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NIP – Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) 
 

 

Een gespreksmodel  
 

Praktische suggesties voor een groepsgesprek na een schokkende 
gebeurtenis op een school (geleid door een groepsleerkracht, intern 
begeleider, directielid of schoolpsycholoog)  
 
Algemeen 
 
Na een schokkende gebeurtenis kunnen we bij leerlingen, leraren, ondersteunend 
personeel of ouders tijdelijk opvallende reacties zien. Bij het overgrote deel van de 
betrokkenen gaat het om gebruikelijke reacties die binnen vier tot zes weken vanzelf 
weer verdwijnen. De kans dat leerlingen de schok op een natuurlijke manier te boven 
komen wordt groter, als ze psychosociaal ondersteund worden door vertrouwde 
mensen in hun omgeving, als ze een luisterend oor, begrip en troost wordt geboden.  
 
Dit gespreksmodel is een hulpmiddel bij het bieden van dergelijke psychosociale 
ondersteuning in de schoolsituatie. Voordelen van het model zijn:  
 

- Grotere aantallen leerlingen of ouders kunnen tegelijk bereikt worden. 
- Iedereen krijgt de gelegenheid om te praten, binnen beperkte tijd (45-60 min.). 
- Leerlingen leren hun ervaringen en de manier waarop ze er mee omgaan  

(coping) te delen, realiseren zich dat ze er niet alleen voor staan en dat ze 
elkaar kunnen ondersteunen. 

 
De groepsgesprekken met de leerlingen worden liefst door twee personen geleid, bij 
voorkeur beide bekend voor de leerlingen. De een leidt het gesprek, de ander maakt 
aantekeningen, bewaakt de tijd en begeleidt leerlingen die de klas tussentijds willen 
verlaten. Iedere leerling krijgt de gelegenheid vragen te stellen en spontaan (maar in 
het kort) te vertellen wat hij/zij heeft meegemaakt en hoe hij/zij daarop gereageerd 
heeft. Leg in de eerste dagen na de schokkende gebeurtenis nadruk op 
informeren, feiten compleet maken en op psychosociale ondersteuning. Ga 
nog niet te diep in op de gevoelens van de leerlingen en forceer niets. Het zich 
in de eerste uren of dagen (soms weken) afsluiten voor gevoelens kan 
zelfbeschermend en dus functioneel zijn. 
Zorg dat u weet wat gebruikelijke reacties zijn in een dergelijke situatie (zie hierna), 
zodat u de leerlingen gerust kunt stellen. Reageer vooral op reacties die de 
kinderen zelf noemen, noem niet teveel andere mogelijke reacties. Want dit kan 
de kans op het ervaren van deze reacties vergroten. Bij alle verhalen van de 
leerlingen is het van belang vooral te luisteren en niet veroordelend op te treden. 
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Zorg dat de leerlingen bij elkaar en/of bij andere vertrouwde personen steun en troost 
kunnen vinden. 
 
Vooraf aan eerste groepsgesprek 
 
Er zijn een aantal basisregels, die vooraf met de groep worden besproken: 
 

1. Alles wat gezegd wordt, is vertrouwelijk. 
2. Iedereen moet de gelegenheid krijgen om te praten, daarom is de tijd beperkt. 
3. Groepsleden die het gesprek niet (meer) aankunnen mogen de ruimte verlaten 

(onder begeleiding van volwassene) en terugkomen wanneer ze dat willen. 
4. Iemand (leerkracht, directeur, intern begeleider, schoolpsycholoog) leidt het 

groepsgesprek terwijl de andere begeleider de tijd bewaakt, aantekeningen 
maakt en afspraken notuleert. (Deze let tevens op opvallende reacties bij de 
leerlingen en springt zo nodig in.) 

 
  
Na het eerste groepsgesprek 
 
Ga zo mogelijk na dit gesprek over tot de orde van de dag (dat geeft rust en 
vertrouwen) maar stel niet te hoge eisen. Geef de leerlingen de kans, als ze dat 
willen, hun ervaringen in verhalen, tekeningen, spel, e.d. te verwerken.   
 
De leerlingen kunnen, afhankelijk van hun leeftijd en andere factoren,  allerlei 
reacties vertonen die het gevolg zijn van de schokkende gebeurtenis, zoals: 
 

- telkens aan de gebeurtenis denken of het voor zich zien (herbeleving) 
- de plaats en situatie waarin het gebeurde en alles wat er mee te maken 

heeft vermijden  
- overgevoeligheid, prikkelbaarheid 
- slecht slapen 
- boosheid (omdat het in hun school is gebeurd) 
- angst (vooral angst voor herhaling) 
- bezorgdheid over de gezondheid van het slachtoffer/de slachtoffers 
- ongecontroleerd gedrag 
- schuldgevoelens (had ik iets kunnen doen) 
- gesloten, somber en teruggetrokken gedrag 
- wraakgevoelens 
- gevoelens van bedreiging 

 
Dit zijn gebruikelijke reacties en komen voort uit het feit dat de leerlingen op het 
moment van de schokkende gebeurtenis mogelijk machteloosheid, controleverlies en 
verlies van vertrouwen en veiligheid hebben ervaren.  
In hoeverre de leerlingen deze gevoelens hebben beleefd is uiteraard steeds 
afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis, of ze er zelf getuige van waren, e.d. 
 
Een goede follow-up is essentieel. Bij ernstige incidenten zijn meerdere 
soortgelijke  groepsgesprekken nodig, waarin weer informatie wordt gegeven, 
vragen kunnen worden gesteld en wordt gevraagd hoe het met de leerlingen 
gaat. Observatie van de reacties van leerlingen, met name van zorgleerlingen, 
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is nodig om te zien of en bij wie professionele hulp nodig is. Zeker de eerste 
vier tot zes weken na een ernstige schokkende gebeurtenis moeten leerlingen 
op school een luisterend oor, zo nodig individuele ondersteuning en antwoord 
op hun vragen vinden. 
 
 
Bij ernstige incidenten zullen mogelijk ook de leraren te maken hebben met   

- herbeleving van de gebeurtenis 
- vermijdingsreacties (b.v. de plaats van het incident vermijden)  
- prikkelbaarheid 
- slecht concentratievermogen 
- sterke schrikreacties 
- oververmoeidheid 
- e.a. 

 
Ook voor hen zijn dat gebruikelijke reacties. 
 
Als deze reacties bij leerlingen of leraren na vier tot zes weken nog steeds 
bestaan of ernstiger worden, is het raadzaam om te adviseren professionele hulp 
te zoeken.  
Bij zeer opvallende reacties, zoals desoriëntatie (erg in de war zijn, niet meer weten 
waar je woont, wat je deed, e.d.) moet direct professionele hulp worden gezocht. 
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Fasen in het groepsgesprek 
 
 

1. Informatie geven 
 
Informeer de leerlingen zo volledig mogelijk over:  
 

- Wat er precies is gebeurd 
- Wie bij het incident betrokken was/waren (slachtoffers, daders, getuigen) 
- De dader(s) en wat er met hem/haar/hen gaat gebeuren 
- etc. 

 
Geef zo mogelijk op alle vragen van de leerlingen een antwoord, in overeen-
stemming met de informatie die vanuit de schoolleiding is gegeven, en uiteraard 
afgestemd op de leeftijd van de leerlingen. Probeer In principe zo eerlijk mogelijk en 
zo volledig mogelijk te informeren. Beloof eventuele nieuwe informatie door te geven 
en op vragen die nu nog niet beantwoord kunnen worden later terug te komen.  

 
 
2. Ervaringen van de leerlingen  m.b.t. het incident en hun reacties daarop 

 
Geef de leerlingen de gelegenheid, als ze dat willen, te vertellen wat ze hebben 
meegemaakt en hoe ze daarop gereageerd hebben. Laat ze vooral hun eigen 
verhaal vertellen en vraag niet expliciet door naar emoties of zintuiglijke ervaringen. 
Vragen om het gesprek op gang te brengen zijn bijvoorbeeld: 
 

- Waar waren ze toen het gebeurde? 
- Wat hebben ze toen gedaan?  
- Als ze er niet bij waren/het niet gezien hebben, van wie hebben ze het 

gehoord? 
- Hebben ze er later nog veel aan hebben gedacht, of hadden ze andere 

reacties?  
 

Maak duidelijk dan hun reacties normaal zijn in deze omstandigheden. (Maar 
observeer ondertussen de zorgleerlingen, zijn hun reacties ook ‘normaal’?) 
 
 

3. Steun van anderen gevraagd/gehad? 
 
Wat is er sindsdien gebeurd? 
 

- Wat hebben ze gedaan na schooltijd, toen ze thuis kwamen? 
- Hebben ze er met ouders of anderen over gepraat?  
- Hoe reageerden die personen daarop? Hadden ze daar iets aan? 
- Als ze er niet over gepraat hebben, wat hebben ze dan wel  gedaan?  
- Hadden ze daar iets aan?  
 

4. De toekomst: de volgende dagen/weken (en coping strategieën) 
 
Vraag de leerlingen hoe ze de komende dagen / weken zien. 
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- Hoe zal het voor ze zijn op school / thuis de komende dagen/weken? 
- Zullen hun ouders nog erg bezorgd zijn? 
-  

Hoe zijn ze in het verleden met moeilijke situaties omgegaan? 
 

- Wat hielp ze door moeilijke of treurige situaties heen? 
- Wat hielp het meest? Kunnen ze dat nu ook gebruiken? 

 
 Vraag de leerlingen wat volgens hen zou moeten gebeuren / moet worden gedaan. 
 

- Maken ze zich zorgen over dingen die zouden moeten gebeuren 
(bijvoorbeeld m.b.t. de veiligheid op school)? 

- Moet er iets gedaan worden voor het slachtoffer? 
- Willen ze zelf iets doen? 

 
 

5. Afsluiting 
 
Vertel de leerlingen wat ze de komende dagen/weken kunnen verwachten.  
 

- Wijs op reacties die zich kunnen voordoen bij henzelf en benadruk dat die 
normaal zijn.  

- Wijs erop dat ze daarbij hulp kunnen vragen en vertel waar, bij wie (in de 
eerste plaats thuis en op school, zonodig buiten school). 

- Vertel welke informatie ze nog zullen krijgen. 
- Spreek af dat en wanneer er een tweede gesprek volgt. 
- etc. 

 
Het gesprek wordt met behulp van het verslag kort samengevat. Aan de leerlingen 
wordt gevraagd of ze de samenvatting herkennen.  
 
 
Bovenstaande gespreksstructuur kan ook met groepen leraren, ouders, 
hulpverleners, etc. worden toegepast. 
 
 
 
Dit gespreksmodel is gebaseerd op de principes van het NOVA-model (National 
Organisation for Victim Assistance, USA), het model Basic-PH (CSPC, Israel) en de 
Nederlandse multidisciplinaire GGZ-richtlijn ‘Richtlijn voor vroegtijdige psychosociale 
interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen (Impact, 
2007). 
 
 


