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Doel van de les
Kinderen kunnen vertellen wat 
kindermishandeling inhoudt en 
wat voor effect dit kan hebben 
op je stemming, je gedrag en je 
leren. Ook kunnen kinderen met 
ten minste één argument uitleg-
gen waarom kindermishandeling 
nooit hun schuld is en kunnen  
ze twee plekken noemen waar  
je hulp kunt zoeken.

Lesaanpak
Het onderwerp is lastig: 
belangrijk is een voortdu-
rende controle van begrip. 
De leerkracht stelt daarom 
veel CvB-vragen, geeft 
willekeurige beurten (met 
bijvoorbeeld beurtenstok-
jes) en laat kinderen voort-
durend met elkaar praten 
over stukken tekst, waarna 
terugkoppeling plaatsvindt 
naar de hele groep. Ook bij 
de terugkoppeling is het 
belangrijk iedereen voortdu-
rend betrokken te houden, 

omdat bepaalde delen van 
de stof anders een eigen 
leven gaan leiden. Gebruik 
‘Teach’-technieken als 
‘100%’, ‘bliksembeurten’, 
‘weet niet, telt niet’, enzo-
voort. Het kan een goed 
idee zijn om naar aanleiding 
van het gelezene te laten 
tekenen, knutselen, een 
dramales te doen of muziek 
te maken. Op een creatieve 
manier met het onderwerp 
bezig zijn, is voor veel 
kinderen helpend.

Inleiding
Begin een klassengesprek over 
wat ‘normaal’ is. Stuur dit ge-
sprek zo dat er ook dingen aan 
bod komen die niet normaal zijn, 
zoals geslagen worden. ‘Ik ga  
je nu een stukje Jeugdjournaal 
laten zien van een meisje dat  
het thuis niet leuk had.’ 
 https://youtu.be/6pdgu1Zh_wE 

Daarna kun je in gesprek gaan 
met vragen als: ‘Verdient dit 
meisje geslagen te worden?’, ‘Is 
het haar schuld, denk je?’, ‘Wat 
denk je, houden de ouders van 
dit meisje wel van haar?’ Ook 
belangrijk is het om aan bod te 
laten komen dat de ouders van 
dit meisje echt van haar houden! 
Heel belangrijk om over te 
praten. Kinderen komen anders 
in een loyaliteitsconflict.
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Leskern
Begin met het bespreken van de 
homepage (www.hulpbijkinder-
mishandeling.nl), laat kinderen 
even scrollen (of doe dit op je 
digibord). Laat je klas vertellen 
waarover deze pagina’s zouden 
gaan. Ga daarna naar de tien 
vormen van kindermishandeling. 
Deze kun je in elke willekeurige 
volgorde bespreken. Het is echter 
aan te raden seksueel misbruik  
als laatste te doen. Op die pagi-
na’s staat het meeste tekst en het 
onderwerp is wellicht het meest 
heftig. Ook de pagina met online 
lastig gevallen worden heeft veel 
tekst. Daar is waarschijnlijk ook 
meer uitleg bij nodig.

Bespreken waar je hulp vindt
 
De meeste kinderen kennen de 
Kindertelefoon, maar waarschijn-
lijk weet niemand het nummer. 
Praat samen over de Kindertele-
foon en de dingen die je daar 
kunt bespreken. Misschien heeft 
iemand wel eens voor de grap 
gebeld? Ga vervolgens over op 
de onderwerpen die op de site 
staan. Benadruk dat de medewer-
kers van de kindertelefoon en 
andere hulpinstanties niets gek 
vinden. Benadruk dat alle sites 
die hier genoemd worden gratis 
advies geven en dat je je naam 
niet hoeft te zeggen. Als je bellen 
eng vindt, kun je chatten.

Bespreken hoe je een 
klasgenoot helpt
Praat met kinderen over 
‘Hoe help je iemand?’ Begin 
met vragen als: ‘Wat doe je 
als iemand zich pijn doet?’, 
‘Waarom reageren sommige 
kinderen boos en andere 
verdrietig als ze zich pijn 
doen?’, ‘Kun je de boze 
kinderen of kinderen die 
zeggen “Niets aan de hand” 
toch helpen?’, ‘Hoe?’ (door 
bijvoorbeeld te vertellen dat 
je ziet dat het zeer doet en 
je hulp aan te bieden als ze 
die later toch willen). Leg  
uit dat kinderen zich soms 
schamen als ze zich pijn 
doen. Bespreek waarom  
dat zo kan zijn.

Ga dan over op ‘Kinderen 
die thuis of ergens anders 
iets ergs meemaken’. Die 
reageren vaak op dezelfde 
manier (‘Niets aan de hand’). 
Leg uit dat je op dezelfde 
manier kunt helpen zoals 
hierboven besproken is. 
 

Leer je klas dat sommige 
kinderen er soms boos van 
worden, maar dat er verdriet 
en schaamte onder zit. 
Bespreek waarom ze zich 
misschien schamen. Verwijs 
weer naar het voorgaande. 
Vertel duidelijk, dat als 
kinderen niet weten hoe te 
reageren, ze bij jou terecht 
kunnen. Concreet voor je 
klas:
• Je kunt iemand laten zien 

dat je begrijpt dat hij het 
moeilijk vindt of verdriet/
pijn heeft.

• Bied hulp aan.
• Als iemand geen hulp wil, 

word niet boos. Dat komt 
niet door jou.

• Blijf gewoon een goede 
vriend(in) zoals je altijd al 
was, ook als iemand wat 
stiller wordt of sneller 
boos/verdrietig is. Juist  
nu hebben ze jou als 
vriend(in) nodig.

• Als je niet weet wat je 
moet doen, praat er  
dan over met de juf  
of meester. 

Lesafsluiting
Benadruk telkens dat kinderen 
altijd bij jou terecht kunnen als 
deze site vragen oproept. Als je 
twijfelt of alles begrepen is, of  
je wil dat gewoon zeker weten, 
stel dan nog een drietal vragen 
als lesafsluiting, zoals je ook in 
een andere les zou doen.
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