Het ontstaan van de kinder ouder en leerkrachtkringen
Vroegtijdige signalering als wapen tegen ernstige problemen
In 2007 Startte ik met de kinderkringen omdat ik, als leerkracht en maatschappelijk
werker, zag dat er veel kinderen en ouders zijn die tegen dingen aanlopen. Vaak
kleine dingen die, indien je er te lang mee blijft rondlopen, groter worden. Als binnen
een gezin knelpunten of vraagstukken zijn, heeft dit vrijwel zeker uitwerking op de
gemoedstoestand van een kind. Kinderen voelen zich verdrietig, boos en/of onzeker.
Dit gevoel uit zich vaak in veranderd gedrag op school.
Leerkrachten hebben een belangrijke signalerende functie, maar zijn niet opgeleid
om signalen te herkennen en als ze dat door ervaring wel ontwikkeld hebben,
hebben ze vaak de tijd niet om alle signalen op te pikken en daar vervolgens iets
mee te doen. Het is afhankelijk van de leerkracht die voor de klas staat, of kinderen
en ouders extra begeleiding krijgen of niet.
Ik geloof dat iedereen baat kan hebben bij en recht heeft op extra ondersteuning,
juist op het moment dat er geen grote problemen zijn. Ondersteuning hoeft niet altijd
te komen van hulpverleners, maar kan ook komen van andere kinderen, ouders,
collega’s, etc. Dat is mijn drijfveer geweest om de methodiek van de kringen te
ontwikkelen. Een belangrijk doel van de kringen is het in een vroegtijdig stadium
ondervangen van vraagstukken, om zo erger te voorkomen. Hierdoor zal enerzijds
de ontwikkeling van het individuele kind minder snel stagneren, anderzijds zal dit een
positief effect hebben op het systeem waar het kind onderdeel van uitmaakt.
Het inzetten van kinderen ouderkringen bleek al snel succesvol te zijn. De
methodiek van de kringen bleek tevens inzetbaar voor meerdere doelgroepen.
Sinds 2007 zijn er in de Randstad dan ook tientallen kringen voor een
verscheidenheid aan doelgroepen actief. Zo bestaan er puberkringen (voor kinderen
tussen de 12 en de 17), jongerenkringen (voor jongeren met een voormalige WIJ
uitkering), leerkrachtkringen, mantelzorgkringen en twee jaar geleden is de eerste
kring voor kinderen die gebruik maken van de voedselbank gestart.

Foto 1: bovenschoolse kinderkring, voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gingen.
Gefaciliteerd door de gemeente Diemen.
Foto 2: Kinderkring op basisschool, groep 8.
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Transities
De kringen sluiten zeer goed aan bij de uitgangspunten van de transities, o.a.:
x Voorkomen in plaats van genezen: investeren in preventie.
x Uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden.
Empowerment.
x Inzet eigen sociale netwerk.
x Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het
opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in
voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen.
x Dicht bij huis: ondersteuning en participatie dichter bij de burger, op lokaal
niveau.
Dit maakt het voor gemeenten interessant om de mogelijkheden van de kringen te
onderzoeken. Binnen de gemeente Diemen zijn de kringen al jaren succesvol
geïmplementeerd. Naast het faciliteren van kringen voor drie verschillende
doelgroepen, traint de gemeente ook leerkrachten/maatschappelijk werkers en intern
begeleiders om de kinderkringen op de scholen in Diemen te begeleiden.
In 2009 hebben we het succes van de kringen laten onderzoeken.
Zes belangrijke uitgangspunten vormen de pijlers van de methodiek:
1. De deur staat voor iedereen open
Deelnemers hebben geen probleem, dus geen sticker en dus geen verwijzing nodig.
Affiniteit met het overstijgende thema (opvoeden, lesgeven, naar een nieuwe school,
zorgen …voor naast een baan), verbindt de deelnemers.
2. De deelnemers zijn de (ervarings)deskundige.
Door de aandacht te richten op de aanwezige expertise en ervaringen wordt het
zelfoplossend vermogen van de deelnemers aangesproken. Hierdoor krijgen de
deelnemers meer zelfvertrouwen.
Er zitten veel verschillende ouders in, die allemaal hun eigen stijl van
opvoeden hebben, dat geeft veel verschillende perspectieven als het gaat om
oplossingsrichtingen als je als ouder ergens tegenaan loopt. Het werkt dan
naar twee kanten. Soms krijg je een inzicht of oplossing van de ander. Soms
brengt iemand iets in, wat bij jou helemaal niet speelt, daar word je je dan
bewust van en dat geeft je het gevoel dat je het goed doet. Je krijgt er dus in
allebei de gevallen meer vertrouwen door. (Deelnemer ouderkring)
In de kringen kunnen de deelnemers hun verhaal kwijt. Zij herkennen zichzelf in de
verhalen en krijgen erkenning voor hun eigen verhaal.
3. Er wordt niet geoordeeld. De begeleider begeleidt het proces, zonder zijn/haar
eigen normen en waarden op te leggen. Een aantal groepen draait na een aantal
jaren begeleiding, zelfs volledig autonoom.
“Je stelt je als ouder kwetsbaar op en je hebt als ouder lange tenen, het is moeilijk
om kritiek op je opvoeding te krijgen. Je bepaalt de norm dus met elkaar. Niets wordt
opgelegd. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten. Je krijgt advies en bepaalt zelf wat
je ermee doet.” (Deelnemer ouderkring)
“Ik heb ook ervaring met kanjer trainingen. Die zijn veel technischer. De kringen zijn
voor mij waardevoller en effectiever. Je durft als ouder veel beter te laten zien waar
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je eigen onzekerheden liggen, juist omdat er geen vaste norm/waarheid is.”
(Deelnemer ouderkring)
4. Er wordt waarderend gekeken. De aandacht gaat uit naar wat er wel goed gaat en
waardoor het goed gaat. Dit wordt vervolgens ingezet om toe te werken naar de
gewenste situatie. Dit zorgt voor lichtheid in het proces en genereert concrete
handvatten.
5. Er is aandacht voor het proces. Een gesprek tussen twee mensen kan soms al
lastig zijn, een gesprek met een hele groep vraagt echter nog meer communicatieve
vaardigheden van de deelnemers. De begeleider besteedt veel aandacht aan de
communicatie. Allereerst natuurlijk het luisteren naar elkaar en elkaar laten uitpraten.
De begeleider geeft door voorbeeldgedrag en/of door te interveniëren in het proces
aandacht aan verschillende talenten van de deelnemers.
6. De deelnemers en de begeleider dragen samen verantwoordelijkheid voor de
kring.
Belangrijke succesfactoren:
Respect
De onderwerpen die besproken worden in de kring, worden door de deelnemers zelf
aangedragen. Alles is bespreekbaar, mits men op een respectvolle manier met de
onderwerpen en verhalen van elkaar kan omgaan.
De deelnemers leren dat het niet de bedoeling is dat je een oordeel geeft over het
verhaal van de ander. De begeleider heeft hierin een voorbeeldfunctie. Als zij geen
oordeel heeft over de verhalen van de deelnemers, nemen zij dit voorbeeld over. Als
er niet geoordeeld wordt, vertellen de deelnemers veel meer en voelen zij zich
serieus genomen.
“Ik vind de kinderkring heel leuk, omdat het er altijd gezellig is. Je kan alles
kwijt wat je wil vertellen of wat je dwars zit. Niemand vindt je raar en niemand
vertelt iets door. Ik heb er altijd zin in. Als je ergens mee zit dan helpen de
andere kinderen en krijg je tips”.
(J.12 jaar, deelnemer kinderkring)
Veiligheid
De belangrijkste regel van de kring is de volgende; “Alles wat tijdens de kring wordt
gezegd, blijft in de kring”. Er mogen dus geen verhalen (en soms geheimen) worden
doorverteld op bijvoorbeeld het schoolplein. Deze regel wordt iedere bijeenkomst
herhaald. De deelnemers houden zich goed aan deze regel, mede omdat zij zelf ook
verhalen vertellen waarvan zij niet willen dat iedereen het weet.
Er zijn heel duidelijke afspraken over wat er in de kringen besproken wordt,
blijft binnen de kring. Het verbaast mij dat er al die jaren niets op het
schoolplein terecht komt. De kinderen houden zich wonderbaarlijk goed aan
deze afspraak. (schoolleiding)
“Ik ga naar de kinderkring omdat je het daar kunt hebben over dingen waar je
liever niet met je ouders over praat of met je juf”.
(K. 12 jaar, deelnemer kinderkring)
Verbinding
In de praktijk blijkt dat de groep deelnemers die naar de kring komt, na enkele weken
vrijwel constant is en dat er dus een vaste groep ontstaat. Ondanks dat, worden
deelnemers die later alsnog aansluiten, gemakkelijk in de groep opgenomen.
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Ook buiten de kringen weten de deelnemers elkaar te vinden als iemand steun nodig
heeft.

Picknick ouderkring, op initiatief van de deelnemers.

Gelijkwaardigheid
Hoe verschillend de deelnemers ook zijn, iedereen is gelijkwaardig. Ook de
begeleider maakt op een gelijkwaardige manier deel uit van de kring.
Wederzijdse betrokkenheid
In de kringen wordt indirect gewerkt aan het uitbouwen en ondersteunen van sociale
netwerken. Deelnemers leren elkaar door de kringen kennen en in de praktijk blijkt
bijvoorbeeld dat de ouders van de ouderkring elkaar op het plein vaker spreken dan
voordat zij deelnamen aan de ouderkring.
Zo is bijvoorbeeld gebleken dat de kinderen ouderkringen een positief effect hebben
op de betrokkenheid bij de school. De kringen staan immers niet op zichzelf. Zij
maken onderdeel uit van het aanbod van de school. De begeleiders zijn direct
betrokken bij de school. Door de kringen ontstaat een gezamenlijk gevoelde
verantwoordelijkheid.
De school en de opvoeder komen dichter bij elkaar. De kaders waarbinnen je met de
kinderen omgaat, matchen meer met elkaar.
Dat werkt enerzijds makkelijker voor de school; nieuwe ideeën zullen makkelijker
landen bij de ouders. Anderzijds werkt het beter voor de kinderen, wat zijn effect zal
hebben op de klas en de leerkracht. Dit heeft weer een positief effect op de school.
Ouders leren van elkaar, gaan zich prettiger voelen en kunnen kleine dingen
zelf oplossen, waardoor het kind lekkerder in zijn vel komt te zitten, dit heeft
een effect op de klas, dus voor de leerkracht en de klas is dit prettig. Verder
voelen ouders zich door de school serieus genomen en zullen zich prettiger
en tevredener voelen in en over de school. De band met de school wordt
sterker en beter. (Ouder)
Training in het opzetten en begeleiden van de kringen
Inmiddels hebben we al veel mensen getraind. Onder hen zelfstandigen die worden
ingehuurd om de kringen te begeleiden, maar ook veel mensen die werkzaam zijn
binnen een school.
Ik vind het bijzonder om te zien dat er steeds meer kringen ontstaan en dat de
methodiek van de kringen zich, dankzij alle nieuwe doelgroepen en begeleiders, door
blijft ontwikkelen.
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Meer weten?
Wilt u meer weten over de methodiek van de kringen en of wilt u weten of de
methodiek ook toepasbaar is binnen uw organisatie? Dan kunt u contact opnemen
met Maartje via m.jongen@thppartners.nl of telefonisch 0649305219.
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