than asking pupils about how safe they feel. Though everyone 

may report to feel very safe, the real

crime risks may actually be rather high in schools." 

(Soomeren, P. van (2014) Handbook of School Safety and 

security (CHAPTER 13 TRUE AND FALSE RISK ASSESSMENT IN 

SCHOOLS). Pagina 118.
2 Veiligheid wordt hierbij gedefinieerd als fysieke veiligheid 

(denk bijvoorbeeld aan geweld in de vorm van slaan, 

schoppen, e.d.), sociale veiligheid (denk aan uitschelden, 

belachelijk maken, achterstelling en discriminatie, 

vernedering, buitensluiten, e.d.) en psychische veiligheid 

(denk aan pesten, bedreiging, manipulatie e.d.)
3 Officieel: Wet van 4 juni 2015 tot wijziging van enige 

onderwijswetten in verband met het invoeren van verplichting 

voor scholen om zorg te dragen voor de veiligheid op school 

(Stb. 238)> >>
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“Ik zou er dus zeker voor pleiten dat 
herstelrecht adepten richting scholen 

duidelijk maken dat herstelrecht bestaat, 
dat het goed ingebed kan worden in het 

veiligheidsbeleid van de school en dat zoiets 
ook nog eens naadloos past in de wettelijke 

kaders die er toch al zijn."

Maar het is niet alleen jammer voor de scholen, 

het is ook jammer voor het herstelrecht zelf! 

Als herstelgericht werken door een school – 

waar daders en slachtoffers letterlijk vaak heel 

dicht bij elkaar zitten – wordt ingezet dan leren 

jongeren spelenderwijs wat herstelrecht is, 

hoe het werkt en wat de voor en nadelen zijn.  

Kortom: een gouden kans.

Ik zou er dus zeker voor pleiten dat herstelrecht 

adepten richting scholen duidelijk maken dat 

herstelrecht bestaat, dat het goed ingebed kan 

worden in het veiligheidsbeleid van de school 

en dat zoiets ook nog eens naadloos past in de 

wettelijke kaders die er toch al zijn.

De Wet Veilige School eist dat elk school een 

coördinator heeft. Dus het aanspreekpunt is 

ook helder.

Kortom, kop in die kans!
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Maatschappelijk kwetsbare leerlingen hebben een zeer groot 
aandeel in probleemgedrag op scholen. De houding van 
leerkrachten en de sanctionerende respons kunnen cruciaal 
zijn in het stimuleren dan wel afremmen van het proces 
van maatschappelijke kwetsbaarheid. Nicole Vettenburg, 
emeritus professor in de criminologische wetenschappen aan 
de Universiteit Gent en Lode Walgrave, emeritus professor 
aan het Leuvens Instituut voor Criminologie stellen in dit 
artikel dat herstelgerichte praktijken, mits deze aan bepaalde 
voorwaarden voldoen, een kans vormen voor maatschappelijk 
kwetsbare jongeren. Net als andere constructieve 
benaderingen, zoals het Good Lives Model van Maruna, gaan 
hestelgerichte praktijken uit van het besef dat effectief beleid 
ten aanzien van criminaliteit en veiligheid moet berusten 
op een basis van solidariteit, insluiting en vertrouwen. Na 
het bespreken van de twijfels van critici wordt concreet 
aangegeven aan welke voorwaarden herstelgerichte 
praktijken in scholen moeten voldoen om effectief te zijn

herstelrecht op school: een kans voor 
maatschappelijk kwetsbare leerlingen1? 

Nicole Vettenburg & Lode Walgrave

““In het proces van sociale uitsluiting 
spelen de schoolervaringen een cruciale 

rol.”

> >>
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Inleiding

In enkele decennia is herstelrecht uitgegroeid 

van een amper bekende term en visie tot een 

model dat wereldwijd serieus wordt genomen 

en betrokken wordt in de hervormingen van het 

strafrecht en het jeugdrecht. De grondgedachte 

is dat een misdrijf schade en leed berokkent 

aan het slachtoffer, aan de samenleving en aan 

de dader zelf, en dat de prioritaire doelstelling 

moet zijn de aangebrachte schade, het leed en 

de sociale onrust zoveel mogelijk te herstellen. 

Het belangrijkste – maar niet enige – middel 

daartoe is het open en respectvol overleg 

tussen de direct betrokkenen.

Het herstelrechtelijk model breidt zich 

uit naar de afhandeling van conflicten 

en onrechtmatigheden in andere 

levensdomeinen, zoals buurten, het 

zakenleven, welzijnsproblemen, gezins- en 

opvoedingsproblemen, en gedragsproblemen 

in de schoolcontext. Wij spreken dan niet 

van "herstelrecht", maar van "herstelgerichte 

praktijken"2 . 

In dit artikel gaat het over de herstelgerichte 

praktijk op scholen. Deze praktijk berust op een 

open en respectvol overleg en dat veronderstelt 

een aantal attitudes en vaardigheden. Wij 

signaleren de mogelijke risico’s, maar zien 

herstelgerichte praktijken op school toch 

vooral als een kans voor maatschappelijk 

kwetsbare jongeren. 

“Wij signaleren de mogelijke risico’s, 
maar zien herstelgerichte praktijken 

op school toch vooral als een kans voor 
maatschappelijk kwetsbare jongeren."

Herstelgericht werken in de school

Geregeld hebben scholen te maken met 

leerlingen die de orde verstoren in de klas, 

spijbelen, pesten, materiaal van school of 

medeleerlingen vernielen of stelen, op de vuist 

gaan, een leerkracht bedreigen e.d. Zulk gedrag 

raakt niet alleen de directe slachtoffers, maar 

ook de omgeving, klasgenoten, leerkrachten en 

directie.  

Een brede waaier van maatregelen zijn 

beschikbaar om leerlingen die in de 

fout gaan bij te sturen, variërend van 

berisping, strafwerk, verwijzing naar een 

leerlingbegeleider, tot tijdelijke schorsing of 

definitieve wegzending van de school. Deze 

interventies zijn vaak repressief en richten zich 

enkel op de leerling die in de fout gaat. Ook de 

schooldirecties weten dat zij daarmee maar 

een beperkt deel van het probleem oplossen. 

Het wegzenden van een leerling, bijvoorbeeld, 

biedt geen oplossing voor de jongere in 

moeilijkheden, de problemen verschuiven 

naar een andere school, de slachtoffers 

blijven in de kou staan met hun leed, 

onveiligheidsgevoelens en schade, zelfs het 

imago van de school kan nog lang besmeurd 

blijven.  

Sinds een aantal jaren wordt in België, naar 

analogie van de aanpak van jeugddelinquentie, 

ook in het onderwijs de herstelgerichte 

benadering geïntroduceerd. 

Internationale literatuur laat zien dat de 

scholen er baat bij hebben3. 

1 Dit artikel vormt een ingekorte versie van de bijdrage van de 

auteurs in het Tijdschrift voor Herstelrecht, 2017 (17), 2, 19-28. 
2 De term herstelrecht is ontstaan naar analogie van 

"strafrecht", een rechtssysteem dat ervan uitgaat dat een 

misdrijf moet worden bestraft. Het herstelrecht gaat over 

een rechtssysteem dat voorrang geeft aan herstel. Hoewel 

ook op school en in de andere genoemde contexten regels 

gelden, is geen sprake van een rechtssysteem. Herstelgerichte 

praktijken geven eveneens voorrang aan herstel, daartoe in 

grote mate de interventietechnieken van het herstelrecht 

overnemend, maar vinden plaats in een duidelijk andere 

context dan de strafrechtelijke. 
3 Zie onder meer Cameron, L. & M. Thorsborne (2001) 

Restorative justice and school discipline: mutually exclusive? 

In: J. Braithwaite & H. Strang (reds.), Restorative Justice and 

Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press, 180-194. 
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Voorbeelden van herstelgerichte methodieken 

zijn onder meer4:

 ► 1. Peer mediation  

 Oudere leerlingen krijgen een opleiding tot  

 peer mediator en kunnen bemiddelen bij  

 kleine conflicten van jongere leerlingen en  

 kunnen systematisch pestgedrag of zware  

 ruzies melden.

 ► 2. Herstelgesprek tussen leerkracht en   

 leerling  

 Dit is een kort gesprek dat de leerkracht  

 aangaat met de leerling die in de fout ging.  

 Zij hanteert hierbij ‘herstelgerichte vragen’.

 ►  3. Een herstelcirkel  

 Dit kan een kleine herstelcirkel zijn, die  

 afhankelijk van de ernst van het incident  

 met of zonder voorbereiding plaats kan  

 vinden. Of een klasherstelcirkel, die goed  

 dient te worden voorbereid. In dat geval  

 wordt van tevoren gecheckt of potentiële  

 deelnemers eventuele fouten bekenne en  

 verantwoordelijkheid nemen voor hun 

  aandeel, de situatie willen rechtzetten en  

 voorkomen in de toekomst.

 ► 4. Hergo (herstelgericht groepsoverleg) 

 Bij een ernstig conflict wordt een opgeleide  

 neutrale moderator ingeschakeld. Meestal 

  participeert een buitenschools netwerk  

 (o.a. ouders of vrienden) dat de leerlingen  

 ondersteunt en wordt een strikte structuur  

 (met een vast script en vaste plaats in de  

 cirkel) gehanteerd.

Hoewel de vergelijkbaarheid met de 

herstelrechtelijke aanpak van delinquentie 

voor de hand ligt, zijn er toch ook een aantal 

belangrijke verschillen. We groeperen ze onder 

twee noemers.

De school als pedagogische actor

In principe stelt de maatschappelijke 

respons op een misdrijf de bescherming 

van de openbare orde voorop. Meer dan bij 

volwassenen, beoogt het jeugdrecht ook de 

maatschappelijke (re)integratie en de (her)

opvoeding van de jongere. De kans bestaat dat 

herstelrechtelijke handelingen ondergeschikt 

worden gemaakt aan het rehabilitatiedoel. 

Slachtoffers kunnen dan gebruikt worden als 

‘didactische middelen’ ten behoeve van de 

dader waardoor hun eigen noden en behoeften 

onvoldoende aan bod komen. Dat risico is 

nog groter in de school, een pedagogisch 

milieu bij uitstek. Dan kan de verplichting of 

aanmoediging tot herstel gebruikt worden 

om de jonge ‘dader’ iets te leren, hem erop te 

wijzen dat het gedrag ontoelaatbaar is omdat 

het schade en leed veroorzaakt, ten koste van 

de authentieke aandacht voor de noden en 

behoeften van het slachtoffer.

Maar het kan ook samengaan. De 

herstelgerichte benadering op 

normovertredend gedrag heeft een meerwaarde 

voor een leerlinggericht schoolbeleid dat 

de emancipatie van de leerlingen nastreeft. 

Slachtoffer en dader worden serieus 

genomen. Beiden krijgen inspraak in het 

oplossingsproces. De dader krijgt de kans 

om in overleg mee te bepalen hoe hij het 

goed kan maken. Het voorkomt verdere 

afglijding in stigmatisering en leert actieve 

verantwoordelijkheid te nemen. 

“De herstelgerichte benadering op 
normovertredend gedrag heeft een 

meerwaarde voor een leerlinggericht 
schoolbeleid dat de emancipatie van de 
leerlingen nastreeft. [...]Het voorkomt 

verdere afglijding in stigmatisering en leert 
actieve verantwoordelijkheid te nemen.”

De school als leefgemeenschap

Bij een misdrijf zijn de dader en het slachtoffer 

vaak vreemden voor elkaar. Na de reactie, ook 

na een herstelrechtelijke ingreep, is het goed 

mogelijk dat beide betrokkenen niets meer met 

elkaar te maken (moeten/willen) hebben.

 Beerten, M.(2012) Op weg naar een herstelgericht beleid op 

school... Welwijs, 23(4), 29-33.> >>
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In de schoolcontext zijn de relaties intenser 

en persoonlijker. Ook na de afhandeling van 

het conflict blijven de betrokkenen elkaar 

elke dag ontmoeten. Dat betekent dat de 

normovertreding vaak het resultaat is van een 

sluimerend conflict, dat de consequenties van 

de normovertreding dieper en persoonlijke 

ingrijpen en dat de respons nog meer moet 

focussen op de relaties. 

Maatschappelijke kwetsbaarheid in de 

schoolcontext

Aangenomen wordt dat sociale uitsluiting 

een belangrijke voedingsbodem is voor 

delinquentie5. In het proces van sociale 

uitsluiting spelen de schoolervaringen een 

cruciale rol. Het verband tussen beide hebben 

we uitgewerkt in wat we "maatschappelijke 

kwetsbaarheid" hebben genoemd. De 

maatschappelijk zwakke positie wordt in 

dit verband uitgedrukt in niet-economische 

termen, het tekent een traject waarin, naast 

het opvoedingsregime in het gezin, ook de 

school en de peers een cruciale rol spelen, 

en poneert de sociale bindingen en sociale 

controle als basismechanismen ter voorkoming 

van criminaliteit. De kern van de theorie is 

dat een cumulatie van negatieve ervaringen in 

contacten met maatschappelijke instellingen 

leidt tot een ongunstig maatschappelijk 

perspectief. Deze ervaringen krijgen een 

psychologische impact doordat ze aanleiding 

geven tot specifieke sociaalpsychologische 

copingmechanismen en psychologische 

‘kenmerken’, waarin het risico schuilt op 

intensievere delinquentie. Maar de systematiek 

van deze negatieve ervaringen bij bepaalde 

bevolkingsgroepen wordt begrepen in het licht 

van de macrosociologische context.

In normale omstandigheden ontwikkelt de 

leerling op school een reeks bindingen die 

hem ook verbinden met de samenleving. Als 

een leerling zich op school aanvaard voelt, 

gaat hij zich hechten aan de leerkracht. 

Omwille daarvan gaat hij zich ook inzetten 

voor de schooltaken, wat hem goede 

resultaten en prestige oplevert. Naarmate 

de leerling ouder wordt, gaan de prestige- en 

respectabiliteitsmotieven overheersen. Deze 

motieven fungeren bij deze groep als een 

rem op probleemgedrag wat resulteert in een 

dalende maatschappelijke kwetsbaarheid.

Voor kinderen uit sociaal zwakke gezinnen 

verloopt dit proces moeizamer, en voor 

kinderen uit de allerlaagste sociale strata is 

de afstand tussen gezin en school een ware 

kloof6. Het is minder evident dat ze door 

de leerkracht aanvaard worden. Omdat de 

leerkracht minder van hen verwacht, worden 

ze ook minder gestimuleerd. Integendeel, ze 

dreigen gestigmatiseerd te worden als ‘dom’ 

en ‘ongedisciplineerd’. Daardoor zetten ze 

zich minder in voor de schooltaken, presteren 

ze minder en ontwikkelen ze een negatief 

zelfbeeld. Velen zoeken steun bij een peergroup 

met dezelfde negatieve ervaringen en gaan 

een eigen anti-waardesysteem ontwikkelen om 

hun faal-beleven te compenseren. Het risico 

is aanzienlijk dat dergelijke leerlingen in een 

negatieve spiraal terecht komen, met meer 

systematische delinquentie en een kwetsbare 

positie ten aanzien van de daaropvolgende 

maatschappelijke instellingen zoals de 

arbeidsmarkt, maatschappelijke bijstand en 

zorg, politie en justitie, enzovoort. 

“Voor kinderen uit de allerlaagste sociale 
strata is de afstand tussen gezin en school 
een ware kloof. [...] Omdat de leerkracht 

minder van hen verwacht, worden ze 
ook minder gestimuleerd. Integendeel, ze 

dreigen gestigmatiseerd te worden als ‘dom’ 
en ‘ongedisciplineerd’”

5 Hagan, J. & B. McCarthy (1997) Mean Streets. Youth Crime 

and Homelessness, Cambridge: Cambridge University Press. 
6 Vettenburg, N. & L. Walgrave (2009) Maatschappelijke 

kwetsbaarheid op school. Welwijs, 20(3), 3-8.
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Maatschappelijk kwetsbare leerlingen hebben 

een zeer groot aandeel in het probleemgedrag 

op school. Maar ook de houding van de 

leerkracht en de sanctionerende respons 

zelf kunnen cruciaal zijn in het stimuleren, 

dan wel afremmen van het proces van 

maatschappelijke kwetsbaarheid. Een 

uitsluitende houding en puur bestraffende 

reacties versnellen het proces. Gezocht moet 

worden naar een meer respectvolle omgang 

met de leerlingen en antwoorden die de 

ontoelaatbaarheid van het gedrag duidelijk 

handhaven, maar meteen ook een uitnodigende 

en verbindende boodschap inhouden voor 

degene die het gedrag heeft vertoond. 

Herstelgerichte praktijken lijken aan deze 

voorwaarden te kunnen voldoen.

"De invoering van herstelrecht geeft vaak 
aanleiding tot twee sporen. Dan blijkt 

telkens weer dat maatschappelijk kwetsbare 
jongeren minder kans krijgen op het 

constructieve spoor van het herstelrecht, 
maar nog steeds door de traditionele 

procedures worden geleid."

Herstelrecht en maatschappelijke 

kwetsbaarheid

Een reeks twijfels doet critici vrezen dat het 

herstelrecht ongunstig zou uitpakken voor 

maatschappelijk kwetsbare jongeren7. 

Zo blijft het herstelrecht gefocust op de 

individuele verantwoordelijkheid van de 

dader, terwijl hij/zij vaak zelf het slachtoffer 

is van maatschappelijke dysfuncties en 

discriminatie. Het lijkt moeilijk te aanvaarden 

dat de jongere een herstelgeste moet stellen, 

terwijl de maatschappelijke dysfuncties buiten 

het vizier blijven8. 

De invoering van herstelrecht geeft vaak 

aanleiding tot twee sporen. Dan blijkt telkens 

weer dat maatschappelijk kwetsbare jongeren 

minder kans krijgen op het constructieve spoor 

van het herstelrecht, maar nog steeds door de 

traditionele procedures worden geleid9.

Deelname in herstelgerichte overlegprocessen 

vereist communicatievaardigheden om 

morele emoties op een waarachtige en 

genuanceerde wijze uit te drukken. Onderzoek 

laat zien dat verschillende bevolkingsgroepen 

ook verschillende communicatiepatronen 

vertonen. De communicatiemodellen binnen de 

maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen 

zijn minder verbaal en minder afgestemd op 

het genuanceerd uitdrukken van emoties, 

waardoor ze minder goed aansluiten bij wat in 

een herstelgericht proces wordt verwacht10. 

De flexibiliteit en de vertrouwelijkheid van de 

overlegprocessen vormen een bedreiging voor 

de rechtswaarborgen, die precies berusten op 

voorspelbaarheid en controleerbaarheid11. 

Bij velen wordt het herstelrecht ervaren als een 

rivaal voor de pedagogische en hulpverlenende 

oriëntatie in het jeugd(straf)recht. Gevreesd 

wordt dat de volle focus op het herstel bij het 

slachtoffer, ten koste zal gaan van voldoende 

aandacht voor de noodzakelijke psychosociale 

bijstand voor de jonge daders.

7 Walgrave, L. & I. Vanfraechem (2014) Herstelrecht en 

maatschappelijke kwetsbaarheid : partners in (solving) 

problems ? In: M. De Bie, R. Roose & M. Vandenbroeck (reds.), 

Maatschappelijk engagement: een besef van kwetsbaarheid. 

Liber Amicorum Nicole Vettenburg. Gent: Academia Press, 

401-417. 
8 Lofton, B.P. (2004), Does Restorative justice challenge 

systemic injustices? In: H. Zehr & B. Toews (reds.), Critical 

Issues in Restorative Justice. Monsey (NY)/Cullompton, 

Criminal Justice Press/Willan Publishing, 377-385.
9 Franssen, M., J. Put & J. Deklerck (2010) Het beleid van de 

jeugdmagistraat, Leuven: Universitaire Pers.
10 Vyverman, V. & N. Vettenburg (2009) School well-being 

among young people: is it influenced by the parents 

socioeconomic background? Educational studies, 35 (2),191-

204.
11 Eliaerts, C. & E. Dumortier (2002) Restorative justice for 

children. In need of procedural safeguards and standards. 

In: E. Weitekamp & H.J. Kerner (reds.), Restorative Justice: 

Theoretical Foundations. Cullompton (UK): Willan Publishing, 

204-223.> >>
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Deze kritieken zijn serieus te nemen, maar 

worden grotendeels weerlegd door een correct 

begrip van de essentie en de reikwijdte van 

herstelrecht. De bestrijding van sociaal 

onrecht is niet de belangrijkste missie van 

het herstelrecht. Het herstelrecht biedt een 

alternatief voor het heersende strafapriorisme 

in het antwoord op concrete misdrijven. Niet 

meer, maar dat is al ambitieus genoeg. Wat we 

wel kunnen verwachten is dat het herstelrecht 

het sociaal onrecht niet verhoogt, zoals het 

huidige strafrecht meestal doet.  

Systematisch onderzoek laat zien dat 

herstelgericht overleg tussen de meest direct 

betrokkenen als antwoord op misdrijven, 

re-integratieprogramma’s die een beroep 

doen op de positieve motivatie van degenen 

die misdrijven hebben gepleegd, preventie 

steunend op onderlinge verbondenheid en 

solidariteit, realistische alternatieven zijn voor 

de huidige mainstream die vertrekt vanuit 

wantrouwen, controle en uitsluiting. Deze 

constructieve tendensen gaan uit van het besef 

dat elk beleid ten aanzien van criminaliteit 

en veiligheid moet berusten op een basis 

van solidariteit, insluiting en vertrouwen. 

De kwaliteit van samen leven als geheel is 

afhankelijk van de wijze waarop wij met 

elkaar omgaan, vertrekkend vanuit een initieel 

vertrouwen in elkaar12. 

"Via een herstelrechtelijke reactie wordt het 
misdrijf duidelijk afgekeurd, maar meteen 
worden ook mogelijkheden geopend om het 

beter te doen."

In een herstelgerichte dialoog wordt 

verantwoordelijkheid een vorm van actieve 

verantwoordelijkheid, een uitnodiging om mee 

te werken aan de constructieve afwikkeling van 

de gevolgen van het misdrijf, en gedragen door 

de betrokkenheid van de eigen achterban en 

door een traject van ondersteunende opvolging. 

Door de herstelgerichte geste die erop volgt 

werkt de verantwoordelijkheid ook constructief, 

omdat de jongere de kans krijgt zich te 

bewijzen en een succeservaring op te doen. 

Dat is anders dan in de autoritaire reactie die 

enkel passieve verantwoordelijkheid inhoudt, 

een opgelegde confrontatie met de negatieve 

gevolgen van de daad die een bijkomend lijden 

oplegt en een aanleiding vormt tot verdere 

uitsluiting en stigmatisering.

Via een herstelrechtelijke reactie wordt het 

misdrijf duidelijk afgekeurd, maar meteen 

worden ook mogelijkheden geopend om het 

beter te doen. De jongere ervaart dat er naar 

hem geluisterd wordt, dat anderen geloven 

dat hij tot een constructief herstel in staat is, 

hij wordt begeleid volgens een concreet plan 

waarin hij zelf inspraak heeft gehad, in geval 

van een goede afloop ervaart hij succes en 

respect. Het kunnen beslissende wendingen 

zijn in het leven van maatschappelijk 

kwetsbare jongeren die tot nu toe vooral een 

gebrek aan respect en discriminatie hebben 

meegemaakt. 

Tot slot: Maatschappelijke kwetsbaarheid op 

school en herstelrecht

Schoolervaringen zijn een beslissend element 

in de maatschappelijke positionering van 

jongeren. Wanneer zij niet gemotiveerd 

worden, is het risico groot op slechte 

schoolresultaten en een schoolloopbaan vol 

disciplineproblemen. Dan dreigt de negatieve 

spiraal van maatschappelijke kwetsbaarheid. 

12 Walgrave, L. (2016) Positive criminology, criminology of trust 

and restorative justice. Restorative Justice. An International 

Journal, 4 (3), 424 – 434.
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De wijze waarop door de school met 

tuchtproblemen wordt omgegaan is zeer 

belangrijk. Herstelrechtelijk antwoorden op 

tuchtproblemen kan een oplossing bieden 

voor deze negatieve spiraal. Hoewel het gedrag 

zelf zeer duidelijk wordt afgekeurd, kunnen 

ook maatschappelijk kwetsbare leerlingen nu 

ervaren dat er naar hen geluisterd wordt, dat 

men in hen gelooft, dat ze in staat zijn tot een 

constructief gesprek, dat ze worden gedragen 

in hun herstelgerichte inspanning, ze respect 

en waardering kunnen ervaren voor hun 

herstelgedrag. Ze beseffen dat het ook anders 

kan, dat de "reguliere samenleving" wél nog 

op hen wacht. Dat is ook wat Maruna "making 

good" noemde, het proces waarbij mensen die 

delicten hebben gepleegd een beter zelfbeeld 

ontwikkelen en een perspectief ontplooien 

op een toekomst als maatschappelijk 

geïntegreerde burger13.

In plaats van een retributieve 
sanctiementaliteit aan te hangen, moet 

men emancipatorisch gaan denken.

Om dat mogelijk te maken zijn er wel enkele 

voorwaarden.

Allereerst vraagt herstelgericht werken een 

mentaliteitsverandering in scholen. In plaats 

van een retributieve sanctiementaliteit 

aan te hangen, moet men emancipatorisch 

gaan denken. Te verwachten valt dat deze 

omwenteling  niet voor iedereen evident is en 

op veel onbegrip en/of weerstand kan stuiten. 

Men zal zich daarom moeten inspannen om de 

herstelgerichte visie bekend te maken.

Ten tweede vraagt een dergelijke 

mentaliteitsverandering een whole school 

approach waarbij de hele schoolgemeenschap 

(leerlingen, leerkrachten, directie, 

ondersteunend personeel, ouders, buurt) actief 

betrokken wordt en een brede waaier aan 

methodieken en acties aangeboden wordt. Dit 

betekent ook dat er voldoende geïnvesteerd 

moet worden in vorming, opleiding, begeleiding 

en intervisie om de herstelgerichte visie en 

methodieken aan te leren en in herstelgerichte 

praktijken om te zetten.

13 Maruna, S. (2001) Making good: how ex-convicts 

reform and rebuild their lives, Washington DC: 

American Psychological Association Press
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Psycholoog Tom van Waterschoot is mede-oprichter 
van de vzw “Herstelgericht werken op school’ 
en zorgcoördinator van PrOS een organisatie die 
vanuit een herstelgerichte visie jongeren, ouders en 
scholen wil helpen op een positieve en verbindende 
manier met elkaar om te gaan en leerprocessen 
fijn en constructief te laten verlopen. In zijn artikel 
bespreekt hij de zeven bouwstenen die door de 
leden van het Vlaamse “Platform voor herstelgericht 
werken op school” als kenmerkend worden gezien 
voor een herstelgericht klimaat op school.

een herstelgericht klimaat op school 
  Tom Waterschoot

“Het begint bij de directie en het beleid 
van de school.  

‘Be the change!’”

> >>
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>>> Herstelgericht werken wordt steeds 

meer gezien als een goed alternatief voor 

een sanctionerend klimaat op school. Door 

intensief te investeren in goede relaties op 

school, wordt het leerklimaat voor leerlingen 

verbeterd en neemt het gevoel van welbevinden 

voor leerlingen en leerkrachten toe. 

Verschillende organisaties in België hebben 

de handen ineen geslagen om ervaringen 

uit te wisselen en krachten te bundelen 

om het herstelgericht werken in Vlaamse 

scholen te promoten en zichtbaar te maken. 

Zij bundelden zich in het ‘platform voor 

herstelgericht werken op school’ en delen een 

visie omtrent de praktijk van herstelgericht 

werken op school. Op dit moment wordt 

er vanuit de herstelgerichte visie in drie 

scholen een implementatieproces opgestart, 

waarin stapsgewijs het hele onderwijzend en 

ondersteunend personeel van de school wordt 

meegenomen.

“Verschillende organisaties in België 
hebben de handen ineen geslagen om 

ervaringen uit te wisselen en krachten te 
bundelen om het herstelgericht werken in 

Vlaamse scholen te promoten en zichtbaar 
te maken. Zij bundelden zich in het 

‘platform voor herstelgericht werken op 
school’ ”

In 2014  organiseerde het platform voor 

herstelgericht werken op school een dialoogdag 

waar belanghebbende actoren (leerkrachten, 

directies, leerlingen, leerlingenbegeleiders, 

externe begeleiders e.d.) werden uitgenodigd 

om samen na te denken en de basisprincipes 

van het herstelgericht denken op een rij te 

zetten. In dit artikel zet ik zeven belangrijke 

bouwstenen op een rij die als kenmerkend 

werden benoemd voor een herstelgericht 

klimaat op een school. Deze bouwstenen 

kwamen tot stand via democratisch overleg op 

deze dialoogdag en worden gedeeld door alle 

leden van het platform.

Herstelgericht werken legt de focus op de 

schade, niet op de dader. Traditioneel zoeken 

wij bij incidenten naar diegene die het gedaan 

heeft en naar een gepaste straf. Dit leidt het 

conflict af van de betrokkenen en legt het in 

handen van externen die oordelen vellen en 

sancties uitspreken. In een herstelgerichte 

visie gaan we mét alle betrokken partijen 

op zoek naar wie beschadigd werd door het 

gebeuren en stellen we samen een herstelplan 

op dat de geleden schade kan herstellen. 

Herstelgericht werken roept het idee van 

‘schade’ op. Er dient eerst iets of iemand 

beschadigd te zijn vooraleer er hersteld 

kan worden. Herstel kan echter alleen maar 

plaats vinden binnen een klimaat waarbinnen 

herstelgericht werken kan bestaan. Op die 

manier is het van belang dat er een goed en 

constructief klimaat is dat verbindend werkt. 

De volgende handvatten helpen om zo’n 

positief en verbindend klimaat te vestigen op 

een school.

1. Positief  leiderschap

Het begint bij de directie en het beleid van 

de school. Zij dragen het beleid uit en de 

beslissing om een herstelgerichte visie de 

school binnen te brengen. Zij doen dit niet 

enkel door dit te stellen, zij doen dit ook door 

hier een voorbeeld van te zijn: ‘Be the change!’ 

Een directeur kan een perfect rolmodel zijn 

voor het klimaat dat hij/zij in de school wenst 

te implementeren. Herstelgericht werken is 

een ‘fair proces’ met open dialoog en vrijwillige 

bereidheid tot participatie. Herstelgericht 

werken ‘opleggen’ is aldus een contradictio 

in terminis. Om de visie te implementeren 

is dialoog nodig met het leerkrachtenkorps, 

de leerlingen, de ouders en alle betrokken 

partners in de school, waarbij hun behoeften 

worden gepeild en afspraken gemaakt die op 

deze behoeften aansluiten. 

> >>
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Leiderschap gaat ook over de relatie van de 

leerkracht met de leerlingen. De leerkracht 

straalt in zijn klasmanagement een 

leiderschapsstijl uit die gevoed wordt door een 

herstelgerichte visie. De leerkracht heeft een 

bepalende rol in de sfeer die uitgezet wordt 

in de klas. Als die positief is en verbindend, 

ontstaan er minder tuchtproblemen in de klas. 

“Een herstelgerichte school biedt een goed 
antwoord op problemen rond pestgedrag."

2. Investeer in een warm en constructief 

schoolklimaat

Als we de preventiepiramide van Johan 

Deklerck1 volgen, leren we dat het belangrijk 

is om sterk te investeren in basispreventie: 

goede relaties in de school, open dialoog, 

mogelijkheden tot gesprek vooral ook als het 

goed gaat, enzovoort. Hoe sterker deze inzet 

is, hoe meer potentiële problemen voorkomen 

worden. Bovendien creëert dit een klimaat 

waarin problemen makkelijker benaderd 

kunnen worden: er is al een open dialoog die 

dan ook gebruikt kan worden om tot herstel 

te komen. Bijkomend wordt een begrenzende 

interventie van een leerkracht makkelijker 

aanvaard door jongeren als tussen hen een 

goeie band heerst en kan deze als buffer 

fungeren tegen verzet en revolte: ‘Connection 

before correction!’.

Een herstelgerichte school biedt een goed 

antwoord op problemen rond pestgedrag. Het 

biedt een kader om conflicten te herstellen 

en is de juiste preventieve weg om pesten te 

voorkomen. Het sluit intrinsiek aan bij het 

streven naar (meer) inclusie in het onderwijs.

Het kan ook een antwoord vormen op het 

bestaande hoge ziekteverzuim, omdat in 

een herstelgerichte cultuur men zorg voor 

elkaar draagt, wat fundamenteel is voor het 

welbevinden van leerkrachten. 

3. Eigenaarschap

Vaak wordt een conflict weggenomen van 

de betrokkenen en verhuist het naar de 

leerlingenbegeleider of de directie zonder dat 

de betrokkenen nog met elkaar in contact 

komen. Dit houdt het conflict gaande. Het 

platform voor herstelgericht werken op school 

pleit voor dialoog tussen betrokkenen als zich 

een conflict heeft voorgedaan. Zo kan ook 

emotionele schade hersteld worden en bouwt 

men de relatie tussen betrokkenen opnieuw 

op. Christie Nils (1977) schreef een artikel 

met als titel ‘Conflict as property’, waarmee 

hij een pleidooi hield om het conflict terug te 

geven aan de betrokkenen en iedereen de kans 

te geven eigenaarschap te nemen voor het 

conflict waarin men verwikkeld was geraakt.

4. Bied steun én structuur

Herstelgericht werken biedt steun aan alle 

betrokkenen, zowel daders als slachtoffers en 

aan getuigen, ondersteuners en de betrokken 

context. Het is ook volhardend: er wordt 

doorgewerkt tot een aanvaardbare oplossing 

tot stand is gekomen waarbij alle betrokkenen 

zich goed voelen. Dit plan wordt ook actief 

opgevolgd, zodat de gesproken woorden 

doorleefde en gemeende woorden worden. Het 

is een manier van werken ‘samen met’ in plaats 

van ‘tegen’ of ‘voor’. Herstelgericht werken 

wordt vaak afgedaan als ‘soft’, maar dat is het 

niet: het is volhardend, oprecht, no-nonsense 

en brengt veel structuur. Het leert leerlingen 

verantwoordelijkheid nemen en ontwikkelt hun 

empathisch vermogen.  

 

5. Er zal weerstand zijn

Niet iedereen is voorstander van een 

herstelgerichte visie. Sociologisch bevinden we

1 Deklerck, J. (2011). Een veelkleurig verhaal. Preventie en 

aanpak van probleemgedrag in het onderwijs. Leuven, Acco.
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ons in een overgangsstadium waarin 

aanhangers van nieuwe en oude autoriteit2 

dezelfde school bevolken. Dit geeft aardig 

wat conflicten want de opvoedingsstijlen 

verschillen erg van elkaar. Natuurlijk 

zijn wij aanhangers van het idee ‘nieuwe 

autoriteit’3, omdat het volgens ons past 

bij een democratische dialoog met alle 

betrokkenen en het stem geeft aan jongeren. 

Dat neemt niet weg, trouw aan onze eigen 

visie, dat we er belang aan hechten om goed te 

luisteren naar mensen met andere meningen. 

Verschillende meningen brengen vaak nieuwe 

aandachtspunten met zich mee waarmee 

rekening gehouden kan worden. Als we rekening 

houden met de behoeften van alle leerkrachten, 

dan zien we vaak dat er vergelijkbare noden 

leven: behoefte aan respect, behoefte aan 

rust, behoefte aan beluisterd worden, los 

van het gegeven of men nu herstelgericht of 

sanctionerend denkt. Naar onze mening biedt 

een herstelgerichte visie de beste kans om in 

deze behoeften te voorzien.

“Ons lijkt het dan ook fundamenteel om de 
herstelgerichte visie te implementeren in de 

lerarenopleiding"

6. Is er tijd?

Tijdsnood is een heikel punt binnen de 

schoolse context. Leerkrachten ontmoeten 

elkaar zelden buiten de lesuren voor intervisie, 

om met elkaar van gedachten te wisselen. 

Binnen het leerplan is er vaak weinig tot geen 

ruimte om een (pro)actief klasmanagement te 

voeren. Vaak wachten leerkrachten dan ook met 

klasgesprekken tot er een probleem opduikt, 

waardoor onnodig (veel) tijd geïnvesteerd moet 

worden om de rust te hervinden in een klas. Om 

goed proactief en verbindend te werken, dient 

tijd gemaakt worden in het leerplan om oog 

te hebben voor de ontwikkeling van jongeren, 

groepsvorming en het ontwikkelen van sociale 

vaardigheden. Wij denken dat het proactief 

investeren van tijd een terugverdieneffect 

genereert, omdat later veel minder energie 

geïnvesteerd hoeft te worden in het herstellen 

van beschadigde relaties.

7. Beleid en opleiding

Het platform pleit voor bovenstaande 

elementen en wil actie voeren ter 

implementatie van de herstelgerichte 

visie op alle niveaus. Het wordt hier 

onder andere in gesteund door het 

Kinderrechtencommissariaat en de Vlaamse 

Scholieren Koepel. Aangezien het leerproces op 

scholen plaatsvindt via contacten en relaties 

tussen leerkrachten en leerlingen, en deze 

relatie zo’n fundamentele plaats heeft in het 

leerproces, moet deze relatie zo goed mogelijk 

verzorgd worden. Men leert niets van een 

persoon die men niet moet, omdat men niet 

openstaat voor wat die persoon te vertellen 

heeft. Een stevige en positieve relatie tussen 

een leerkracht en een leerling is de beste grond 

waarop leren en ontwikkeling kan groeien. 

Ons lijkt het dan ook fundamenteel om de 

herstelgerichte visie te implementeren in de 

lerarenopleiding en hier meer oog te hebben 

voor de ontwikkelingspsychologie van jongeren, 

het klasmanagement, conflicthantering en 

groepsprocessen.

2 Omer, H. (2013). Nieuwe autoriteit. Samen werken aan 

een krachtige opvoedingsstijl thuis, op school en in de 

samenleving. Amsterdam, Hogrefe.

  Met het begrip ‘nieuwe autoriteit’ reikt Haim Omer 

handvatten aan hoe men hedendaags autoriteit kan bezitten 

als leider van een groep (klas, gezin, werk, enz.), dat niet 

gebaseerd is op macht, maar wel op wederzijds respect. 

Nieuwe autoriteit is een heel aanwezige manier van werken, 

waar men alle onderlinge relaties erg  serieus neemt en ook 

bereid is om het eigen handelen kritisch te bekijken. Omer 

geeft in zijn boek ook duidelijke richtlijnen aan wanneer 

gemaakte afspraken niet nagekomen worden en komt dan 

helemaal terecht in de visie van het geweldloos verzet.
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