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WEKELIJKS TIPS PER EMAIL
Iedere week vind je op onze website een nieuwe tip over opgroeien
in verbondenheid met jezelf, de ander, de materie, mens en
maatschappij en de natuur.
Deze tips zijn geschreven door diverse auteurs en zij bieden een
praktisch kader voor het realiseren van de ideeën die je zo zult lezen
in dit boek. Een cultuur van verbondenheid creëren we met elkaar –
niet alleen door er over te denken maar vooral ook door het te doen!
Je kunt je gratis abonneren op deze tips. Gelijk doen dus:
http://www.opgroeieninverbondenheid.nl
Op onze homepage zie je links in de kantlijn het abonneer formulier:

Vul je emailadres in en klik op de knop ‘Abonneren!’ Je ontvangt dan
direct bericht per email wanneer de nieuwste tip online staat.
Als je nog vragen hebt over abonneren of als je problemen ondervindt tijdens de registratie, dan vind je mogelijke antwoorden hier:
http://www.opgroeieninverbondenheid.nl/veelgestelde-vragen/vragen-over-wekelijkse-tips

Opgroeien in verbondenheid © Marijke Sluijter & St. Universele Opvoeding

2

INHOUD

4

Inleiding

9

De band met jezelf, de ander en de wereld

13

Werken aan een cultuur van verbondenheid in het gezin

18

Werken aan een cultuur van verbondenheid op straat

20

Werken aan een cultuur van verbondenheid in
kinderopvang en school

26

Traject Verbondenheid

27

Over de auteur

Opgroeien in verbondenheid © Marijke Sluijter & St. Universele Opvoeding

3

INLEIDING
In 2008 bestond Stichting Universele Opvoeding, de uitgever van
Educare, 25 jaar. Dat feit wilden we niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. In plaats van een feestje kozen we voor het ontwikkelen van
een project waarmee we van het (kinder)leven een feest kunnen
maken. Het is een geschenk van ons aan de kinderen van deze
generatie.
Eerst kozen we een thema. Onze rode draad door de jaren heen was
verbondenheid. Er bleek zelfs een proefschrift over te zijn: Anouk
Depuydt (2005, universiteit van Leuven) legde een verband tussen
respectloos gedrag en het ontbreken van een band met een van de
vijf levensgebieden.
Zij onderscheidt de band met jezelf, de ander, de materie, de
maatschappij en het leven. Dat kozen we als speerpunt om de
komende jaren aan te werken.

Een sterke samenleving
Een goede band met jezelf, de ander, de materie, de maatschappij
en het grote levensgeheel maakt dat je er respectvol mee om gaat.
Iemand die je ervaart als medemens kwets je niet, iets waar je je
(mede)eigenaar van voelt beschadig je niet.
Kinderen hebben ervaringen nodig waarin zij zich verbonden kunnen
voelen met anderen, met de natuur èn met zichzelf.
Een diepgevoelde band verankert je in het leven. Hechte banden
maken je sterk, maakt de maatschappij sterk èn maakt de bereidheid
je in te zetten voor anderen en de natuur groter. Ouders, opvoeders
en leraren die hier oog voor hebben kunnen met eenvoudige stappen
bouwen aan een basis waarin elk kind kan gedijen.
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De-link-wentie
Uit onderzoek naar crimineel en respectloos gedrag 1 bleek dat
mensen die dat gedrag vertonen dikwijls schakels ontbreken. Het
verband met zichzelf, de ander of de wereld is niet hecht. Als er geen
persoonlijkheidsstoornis aan ten grondslag ligt komt dat dikwijls
omdat er op bepaalde gebieden te weinig of negatieve ervaringen
zijn opgedaan in de kindertijd.
Eigenlijk weten we dit allemaal, en in het woord de-link-ent zit het al
ingebakken. Luister maar: de-link, het ontbreken van een schakel 2 .
We moeten dus toe naar een cultuur van her-verbinden. In
verbondenheid schuilt een grote kracht. De banden met andere
mensen, met de omgeving en de natuur kunnen een kind helpen om
de band met zijn natuurlijk milieu te herstellen of te compenseren.
Ouders, pedagogisch werkers en leraren kunnen actief zoeken naar
momenten en activiteiten waarin kinderen die verbinding kunnen
ervaren. Respectloos en probleemgedrag neemt af, positief gedrag
neemt toe.

We kunnen ons bewust inzetten
Verbondenheid zit hem niet in grote of ingewikkelde ingrepen. Met
kleine praktische dingen kom je al een heel eind. Het mooie is:
verbondenheid kost geen geld. Wel liefde en aandacht. Een zekere
wakkerheid ten aanzien wat werkelijk belangrijk is, nu, niet straks of
later.
Door zich hiervan bewust te worden kan elke opvoeder bijdragen aan
een cultuur van verbondenheid, een cultuur waarin we samen,
1

Anouk Depuydt (2005) - Depuydt, A. en Deklerck, J. (2005) ‘Re-ligare’ als antwoord op ‘delinquentie’. Een aanzet tot een ethische, contextuele en ecologische criminologie. Leuven:
KULeuven. Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van doctor in de criminologische
wetenschappen. (Niet uitgegeven)

2

Anouk Depuydt, Johan Deklerck en Gie Deboute: Verbondenheid als antwoord op de-linkwentie,
preventie op een nieuw spoor. 2001 Acco - Preventie op een nieuw spoor
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schouder aan schouder werken aan een wereld waar het goed
toeven is.
Je verbonden weten en van daaruit handelen maakt al het verschil
uit, want kinderen die goed gehecht zijn staan stevig in het leven,
voelen zich niet meer of minder dan een ander, kunnen inclusief
denken en laten zich leiden door wat goed is voor allen vanuit een
welbegrepen eigen belang.

Een vergeten dimensie
We zien allemaal tendensen die desintegrerend werken. De groeiende
individualisering en fragmentering van onze maatschappij raakt ons
allen. Van traditionele, generaties overspannende families zie je nu
een-oudergezinnen en zelf-geen-oudergezinnen, waarin kinderen aan
hun lot worden overgelaten.
De grote religieuze en ideologische systemen verkruimelen. Er groeit
een kloof tussen de gewone mens en de institutionele bovenbouw die
zijn leven bepaalt - overheden, gerecht, wetenschap.
En de nauwe band tussen mens en natuur begint te rafelen: zowel in
het individuele als in het maatschappelijke leven hebben we onder
meer het gevoel verloren voor de natuurlijke kringloop van leven en
dood, opbouw en verval.

Vijf cirkels van verbondenheid
Anouk Depuydt deelt die maatschappelijke analyse, maar zelf bekijkt
ze vooral hoe die desintegratie de ethische beleving van het individu
beïnvloedt, en vooral: wat eraan kan worden gedaan.
“Voor mijn eindverhandeling in de criminologie heb ik allerlei
verhalen geanalyseerd van en over delinquenten. Vaak worden
misdaden gepleegd omdat een gevoel van verbondenheid met
zichzelf, de anderen of de omgeving wegvalt.”
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“De conclusie ligt voor de hand: wie criminaliteit en vandalisme
fundamenteel wil aanpakken, moet een grondhouding van
verbondenheid ontwikkelen.”
“Die visie probeer ik theoretisch te funderen, maar eigenlijk wortelt
ze in de alledaagse ervaring. Iemand met wie je je verbonden voelt,
respecteer je ook. Jongeren die opgroeien in een anonieme omgeving
kunnen makkelijk afglijden in vandalisme en criminaliteit.”

Het goede leven
Het goede leven wortelt in de verbondenheid met vijf
omgevingscirkels, vindt Anouk Depuydt:
1. zichzelf, het eigen lichaam en het eigen bewustzijn;
2. de anderen;
3. de materiële omgeving;
4. de maatschappij of de groep;
5. en het levensgeheel - het ultieme geheel in tijd en ruimte
waaraan de natuur ons herinnert.
Het komt er op aan om de band met deze vijf cirkels te verstevigen,
zodat we ons opnieuw ingebed voelen in een dragend geheel. In het
gezin, op scholen en in kinderopvangcentra kunnen de opvoeders
zich inzetten om de band met deze vijf levensgebieden vorm te
geven.
Anouk: “Kinderen die op de speelplaats ruziemaken, leren conflicten
met elkaar uit te praten, in plaats van met de leerkracht. Als
kinderen ontdekken met hoeveel zorg hun schrijf- en schoolgerief
gemaakt is, ontwikkelen ze daar een band mee, zodat ze hun pen en
papier met meer zorg behandelen.”
“In stedelijke scholen kan een schooltuin op de speelplaats de
kinderen opnieuw vertrouwd maken met de kringloop van de natuur.
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En als je er een punt van maakt om leerlingen met probleemgedrag
voortdurend postief te benaderen, zie je zo'n kind helemaal
ontbolsteren.”
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DE BAND MET JEZELF, DE ANDER EN
DE WERELD
Eén zijn met jezelf en alles om je heen, dat is totale verbondenheid.
Je voelt je meester van de situatie, kunt volledig op jezelf
vertrouwen, voelt je verantwoordelijk en competent.

Opgroeien in verbondenheid met zichzelf
Met aandacht een kind volgen op zijn ontdekkingstocht op het
klimrek; de gelaatstrekken lezen tijdens de worsteling met een som;
met kloppend hart een kind voor het eerst alleen naar school laten
fietsen. Als opvoeder ken je die momenten als geen ander. Het kind
gaat helemaal op in de activiteit, verbindt zich ermee in totale
overgave.
Een kind dat in verbinding is met zichzelf, leert kennen wat in
hemzelf leeft, dit kind ervaart zichzelf. Het respecteert zichzelf
en is zelfbewust.
Een kind opvoeden tot een sterk zelfstandig mens is voor opvoeders
een mooie uitdaging: het kind daarbij aan te moedigen, met
aandacht te volgen, te ondersteunen wanneer nodig is en los te
durven laten. Help het te leren kennen wat in hem leeft.

Opgroeien in verbondenheid met elkaar
Mensen maken contact met elkaar door te communiceren. Tussen
twee personen die elkaar tegenkomen is er altijd communicatie. De
kwaliteit van die communicatie is bepalend of het tot een verbinding
komt. Respectvol communiceren, goed luisteren, met aandacht voor
elkaars wensen en behoeften is een manier van communiceren die
verbindt.

Opgroeien in verbondenheid © Marijke Sluijter & St. Universele Opvoeding

9

Opvoeders kunnen er voor kiezen om te communiceren vanuit
compassie en harmonie. Zo leven ze kinderen voor om verbindend
te communiceren.
Ook op straat liggen de kansen voor het grijpen. Een onbekende man
op straat groeten met een glimlach, een oude vrouw helpen met een
rollator de stoep op duwen, de deur voor iemand ophouden, opstaan
voor een ander in een volle bus...
Kinderen die het hun opvoeders zien voordoen hoef je het niet te
vragen. Put uit je eigen wijsheid en maak de connectie.

Opgroeien in verbondenheid met de materie
Er schuilt een grote kracht in het stevig verbonden zijn met materie.
De zintuigen zijn de vensters op de wereld. Je voedt de zintuigen
door kinderen met veel verschillende materialen in aanraking te
brengen.
Een rijke (leer)omgeving is een wereld vol geuren, geluiden, smaken
en tastindrukken. En natuurlijk is er veel te zien, liefst zoveel
mogelijk in het echt.
Een schaap op een plaatje is niet te vergelijken met wat je kunt
beleven aan een echt schaap. Aai maar eens de zachte, warme en
vettige vacht van een schaap, ruik de geur, leg je oor tegen zijn flank
en luister, kijk hem in de ogen en proef een stukje schapenkaas.
Zo leert het kind materie uit de omgeving kennen, te waarderen en
er voor te zorgen. Laat kinderen zien waar alles wat ze hebben
vandaan komt, leg verbanden naar de mensen die dat allemaal
gemaakt hebben en naar hen toe hebben gebracht.
Kinderen die ontdekken met hoeveel zorg hun spullen gemaakt zijn,
ontwikkelen er een band mee en zullen er eerder met zorg mee om
gaan. Maak materie tastbaar, maak de verbinding.
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Opgroeien in verbondenheid met de maatschappij
De maatschappij dat ben jij, riep SIRE in een campagne.
Gemeenschapsgevoel ontwikkelen bij kinderen begint bij het doen
van kleine dingen in je eigen omgeving. Het leven houdt niet op bij
de voordeur!
Zet je in voor een zangkoor, je kerk of sportvereniging, doe leuke
dingen met je buren. Toon je verantwoordelijk voor meer dan je
gezin. Sommige buurten organiseren schoonmaakdagen, of zetten
een koek-en-zopie tent neer als het eens vriest.
Ook uitwisseling met groepen waar je niet zo vanzelfsprekend
contact hebt, tonen kinderen een wereld buiten hun eigen omgeving.
Het zijn vaak kleine dingen die een enorm effect kunnen hebben.
Help kinderen zich met de straat, de buurt, de maatschappij te
verbinden. Kijk verder en haal je band aan met de maatschappij.

Opgroeien in verbondenheid met de natuur
Met haar kracht, pracht, creativiteit, ritmes, kringloop van leven en
dood, is de natuur een onuitputtelijke bron van inspiratie voor
opvoeders. Er is weinig voor nodig, de natuur betovert en verleidt elk
kind spontaan. De natuur is de ultieme opvoeder, we kunnen niet
zonder haar invloed.
Het kind verbinden met de natuur is noodzakelijk voor een goede
ontwikkeling, zowel lichamelijk als geestelijk. Denk aan de
motorische ontwikkeling door het klimmen en klauteren in de natuur,
het effect van buitenspelen op een gezond lichaam, het kunnen
uitleven van overtollige energie.
Op stedelijke scholen kan een schooltuin op de speelplaats de
kinderen vertrouwd maken met de kringloop van de natuur. Hoe
groeit een sperzieboon, een paddenstoel?
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Maar niet alleen kennis over de natuur telt. Zeker ook de creativiteit
die de natuur aanwakkert, de inspiratie en de contemplatie, de rust
die ze oproept.
Voor het milieu is het van levensbelang dat mensen positieve
ervaringen opdoen met de natuur. Uit onderzoek blijkt namelijk dat
een volwassene die als kind verbonden was met de natuur veel meer
bereidt is daar zorgvuldig mee om te gaan.
Laat je dus inspireren, maak tijd voor natuur.
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WERKEN AAN VERBONDENHEID IN
HET GEZIN
Drie ingrediënten zijn onmisbaar om een cultuur van verbondenheid
in het gezin te creëren: rust, aandacht en tijd.
Dat begint al voor de conceptie. Ouders die zich goed voorbereiden
en al vooraf zich afstemmen op het kindje openen zich voor dit
nieuwe wezen dat zo’n grote invloed op hun leven zal hebben. Dat is
goed voor de ouders, die daardoor ruimte maken, maar ook voor het
kind. Het nog niet geboren kind ‘weet’ zich welkom.

Weet een ongeboren kind dan al iets?
Waarschijnlijk wel. Uit regressietherapie blijkt dat veel volwassenen
zich gebeurtenissen uit het leven van hun ouders herinneren uit de
tijd dat ze nog in de baarmoeder zaten! Mijn oudste zoon, die
geadopteerd is, kon toen hij 17 was, in een regressie heel veel
terugzien van het leven van zijn moeder. Dat heeft een gat in zijn
leven geheeld.

Vroeger, toen ik groot was…
Ook vertellen jonge kinderen vaak spontaan over gebeurtenissen die
voor hun geboorte plaatsvonden. 3 Mijn jongste zoon herinnerde me
aan een voorval dat al zeven jaar voor zijn geboorte plaatsvond.
Toen hij een jaar of vijf was ergerde hij zich altijd als we het over
vroeger hadden, omdat hij niet in het verhaal voorkwam. Ik zei dan
altijd: “Toen was jij er nog niet!”
Toen het weer gebeurde antwoordde hij heel verontwaardigd: “Jawel,
toen was ik een grote witte vlinder, en vloog ik bij jullie!”

3

Joanne Klink. Vroeger toen ik groot was.
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Het schaamrood sloeg me op de kaken: inderdaad had ik hem
‘gezien’. Op mijn 18de, zeven jaar voor zijn geboorte, liep ik met zijn
vader door een drukke winkelstraat toen ik plotseling, uit het niets,
een koppie van een rossig jongetje met sproetjes voor me zag. Ik
wist het heel zeker: dit is het kind dat we samen krijgen!
Geen idee hoe ik erbij kwam, ik kwam niet uit een milieu waar over
een leven voor de geboorte gesproken werd. Pas toen hij zich met
deze opmerking in mijn verleden plaatste drong tot me door dat dit
het gezicht van het jongetje was dat ik toen ‘zag’.
Nu zal niet iedereen dergelijke ervaringen hebben, maar de
ervaringen van degenen die dat wel hebben, getuigen van een
verbondenheid die verder gaat dan hier en nu.

Tijdens de zwangerschap
Als ouders eenmaal zwanger zijn, is het gemakkelijker contact met je
kindje te maken. Wen eraan dat je de drie ingrediënten voor
verbondenheid dagelijks toepast: maak tijd, kom tot rust en geef
aandacht.
Je kunt spelen met je ongeboren kindje. Als je je hand op een plek
legt zal het reageren met beweging. 4 Als je verhaaltjes vertelt
luistert het naar je stem. Uit onderzoek blijkt dat kinderen de
verhaaltjes na de geboorte herkennen!
Je kunt zelfs al liedjes voor je kind zingen, of je favoriete muziek aan
je kind laten horen. Diezelfde liedjes en muziek kun je weer laten
horen als het kindje geboren is. Dat klinkt vertrouwt en stelt het
kindje gerust.

4
Tastbaar welkom: Haptonomische zwangerschapsbegeleiding in beeld. Uitgave van de Vereniging voor
Zwangerschapsbegeleiding; zie www.vhzb.nl

Opgroeien in verbondenheid © Marijke Sluijter & St. Universele Opvoeding

14

Je jeugd loslaten
Na de geboorte moet je je leven als nieuw gezin gaan inrichten.
Zonder kinderen konden jullie doen wat je wilde. Je had je werk, je
hobby’s, je vrienden en je vrije tijd. Daar kon je je dagen aardig mee
vullen. Nu komt daar een kindje bij...
Het is niet realistisch om alles wat je deed te blijven doen. Een kindje
kost veel tijd. Bespreek dus tijdig welke herverdeling jullie in je
programma gaan aanbrengen. Hiervoor zijn handige gezinsplanners 5
te koop die je helpen om keuzes te maken die voor elk gezinslid
acceptabel zijn.

Samen slapen
Hoewel er veel gewaarschuwd wordt tegen samen slapen, stel ik voor
dat nog eens nuchter te bekijken.
Ten eerste is het nog maar de vraag of het wel zo gevaarlijk is als
wordt gesuggereerd. Mothering, een Amerikaans tijdschrift voor
jonge ouders, stelt dat een lobby van kinderledikantjesfabrikanten 6
achter deze negatieve berichtgeving zit.
Als je geen drugs of drank gebruikt ga je echt niet op je kindje
liggen. Bovendien zijn er aanleunbedjes te koop of zelf te maken
waardoor je de nadelen opheft en kunt genieten van de voordelen.
Want die zijn legio.
Je houdt bijvoorbeeld ’s nachts toezicht op het kind. Ik vind het
persoonlijk onbegrijpelijk dat je kleine kinderen urenlang alleen in
een kamer kunt achterlaten.

5
Een organizer waarin ruim aandacht is voor de behoeften van elk gezinslid is de Happy Familylife
Organizer. Zie www.happyfamilylife.com.
6

www.mothering.com
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Je kind is direct gerustgesteld als het mensen ziet zodra het wakker
wordt. De geuren en geluiden van de ouders zorgen voor een
nestgevoel.
Je slaapt veel rustiger, je hoeft niet waakzaam te zijn om te horen of
je je kind in de kamer verderop hoort. Je kindje is vlakbij, je hoeft je
bed niet uit om te voeden of te troosten. Je valt veel sneller weer in
slaap en bent ’s ochtends beter uitgerust.

Huidcontact
Lekker tegen elkaar aanliggen is een oerbehoefte, we kunnen niet
zonder. Huidcontact is uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van
je kind: de huid is het grootste orgaan met verbindingen naar het
hele organisme.
Een kind dat voldoende gestreeld en geknuffeld wordt groeit beter,
ontwikkelt een beter immuunsysteem, ontwikkelt betere sociale
vaardigheden en leert beter. De adrenalinespiegel daalt namelijk
door het hormoon oxitocine, dat vrijkomt als je op een prettige
manier wordt aangeraakt.
Oxitocine wordt ook wel het zorghormoon genoemd, omdat je
ontspannen raakt en je meer aandacht krijgt voor de ander.
Aanraken is oercommunicatie. Het is het fundament voor het latere
communiceren via woorden. De subtiliteit die je via huidcontact leert
heeft zijn weerslag in je latere vaardigheid om te communiceren.

Kies voor slow
Doe aan slow food en slow familylife. Vooral als je een druk
programma hebt is het uiterst belangrijk regelmatig op de rem te
trappen en het leven te vertragen.
Laat je kind het tempo aangeven als je met hem of haar bezig bent.
Je eigen tempo is waarschijnlijk veel hoger. Het kindertempo kan een
Opgroeien in verbondenheid © Marijke Sluijter & St. Universele Opvoeding
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prima ont-stressor zijn, als je je daaraan kan overgeven. Doe je dat
niet, dat heb je al gauw twee gestresste mensen, jij èn je kind!

Zorg voor een extended family
Kinderen opvoeden was oorspronkelijk de taak van een hele groep
mensen. “It takes a village to raise a child”, zegt een Afrikaans
spreekwoord. Vierentwintig uur per dag in je eentje voor een kind
zorgen is veel te veel. Kijk eens om je heen wie met je mee wil
‘moederen’ - M/V.
Toen mijn kinderen jong waren at ik een keer per week met de
buurvrouw. We waren beiden alleenstaande werkende moeders. Voor
ons was het heerlijk om een keer in de veertien dagen lui te wachten
tot het eten aan de overkant klaar was. Zelf koken was ook leuk, het
was extra feestelijk, want er kwam visite.
De kinderen kwamen zo vanzelf onder de sfeer van een extra
‘opvoeder’. Niet dat er zwaar werd opgevoed, maar er een paar extra
ogen is toch prettig.

Zorg voor verbondenheid met mede-opvoeders
Een goede band van de ouders met school en kinderopvang is voor
kinderen heel belangrijk. Ze voelen zich geborgen als opvoeders een
goede band met elkaar hebben. Terloopse en officiële bezoekjes van
ouders aan school en kinderopvang geven kinderen steun.
Omgekeerd ook. Als juf of meester eens bij je thuis is geweest, zijn
beide werelden gekoppeld. Er is een brug geslagen.
Als ouder iets doen voor school of kinderopvang maakt dat je je
verbindt met het leven van je kind buiten het gezin. Misschien niet
zichtbaar, wel heel voelbaar in de houding van het kind.
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DE STRAAT ALS OPVOEDER
De gezinsopvoeding zou zich moeten uitstrekken tot de straat en de
buurt. De extended family die we zijn verloren kan in een buurt weer
worden teruggevonden.
Meer ogen bieden bescherming, meer kinderen op straat lokt andere
kinderen naar buiten, meer beweging breng meer gezondheid, meer
ervaring met relatief vreemden biedt meer leermomenten op het
gebied van sociale vaardigheden en het omgaan met normen en
waarden, ook die van anderen.
In heel veel steden kunnen kinderen al niet meer buiten spelen. Een
krachtig geluid van opvoeders tegen de dominantie van de auto is
dringend gewenst. De straat was van oorsprong niet alleen rijbaan en
parkeerplaats, maar ook ontmoetingsplek en speelgelegenheid.
Met het opkomen van het autobezit hebben we onze openbare ruimte
verkwanseld aan onze heilige koe. Het is de hoogste tijd om het
primaat van de auto ter discussie te stellen. Het kan namelijk heel
eenvoudig anders...

Draai het om
In de ecowijk Eva-Lanxmeer in Culemborg heeft men gekozen voor
een autoluwe wijk. Niemand zet zijn auto op eigen terrein en rijdt
alleen voor de deur voor het laden en lossen.
Er zijn vier ingangen met een ouderwets kastanjehouten hek ervoor.
Je moet dus even uitstappen en bent je daardoor meer bewust van
de mensen en kinderen die binnen die hekken lopen en spelen.
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Geef de speelplaatsen maar aan de auto’s
Een deel van een plein afzetten als speelplaats is niet hetzelfde als
wat men in Eva-Lanxmeer gedaan heeft. Een speelplaats waar je
kind heen moet lopen, betekent gevaren bij het oversteken en verlies
van contact met ouders en buren die de kinderen kennen.
Een speelplaats is onveiliger dan autoluwe speelstraten en biedt
minder ontwikkelingskansen. De kinderen moeten uit omliggende
straten lopen om er te komen. Kleine kinderen kunnen dan alleen als
de ouders tijd hebben, iets oudere kinderen willen of mogen niet zo
ver weg en nog oudere kinderen doen dingen die je liever niet ziet.
Omdat vreemden het niet kennen en voor de kinderen geen gezag
hebben raken we hier een belangrijk element kwijt: de sociale
controle.
Het is dus verstandig om de speelpleinen aan de auto’s te geven en
van de niet-doorgaande straten autoluwe speelstraten te maken.
Bijkomend voordeel is dat dergelijke straten ook meer volwassenen
naar buiten lokt: denk aan een jeu-de-boulesbaan, een dambord en
wat bankjes, wat tegels uit de stoep voor een mooie klimplant. Je
hebt met wat schuiven van de openbare ruimte voor een prikkie
meer frisse lucht, meer schoonheid, meer sociale contacten en
minder eenzaamheid in je wijk.
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WERKEN AAN EEN CULTUUR VAN
VERBONDENHEID IN KINDEROPVANG
EN SCHOOL
Werken aan verbondenheid op school en kinderopvang kan pas
slagen wanneer de visie rond verbondenheid geïntegreerd wordt in
de cultuur en de structuur van de instelling. Anouk Depuydt
onderscheidt vijf stappen die in dit proces van belang zijn:
•

Werk aan groepsvorming binnen het leerkrachtenteam

•

Reflecteer over de bestaande schoolcultuur en -structuur

•

Sta persoonlijk stil bij de verschillende dimensies van
verbondenheid

•

Verleg accenten in de bestaande schoolcultuur en -structuur

•

Ontwikkel nieuwe initiatieven, vooral naar activiteiten toe die in
het dagelijkse schoolleven spontaan en vanzelfsprekend
geïntegreerd kunnen worden.

Wat de aanpak van leerlingen met probleemgedrag betreft, zijn de
volgende elementen belangrijk:
•

Pak de wortels van respectloos gedrag aan;

•

Zorg voor ervaringsgericht onderwijs;

•

Integreer verbondenheid binnen het lessenpakket;

•

Laat het leefklimaat verbondenheid uitstralen;

•

Maak verbondenheid tot basishouding in de
waardenopvoeding. 7

Gie Deboute: “De aanpak vertrekt vanuit de eenvoudige, bijna
vanzelfsprekende, en wellicht net hierom bijzondere kijk op
7

Anouk Depuydt (1999) Eerste Hulp bij Geweld: Handboek voor leerkrachten en begeleiders bij het
leren omgaan met geweld bij kinderen en jongeren. Leuven: Davidsfonds.
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criminaliteitspreventie dat wie een inhoudelijke band heeft met de
omgeving deze ook niet zal schaden.” 8
“En omgekeerd, dat delinquenten op het ogenblik dat ze hun misdrijf
plegen met hun slachtoffer of benadeelde omgeving geen
inhoudelijke band hebben, maar deze tot object maken van hun
eigen behoeften of gevoelens.”

Van binnenuit verbinden
Het bijzondere van deze aanpak bestaat erin dat kinderen niet
gedwongen worden tot het zich verbinden met de omgeving door een
externe controle of dreiging met sanctionering. Wel wordt in de
scholen een basisklimaat gecreëerd, waarbij kinderen en jongeren
zich goed voelen en vanuit dit welbevinden zich met hun omgeving
verbinden.
Dus: geen externe controle, maar interne attitudevorming.
‘Verbondenheid’ wordt hier dus op een andere manier ingevuld dan
dit traditioneel gebeurt: vertrekkend vanuit het bijbrengen van het
besef zich deel te weten, de kracht te voelen deel te mogen zijn van
het gigantisch gebeuren dat leven is.
Dit basisgevoel, deze ervaring verandert de houding van de mens
tegenover zijn dagelijkse omgeving: iemand met wie je je verbonden
en voor wie je je verantwoordelijk voelt, zal je immers geen kwaad
berokkenen.
In een omgeving waar je je thuis voelt, zal je geen vandalisme
plegen. Een voorwerp dat je dierbaar is zul je niet schenden. Een
groep waarmee je verwantschap voelt, zal je niet vijandig benaderen.

8
Deboutte, G. (2004) ‘Verbondenheid: een ander en preventief antwoord op respectloos gedrag. Hoe
toewerken naar een positief klas- en schoolklimaat?’ In: Handboek Leerlingenbegeleiding Twee.
Aflevering 5, juni 2004, pp. 57-77. Uitg. Wolters-Plantyn.
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Daarom wordt gewerkt aan het van kleins af aan herstellen of
ontwikkelen van inhoudelijke verbondenheid met de verschillende
dimensies van de omgeving, met name de band met 1. zichzelf, 2. de
ander(en), 3. de materiële, 4. de maatschappelijke en 5. de
ecologische omgeving.

De macht van de rekenmeesters
In de cultuur van scholen zit veel verborgen agressie waar we ons
dikwijls niet bewust van zijn. We zijn eraan gewend dat een kleine
elite bepaalt wat goed voor iedereen is.
Het zijn overblijfselen van de macht van de taligen 9 en de
rekenmeesters. De enorme ontwikkeling van de technologie hebben
we aan deze knappe koppen te danken en heeft gemaakt dat we
blind ontzag voor het getal kregen. Het lijkt erop dat wat niet geteld
kan worden geen waarde heeft.
Taal- en rekenvaardige mensen bepaalden hoe geleerd moest
worden. Ze gingen er vanuit dat hun manier de enige en de beste
was. Zij hebben weinig oog gehad voor de 100 talen waarin kinderen
zich kunnen uitdrukken 10 , de diversiteit van leerlingen, de verschillen
in interesse, ontwikkeling en tempo.

Naar een cultuur van verbondenheid
Een systeem dat voor veel kinderen een straf is, dat bij lange na niet
voldoet aan de behoefte van alle kinderen, dat talenten verwaarloost
en het zelfbeeld van veel kinderen ondermijnt, is agressief.
Een systeem dat kinderen tegen elkaar opzet in plaats van hen leert
samenwerken, is agressief. Een systeem dat hen doet geloven dat ze
9

Jacqueline van Ommeren, De ontwikkeling van het spreken, de taal en de persoonlijkheid

Eerder uitgegeven als eerste deel van Educreation, hoe kinderen leren spreken, rekenen, schrijven en
lezen in verbinding met zichzelf, de ander en de wereld, een samenwerkingsproject met Marijke Sluijter.
Binnenkort digitaal verkrijgbaar via www.eduQreation.nl
10

Mallaguzi, pedagoog van Reggio Emilia
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onvolkomen zijn, dat ze gebreken hebben waar extra ondersteuning
op moet worden gezet, is agressief.
Geen leerkracht wil agressief zijn. Wat maakt het dan zo lastig om
het oude systeem achter ons te laten?
Voor een deel zit dat in het feit dat het veiliger is te weten wat je
hebt, dan je op onbekende paden te wagen. Een andere belemmering
is dat je heel veel dingen automatisch doet, je staat er niet bij stil.
Het is noodzakelijk dat je elkaar steunt in het ombuigen van een
cultuur. Die cultuur is immers ontstaan door de gezamenlijke inzet
van miljoenen mensen. Het is dus goed om bondgenoten te zoeken
met wie je samen optrekt, zodat je elkaar kunt steunen in de omslag
naar een cultuur van verbondenheid.

Eigenaar van je eigen leerproces
Als baby en peuter ben je nog eigenaar van je eigen leerproces. Met
andere woorden, je ontwikkelt je van binnen uit.
Het jonge kind heeft een onvoorstelbare drang om de wereld te
veroveren. Het heeft daar geen lesjes voor nodig. Een veilige
omgeving met daarin allerlei boeiende zaken en een paar liefdevolle
ogen die hem in de gaten houden zijn voldoende.
Die drang tot ontwikkelen neemt niet af, de kansen om dat vrijuit te
kunnen doen wel. In veel scholen is weinig vertrouwen in de
leerkracht van het kind. De innerlijke drang tot ontwikkeling wordt
als snel overgenomen door het standaard programma dat veel
kinderen niet past. Dat maakt veel kinderen tot passieve
onderwijsconsumenten.
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Recht op je eigen ontdekkingen
Toen ik nog voor de klas stond, liet ik de kinderen altijd op hun eigen
manier de tafels ontdekken en oefenen 11 . Een van de spelletjes was
het maken van een tafel in een honderdvel (vierkant met honderd
vakjes met de getallen van een tot honderd erin).
De kinderen kleurden bij de tafel van twee de twee, de vier, de zes,
de acht en zo verder in tot honderd. Dat deden ze ook met de tafel
van vijf en daarna volgde de rest. Elk kind genoot van de ontdekking
dat er patronen ontstaan.
Tot mijn ontzetting zag ik dat er nu posters bestaan waarin de hokjes
al zijn ingekleurd. Ik vind dit schokkend. Elk kind heeft volgens mij
het recht op het plezier om dingen zelf te ontdekken. Dat is geen
verwennerij, maar noodzaak.
We hebben mensen nodig die actief hun leven vorm geven, die
oplossingen vinden voor complexe vraagstukken, die de innerlijke
discipline hebben om zonder dwang van buitenaf aan te pakken, die
onafhankelijk durven zijn. Mensen waarvoor leren een plezierig deel
van het leven is: iets waarvan je geniet.

Langzaam duurt niet langer
Het idee dat snel beter is, is diep geworteld. Bij het bespuiten van
gewassen met chemische middelen en bij het oppompen van kippen,
varkens en koeien met anti-biotica en hormonen, is het ons inmiddels
wel duidelijk dat de kwaliteit er niet op vooruit gaat...
Voor kinderen geldt hetzelfde. Een kind dat op eigen kracht en in
eigen tempo mag leren, leert intenser en het geleerde beklijft beter.

11
Jacqueline van Ommeren en Marijke Sluijter: Educreation; hoe kinderen leren spreken, rekenen,
schrijven en lezen in verbinding met zichzelf, de ander en de wereld. Binnenkort verkrijgbaar via
www.eduQreation.nl
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Hoe en op welke leeftijd een kind iets leert is niet zo belangrijk, wel
hoe betrokken het kind is en hoe goed het zich erbij voelt. Succes
trekt succes aan. Als iets lukt, versterkt dat je gevoel van
zelfvertrouwen en heb je zin in meer.

Leerrecht voor kinderen en leerplicht voor leraren
De beste manier is je eigen manier. Een kind weet feilloos wanneer
het klaar is voor een volgende uitdaging. Op je eigen manier en in je
eigen tempo mogen leren is een kinderrecht dat elk kind bij de
geboorte heeft meegekregen.
Leraren hebben daarentegen een leerplicht, de plicht te zorgen voor
een rijke en uitdagende leeromgeving.
Een leerling moet de kans krijgen zich leerstof toe te eigenen, het
naar zich toe te halen en op zijn eigen wijze deel van zichzelf te
maken. Die leerstof moet voor het kind zin hebben en een bijdrage
zijn aan het leven van het kind.
Ervaringsgericht leren biedt de beste kansen tot verbondenheid, met
jezelf, de ander en de wereld. De beste manier om iets te leren is
door het zelf te ervaren.
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TRAJECT VERBONDENHEID
Website Opgroeien in Verbondenheid
Voor alle Nederlandstalige opvoeders, feitelijk dus iedereen die
kinderen heeft of met kinderen werkt, publiceren we gratis tips
waarmee je op eenvoudige wijze de ideeën uit dit boekje in praktijk
kunt brengen. Iedere week staat er een nieuwe tip op de site.
Je kunt je ook gratis abonneren op deze tips per email. Dan weet je
zeker dat je er nooit eentje zult missen! Geef hiervoor je emailadres
op op www.opgroeieninverbondenheid.nl

Het begeleidingstraject Verbondenheid
Scholen en kinderopvanginstellingen kunnen via Stichting Universele
Opvoeding deelnemen aan een begeleidingstraject: Het Traject
Verbondenheid. Deelnemende scholen en instellingen maken een
strategisch plan waarin zij hun pedagogisch handelen plaatsen
binnen een cultuur van verbondenheid. Het traject duurt twee jaar en
er zijn zes bijeenkomsten per groep deelnemende scholen of
instellingen. Deelname is alleen mogelijk als minimaal een staflid en
twee teamleden bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.
Informatie over de mogelijkheden voor jouw instelling kun je
opvragen via www.opgroeieninverbondenheid.nl/contact/

Zegt het voort!
Je mag dit eboek verspreiden onder al je vrienden en collega’s als je
denkt dat ze hiervoor belangstelling zullen hebben. Graag zelfs!
Hetzelfde geldt voor de tips op onze site. En als je zelf een website
hebt, dan help je ook door een link te plaatsen naar onze site.
Op naar een cultuur van verbondenheid!
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OVER DE AUTEUR
Marijke Sluijter groeide op in een groot gezin waarin zij een deel van
de verzorging van de jongere kinderen op zich nam. Na enkele jaren
als kleuterleidster in Nederland gewerkt te hebben vertrok zij naar
Aruba, waar zij een aanvullende opleiding tot onderwijzer volgde. In
deze cultuur herkende zij veel van de warmte uit haar jeugd.
Als leerkracht van groep drie zag zij dat de mentale, abstracte
onderwijspraktijk veel kinderen in hun zelfvertrouwen beschadigde.
De klassikale concurrentieslag dreef kinderen uit elkaar en leidde niet
tot samenwerking en respect voor ieders kwaliteiten.
Onder supervisie van Jacqueline van Ommeren (Surinaamse, psychoanalitica en onderwijskundige) mocht zij experimenteren met een
aanpak die moest leiden tot meer samenwerking en verbondenheid.
Naar aanleiding hiervan schreven zij ‘De wereld in de kleuterschool’
(1977, Wereldvenster) en ’Educreation, hoe kinderen leren spreken,
rekenen, schrijven en lezen in verbinding met zichzelf, de ander en
de wereld’.
In het Jenaplan-onderwijs, was zij achtereenvolgens hoofdleidster en
directeur en later werkte ze enige jaren als docent bij de opleiding
onderwijsassistenten.
Op dit moment is ze hoofdredacteur van Educare. Daarnaast geeft zij
cursussen en trainingen voor het onderwijs en de kinderopvang.
Rode draad door haar werk is het bevorderen van een evenwichtige
opvoedingspraktijk waarin rekening wordt gehouden met de mentale,
emotionele, fysieke en spirituele behoeftes van het kind.
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Haar laatste boek is ‘Aanraken, een levensbehoefte’ 12 , over
onderlinge kindermassage in kinderopvang en scholen.

Onderlinge kindermassage levert een bijdrage aan de sociale
vaardigheden en ondersteunt het pedagogische klimaat van school
en kinderopvang.
Bestel via de boekhandel of www.aanrakeneenlevensbehoefte.nl

12

Zie voor meer informatie: www.aanrakeneenlevensbehoefte.nl
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