De Vreedzame School, een compleet programma
voor sociale competentie en democratisch burgerschap
Hoe overbruggen we meningsverschillen? Staan we open voor
mensen die ‘anders’ zijn dan wij? Wat kunt u doen om uw leerlingen
sociaal en vreedzaam met elkaar om te laten gaan?

De school waar kinderen gehoord en gezien worden
Op de inmiddels 900 ‘vreedzame’ scholen in Nederland is de school een
leefgemeenschap, waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem
krijgen, en waar kinderen leren om samen beslissingen te nemen en
conflicten op te lossen.
Op vreedzame scholen heerst een positief werkklimaat en zijn de leerlingen
actief, zorgzaam en initiatiefrijk; een voorwaarde om tot leren - en daarmee
tot een goed rendement - te komen. Ook de samenleving is gebaat bij
burgers die zich verantwoordelijk opstellen, die vaardig en vreedzaam
omgaan met verschillen en conflicten.

Klas en school als oefenplaats
De Vreedzame School bestaat zo’n 18 jaar en heeft zich inmiddels
bewezen op het terrein van ‘democratisch burgerschap’. Een belangrijk
onderdeel binnen het programma is leerlingmediatie. Op vreedzame
scholen is een aantal leerlingen opgeleid tot mediator.
Mediatoren leren allerlei vaardigheden om te kunnen bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. Daarnaast vervullen alle leerlingen
gemeenschapstaken in de klas, op school en in de buurt. De klas en de
school worden zo een oefenplaats voor actief en
democratisch.burgerschap.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
• constructief conflicten op te lossen
• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de
gemeenschap
• open te staan voor verschillen tussen mensen.
En naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:
• kinderen zich veilig voelen
• kinderen zich gehoord en gezien voelen
• iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
• leraren en leerlingen prettig werken
• minder sprake is van handelingsverlegenheid bij leraren
• de eigen kracht van kinderen benut wordt.

Meer dan een lesmethode
De basis van De Vreedzame School is een structureel lesprogramma voor
sociale competentie, met voor alle groepen een wekelijkse les of activiteit.
Bovenop dit basiscurriculum zijn verschillende uitbreidingen mogelijk,
bijvoorbeeld de module Groepsvergadering.
Maar De Vreedzame School is méér dan een lesmethode. Het is een
filosofie. Een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat.
Dat vraagt ook om een bepaalde houding van het lerarenteam. Een
tweejarig invoeringsprogramma voor de implementatie van het programma,
training van het team en coaching is nodig om de gewenste resultaten te
bereiken.
Mirjam de Man, Weth. Luidensschool:

“Wij zijn gestart met de Vreedzame
school in 2013. Nu spreekt iedereen dezelfde taal, ruzietjes en
conflicten worden snel en op een constructieve manier opgelost”

Resultaten
“Ik kan goed … “
De leerlingen zitten in de kring en als je de
vreedzame schoolbal vast hebt, vertel je waar
je goed in bent..
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Er werken in Nederland inmiddels 900 basisscholen met De Vreedzame
School. En met succes. Onderzoek laat zien dat het programma in de ogen
van de scholen werkt, en dat het beklijft. Scholen constateren dat het aantal

conflicten afneemt, de sfeer verbetert en dat ruzies beter opgelost worden.
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft De Vreedzame School opgenomen in
de Databank Effectieve Jeugdinterventies.

Website en digitale omgeving
Alle vreedzame scholen krijgen toegang tot het besloten deel van de
website www.devreedzameschool.nl. Hier staan per blok allerlei zaken
klaar: werkbladen, pictogrammen, illustraties en filmpjes. Verder is er aan
het begin van elk blok het Vreedzame Schooljournaal. Ten slotte ontvangen
vreedzame scholen de digitale Vreedzaam Actueel, de nieuwsbrief
waarmee we de scholen op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Vreedzame school worden?
Vreedzame school worden? De gecertificeerde adviseurs van
OnderwijsAdvies begeleiden de invoering van De Vreedzame School en
vertellen u graag wat het invoeringstraject inhoudt. Dit kan ook tijdens een
teambijeenkomst.
Neem contact op met:
• Mia Versteegen m.versteegen@onderwijsadvies.nl of
• Pieter de Wit p.dewit@onderwijsadvies.nl
• Annet van Eck a.vaneck@onderwijsadvies.nl
Meer informatie vindt u ook op www.onderwijsadvies.nl
Aanvullend aanbod: Is uw school vreedzaam? Voor ‘nieuwe’ leraren op
een vreedzame school kunnen wij bijscholing verzorgen. Meer info vindt u
op www.onderwijsadvies.nl. Heeft u belangstelling? Stuur een mail naar
Mia Versteegen via m.versteegen@onderwijsadvies.nl

Locatie Hoofddorp
Siriusdreef 1-15
2232 WT Hoofddorp
info@onderwijsadvies.nl
www.onderwijsadvies.nl
T 023 510 00 00
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Met plezier werken en leren op de

De Vreedzame school

