Dood en rouw op school - bijlagen
INHOUDSOPGAVE
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Suggesties voor kringgesprekken
Andere werkvormen
Verdrietkoffers en ander lesmateriaal
Literatuur
Instanties en websites
Brieven en formulieren

BIJLAGE 1: SUGGESTIES VOOR KRINGGESPREKKEN
Inleiding
Reeds verschillende malen is gewezen op het feit dat het belangrijk is om te praten met leerlingen.
Wat voelen ze, wat houdt hen bezig, wat vragen ze zich af, wat willen ze weten? Het voeren van
een kringgesprek leent zich bij uitstek voor het praten over dergelijke vragen. In dit hoofdstuk
worden suggesties gegeven voor het voeren van kringgesprekken op verschillende momenten.
Daarnaast worden enkele specifieke kringgesprekken beschreven.
Doel van het kringgesprek
Een kringgesprek naar aanleiding van een sterfgeval van een leerling of personeelslid kan
verschillende doelen hebben. Het is van belang om vooraf heel duidelijk te bepalen welk doel u met
het kringgesprek nastreeft.
Mogelijke doelen zijn:

Een uitlaatklep bieden voor gedachten en gevoelens ten aanzien van de dood (eventueel de
zelfdoding) en de overledene.

Emoties naar aanleiding van het sterfgeval bespreekbaar maken.

Verwerking van emoties.

Achtergronden verduidelijken en mogelijke misvattingen corrigeren.

Problemen signaleren die zijn ontstaan naar aanleiding van het sterfgeval.

Afspraken maken over de begrafenis/crematie of afscheidsdienst op school.

Bespreken van voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen.

Bespreken van maatregelen ter verbetering van de sfeer in de groep.

Bespreken wie er (eventueel) op ‘de lege stoel’ gaat zitten.
Kringgesprekken op verschillende momenten
Een sterfgeval roept bij leerlingen in de verschillende fasen van het verwerkingsproces
verschillende emoties en vragen op (zie hoofdstuk 8). Daarom is het aan te bevelen om niet één
kringgesprek te voeren maar een aantal.
Daartoe lenen zich de volgende momenten:
1. Direct na het bekend worden van het overlijdensbericht
Dit gesprek heeft vooral tot doel leerlingen te helpen om hun eerste (waarschijnlijk verwarde)
gevoelens en gedachten ten aanzien van de dood en de overledene te uiten en hun meest directe
vragen te kunnen stellen.
Het gesprek concentreert zich op de emoties van de leerlingen.
Thema's in dit eerste kringgesprek kunnen zijn:

Wie heeft er eerder een sterfgeval meegemaakt (bijv. van grootouder, huisdier)?

Hoe hoorde je daarvan?

Wat riep het bij je op?

Wat deed je met die gevoelens of gedachten?




Wat roept dit bericht bij je op?
Wat kun je doen met de gevoelens en gedachten die dit bericht bij je oproepen?

2. Een of twee dagen vóór de begrafenis/crematie
Dit gesprek kan meerdere doelen hebben:

Emoties die zijn ontstaan naar aanleiding van het sterfgeval 'de dood' (in het algemeen) of de
overledene bespreekbaar maken.

Voorbereidingen treffen voor de begrafenis/crematie/afscheidsdienst.
Dit gesprek concentreert zich niet zozeer op de eigen emoties (van de leerlingen) maar meer op de
overledene.
Thema's in dit kringgesprek kunnen zijn:

De overledene: wat weten we van hem/haar?

Hoe willen we ons hem/haar blijven herinneren?

Hoe zouden we afscheid van hem/haar kunnen nemen (zie hoofdstuk 6)?

Hoe verloopt een begrafenis, crematie of afscheidsdienst en welke rituelen doen zich daarbij
voor (zie hoofdstuk 6)?

Wie heeft wel eens een begrafenis of crematie meegemaakt?

Wat vond je daarbij mooi en goed?

Welke afspraken kunnen wij maken over de begrafenis/crematie/afscheidsdienst van de
overledene (bijvoorbeeld een voordracht, muziek, een brief of advertentietekst)?
3. Direct na de begrafenis/crematie
In dit gesprek is het doel vooral het bespreekbaar maken en helpen verwerken van de emoties
rond het afscheid.
Thema's in dit gesprek kunnen zijn:

Wat betekent rouwen?

Wat betekent afscheid nemen?

Is het erg als je op zo'n moment je gevoelens laat zien of juist niet?

Hoe kun je troosten of helpen als iemand verdriet heeft?
4. Enkele dagen na de begrafenis/crematie
Het doel van dit gesprek is vooral het bespreekbaar maken van de gevoelens die sinds de
afscheidsdienst leven bij de leerlingen en het maken van afspraken voor de toekomst. Centraal in
dit gesprek staan 'de dingen van alledag' en 'vooruitkijken'.
Thema's in dit gesprek kunnen zijn:

De lege stoel: wie gaat er op de stoel van de overledene zitten, of blijft deze leeg?

Hoe zullen/kunnen we de overledene blijven gedenken?

Welke conclusies kunnen we voor onszelf trekken uit de wijze waarop iemand is overleden?

Hoe lang mogen we ‘last hebben’ van verdriet, pijn en woede vanwege het sterfgeval?

Waar kun je terecht als je nog eens over deze situatie wilt praten?
5. Enkele weken na de begrafenis/crematie
Het doel van dit gesprek is met name leerlingen duidelijk te maken dat allerlei gevoelens over het
sterfgeval ook na verloop van tijd nog kunnen spelen. Centraal staat 'terugkijken'.
Thema's in dit gesprek kunnen zijn:

Een evaluatie van de voorgaande periode, de berichtgeving, de manier waarop erover is
gesproken, de bijdrage die de school/groep heeft geleverd bij de uitvaart of crematie.

De herinneringen aan de overledene: hoe blijft de overledene in de herinnering voortleven,
welke aardige dingen blijven we ons herinneren, zijn er ook minder leuke herinneringen?

Mag je minder leuke herinneringen hebben (a!) of moet je je daar schuldig over voelen (Nee!)?



Misschien is er gelegenheid om te praten over de plaats, de rol en de zin van de dood.

Door regelmatig kringgesprekken te voeren waarbij de leerlingen met hun vragen en emoties voor
de dag kunnen komen, worden het praten over de dood en de belevingen daaromheen voor veel
leerlingen steeds gemakkelijker. Het helpt hen om - in fasen - het sterfgeval te verwerken.
Gestructureerde gesprekken
Hoewel kringgesprekken de ruimte moeten bieden aan leerlingen om hun emoties en (mogelijk
verwarde) gedachten te uiten, is het van groot belang om de gesprekken gestructureerd te laten
verlopen. Die structuur biedt leerlingen namelijk de veiligheid die ze - juist bij dit soort moeilijke
gesprekken - nodig hebben.
1. Voorbereiding
Ga met de leerlingen in een ruimte zitten die voor hen vertrouwd is: het eigen lokaal, de kantine of
het overblijflokaal.
Plaats de stoelen (zo mogelijk) in een U-vorm zonder tafels ervoor. Ga zelf aan het hoofd van de Uvorm zitten en zorg ervoor dat u alle leerlingen kunt aankijken.
2. Inleiding van het gesprek
Vertel wat uw (belangrijkste) bedoeling is met dit gesprek. Vertel dat een
sterfgeval/overlijdensbericht van iemand in de directe omgeving altijd bij de nabestaanden allerlei
gevoelens, gedachten en vragen oproept. En dat het heel goed en belangrijk is om daarover te
praten om er niet in je eentje over te blijven piekeren. Als u een thema wilt bespreken, leid dat
dan - kort - in. Vertel erbij dat dit thema alleen een ‘opstapje’ is naar het gesprek, maar dat alles
wat de leerlingen willen vragen of inbrengen vóór gaat. Vertel ook dat het niet de bedoeling is dat
iemand - wie dan ook - zich gedwongen voelt om iets te vertellen of te zeggen wat hij/zij niet kwijt
wil.
Aandachtspunten:

Wees zelf open en eerlijk.

Wees niet bang uw eigen gevoelens te tonen. Het zal de leerlingen waarschijnlijk alleen maar
helpen om uw voorbeeld te volgen.

Praat daarbij zoveel mogelijk in de ik-vorm (ik-boodschappen).
3. De leerlingen aan het woord
Het kan voor leerlingen heel moeilijk zijn om in een groep hun gevoelens kenbaar te maken of hun
gedachten uit te spreken. U kunt hen helpen door bijvoorbeeld te zeggen:

"Ik ben ontzettend geschrokken van dit bericht. Ik ben er ook heel erg door aan het
denken geslagen. Ik vraag me af hoe jullie ertegenaan kijken. Wie zou daar iets over willen
zeggen?"

"Het is nu al een paar weken geleden dat ...x... overleden is. Ik merk dat ik nog regelmatig
aan hem/ haar terugdenk. Is dat bij jullie ook zo? Wie wil daar iets over zeggen?"
Als de leerlingen met hun emoties, vragen en gedachten voor de dag komen, is het van belang om
zoveel mogelijk te luisteren. Geef geen commentaar. Luister alleen en vraag zo nodig door. Bedank
leerlingen die iets verteld of gevraagd hebben of geef ze daarvoor op een andere manier een
complimentje. Als leerlingen elkaar becommentariëren, leg dan uit dat iedereen zijn/haar eigen
gevoelens en gedachten heeft en dat het niet nodig is dat anderen er precies zo over denken.
Aandachtspunten:

Luister zoveel mogelijk actief, invoelend ("je bedoelt ...?", "je voelt je ...?", "je probeert me
duidelijk te maken dat ...?").

Iedere leerling die iets wil zeggen moet daartoe de kans krijgen. Sommige leerlingen moeten
daar extra toe worden uitgenodigd door hen met hun naam aan te spreken: "Saskia, wat denk
jij als je dit hoort? Wil jij daar ook iets over vertellen?" (Als Saskia er niets over wil vertellen,
moet dat uiteraard gerespecteerd worden!).

4. Moeten er afspraken worden gemaakt?
Soms leidt een kringgesprek tot ideeën, voornemens of plannen. Probeer die steeds zo concreet
mogelijk samen te vatten en peil de meningen van de klas. Schrijf zo nodig afspraken, plannen of
wensen die geuit zijn op het bord. Peil ook - tot slot - de meningen over het gesprek en ga na of er
behoefte is aan meer (vervolg)gesprekken. Of kondig aan wanneer u van plan bent een
vervolggesprek te houden.
Specifieke methodes
Soms is het nodig om met behulp van een specifieke methode de leerlingen te helpen hun
gevoelens en gedachten in de groep te bespreken. Bij het eerste gesprek, direct na de
bekendmaking van het overlijden, is het niet wenselijk om specifieke methoden te gebruiken: dat
gesprek zal vrijwel onvoorbereid plaatsvinden. Maar bij het tweede en eventueel volgende
gesprekken kan een specifieke methode nuttig zijn. Er zijn verschillende methodes voor dit soort
kringgesprekken denkbaar. De eerste drie methodes zijn geschikt voor het basisonderwijs maar
kunnen met enkele aanpassingen ook gebruikt worden in het voortgezet onderwijs.
1. 'Lege hoofdjes'
geschikt voor:
leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs.
doel:
kinderen helpen hun gedachten en gevoelens over de dood onder woorden te
brengen.
werkwijze:
teken de contouren van een (kinder)hoofd ter grootte van een A-4. Kopieer dat
voor elk kind. Deel de fotokopieën uit en vraag aan de kinderen om in het
getekende hoofd de woorden te schrijven die, volgens hen, als eerste door het
hoofd schieten bij iedereen die er bij betrokken is.
Als iedereen klaar is, kan men de ‘volgeschreven hoofden’ ophangen en aan de
kinderen vragen om ze zelf toe te lichten. Vervolgens kan men vragen of de
anderen er ook zo over denken. Daarna kan de vraag worden gesteld wat men
het beste kan doen als men zoiets denkt of voelt.
2. Vragendoos
geschikt voor:
leerlingen vanaf de middenbouw van het basisonderwijs.
doel:
leerlingen helpen met de verwerking van het gemis en verdriet.
werkvorm:
de kinderen stoppen de vragen die hen bezighouden in een doos. Niemand hoeft
zich te schamen omdat hij/zij een gekke vraag heeft want er is de bescherming
van de anonimiteit. Tijdens een kringgesprek worden alle vragen besproken. U
kunt zelf ook vragen aan de kinderen voorleggen:

“Wat zou je nog tegen je overleden groepsgenootje willen zeggen?”

“Waar denk je het meeste aan als je aan hem/haar denkt?”

“Wat zul je het meeste missen?”
Vervolgens kunnen de leerlingen voor zichzelf of in groepjes gaan werken.
Enkele ideeën:

Ze bedenken wat de overleden leerling of leerkracht voor iemand was en
zetten dat in enkele regels op papier.

Ze bedenken hoe ze zich de overledene willen blijven herinneren en schrijven
dat op.

Ze maken een tekening voor de overledene of voor de ouders/familie.

Ze maken een collage waarin ze de kenmerken van de overleden leerling of
leerkracht en de herinneringen aan hem/haar verwerken.

Ze schrijven een gedichtje voor de overledene.

Ze verwoorden hun gevoelens in een afscheidsbrief aan de leerling of
leerkracht of in een troostbrief aan de ouders.
De werkstukken kunnen worden gebundeld in een boek en aan de ouders/familie
worden gegeven. Dat boek kan een plaatsje krijgen bij de kist waarin de
overledene is opgebaard.

3. “Dood eerlijk”
geschikt voor:
leerlingen vanaf de middenbouw van het basisonderwijs.
doel:
leerlingen helpen te praten over hun gedachten en gevoelens.
werkvorm:
voordat het spel gespeeld kan worden, schrijft u een aantal aanvulzinnen op
kaarten. De kinderen zitten in een kring en pakken om beurten een kaart van de
stapel. Ze lezen de zin voor en vullen die vanuit hun eigen beleving aan. Ook de
andere leerlingen krijgen de kans de zin aan te vullen.

Voorbeelden van aanvulzinnen:
 “Toen ik hoorde dat...”
 “Er is mij nooit verteld dat...”
 “Ik wou dat ik kon...”
 “Vaak vraag ik me af...”
 “Ik zou willen dat ik nooit...”
 “Ik zou nu nog tegen (naam overledene) willen zeggen...”
4. “Welke kaartjes passen bij jou?”
geschikt voor:
leerlingen van de eerste jaren voortgezet onderwijs
doel:
leerlingen helpen zich bewust te worden van de gevoelens die het
overlijdensbericht bij hen oproept en de leerlingen duidelijk te maken dat er
nooit sprake is van één gevoel, maar dat er zich meestal meer en vaak ook
tegenstrijdige, gevoelens tegelijk aandienen.
werkwijze:
neem een aantal kaartjes of een velletje papier (maximaal A-5-formaat) en
schrijf op elk kaartje een van de volgende emoties. Leg die kaartjes op de grond
en vraag leerlingen om de beurt twee kaartjes te pakken die het meest op hen
betrekking hebben, of die het meest overeenkomen met hun stemming. Vraag
ze om - kort - uit te leggen waarom ze die twee kaartjes hebben gekozen. Begin
zelf. Als een leerling het moeilijk vindt om uit te leggen waarom hij/zij die
kaartjes heeft gekozen, leg dan uit dat het soms heel moeilijk is om daar meer
over te vertellen. Of laat blijken dat u het heel begrijpelijk vindt dat een leerling
die emotie(s) heeft en waarom u zich dat kunt voorstellen.
kaartjes:
Boos
Verdrietig
Verward
Bang
Verwonderd
Moe
Schuldig
Kwaad
Verbijsterd

Geschrokken
Verbaasd
Onverschillig
Opgelucht
Teleurgesteld
Verongelijkt
Troosteloos
Niet-schuldig
Gespannen

Somber
Vreemd
Onwennig
Razend
Wanhopig
Angstig
Alleen
Jaloers
Woedend

variant: U kunt als variant ook een aantal uitspraken op kaartjes zetten die jongeren gedaan
zouden kunnen hebben naar aanleiding van een sterfgeval.
Voorbeelden:
Waarom nou?
Het is de schuld van ons allemaal
Ik kan het nog steeds niet geloven
Ik zal hem/haar vreselijk missen.”
Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”
Gisteren leek alles nog zo zeker
Ik zal hem/haar nauwelijks missen
Ik kan aan niets anders meer denken.”

Waarom hij/zij en niet ik
Het is ook mijn schuld
Het is niet eerlijk
Als het mij was overkomen..
Wie is de volgende?
Ik weet het allemaal niet meer
Ik voel me in de steek gelaten
Ik denk steeds dat hij/zij morgen weer hier is

Aandachtspunten bij deze kringgesprekken


Het is mogelijk dat leerlingen bij dergelijke gesprekken hun eigen emoties niet de baas kunnen,
er geen grip meer op hebben en decompenseren (‘flippen’, ‘uit de bol gaan’). Als dat gebeurt,
is het van het grootste belang om direct hulp in te schakelen van de huisarts of de genoemde
organisaties. Stop het gesprek, blijf bij de leerling die decompenseert en schakel een collega in
om de rest van de klas op te vangen.
 Als u de indruk heeft dat een of enkele leerlingen in de klas zo labiel zijn dat de kans bestaat
dat deze bij een kringgesprek decompenseren, overweeg dan wat u het beste kunt doen:
1. Een voorgesprek met de labiele leerling(en).
2. Een kringgesprek voeren zonder de labiele leerlingen erbij (stigmatisering!).
3. Geen kringgesprek voeren (met als nadeel dat de rest van de klas minder goed opgevangen
kan worden).
 Wees alert op allerlei ongewone signalen, op ‘wilde verhalen’ en ‘verheerlijking’ van de
(zelfgekozen) dood.
 Accepteer negatieve gevoelens ten opzichte van de overledene.
 Zorg dat u uw indrukken en de signalen die u opvangt in een dergelijk kringgesprek binnen de
school kan bespreken/bespreekt met bijvoorbeeld een collega, een leerlingbegeleider of een
groep collega’s.
 Maak zo nodig afspraken met de sociaal verpleegkundige of de jeugdarts van de GGD of met
Bureau Jeugdzorg voor een consultatief overleg, waarbij u de door u opgevangen signalen en
uw indrukken kunt bespreken.
BIJLAGE 2: ANDERE WERKVORMEN
Inleiding
Naast het voeren van kringgesprekken kunnen ook andere werkvormen worden gebruikt om
leerlingen te helpen bij het verwerkingsproces. De keuze zal afhangen van de omstandigheden, de
leeftijd van de leerlingen en hun relatie met de overledene. De ene werkvorm is meer geschikt
voor het basisonderwijs, de ander meer voor het voortgezet onderwijs. Hieronder worden enkele
werkvormen genoemd. U kunt ook gebruik maken van de Verdrietkoffers van de GGD (zie bijlage
3).
Spel
Jonge kinderen, met name kleuters, verwerken het gebeuren in hun spel. Ze spelen de gebeurtenis
rond het overlijden na door auto's te laten botsen en zieke of dode poppen te verzorgen in de
poppenhoek.
Tekenen/knutselen
Vaak willen kinderen iets maken voor hun overleden groepsgenootje of leerkracht. Dat kan een
mooie tekening zijn, een plakwerkje of iets toepasselijks dat ze zelf in elkaar knutselen.
De laatste boodschap op een kaartje
De leerlingen kunnen op kaartjes schrijven wat ze nog tegen de overleden leerling of leerkracht
willen zeggen. Als leerkracht kunt u dit doen voor de jongste leerlingen. De kaartjes worden aan de
ouders gegeven of aan een bloem gehangen en meegenomen naar de uitvaart.
Kaarten maken
Laat de leerlingen een mooie kaart maken en naar iemand sturen die verdriet heeft. Dat kan de
familie van de overledene zijn, maar ook iemand anders in de omgeving van de leerlingen.

(Voor)lezen
Het voorlezen of zelf lezen van een verhaal of (prenten)boek levert een belangrijke bijdrage aan
het verwerkingsproces (voor titels zie bijlage 4). Kinderen voelen zich gesteund door de gevoelens
van de hoofdpersoon.
De leerlingen kunnen ook zelf een boek kiezen waarin dood, verdriet of rouw een thema is. Laat ze
vertellen over het boek dat ze hebben gelezen. Ze kunnen er ook eerst in tweetallen over praten.
Stel vervolgens de volgende vragen:
 Vond je het een mooi boek?
 Werd je er verdrietig van?
 Wat raakte je?
 Wie huilt er wel eens bij een verhaal, liedje, boek of film?
 Hoe vind je het als je geraakt wordt door een verhaal, liedje, boek of film? Wat doe je dan?
Poëzie
Ook het werken met poëzie helpt leerlingen het verdriet te verwerken. Vraag de kinderen wat de
gedichtjes voor hen betekenen, worden ze erdoor geraakt? Vervolgens kunnen de kinderen zelf een
gedichtje schrijven voor de overledene of diens ouders/familie.
En verder...
En








verder kan nog gebruik worden gemaakt van de volgende werkvormen:
Het schrijven van een opstel.
Het schrijven van een afscheidsbrief; individueel of gezamenlijk.
Het schrijven van een condoleancebrief; individueel of gezamenlijk.
Het opstellen van een rouwadvertentie namens de groep/school.
Het uiten van emoties in expressievakken (tekenen, schilderen, musiceren).
Het maken van een fotoboek of collage als gezamenlijke herinnering aan de overledene.
Activiteiten ter voorbereiding en invulling van de afscheidsbijeenkomst (teksten en muziek
zoeken en oefenen, advertentietekst opstellen).

Aandachtspunten bij deze werkvormen









Er kunnen ook negatieve gevoelens jegens de overledene aanwezig zijn, schep hiervoor ruimte.
Houd rekening met religie/cultuur en religieuze/culturele verschillen.
Houd ook rekening met bijgeloof en fantasievoorstellingen bij leerlingen (als gevolg van films
en literatuur).
Kinderen kunnen niet 24 uur achter elkaar rouwen. Het is daarom goed om ook activiteiten te
organiseren die niets met het overlijden te maken hebben. Een andere mogelijkheid is om
leerlingen keuzeopdrachten te geven. Ze kunnen dan zelf bepalen of ze met het overlijden en
de overledene bezig willen zijn of liever iets anders doen.
Sommige kinderen hebben pas geleden ook al een ernstig verlies geleden. Deze kinderen
hebben in de meeste gevallen extra aandacht nodig. U kunt met hen overleggen of ze bij alle
werkvormen aanwezig willen zijn. Sommige kinderen willen dat en vervullen een soort
leidersrol, anderen willen dat niet.
Als het gaat om een zelfdoding dan zijn er leerlingen die deze zelfdoding verheerlijken. Wees
hierop bedacht.

BIJLAGE 3: VERDRIETKOFFERS EN ANDER LESMATERIAAL
Verdrietkoffers
De ‘verdrietkoffers’ zijn themakoffers rond het onderwerp verdriet en rouwverwerking van de
Stichting ‘In de wolken’.
De verdrietkoffer is samengesteld om te gebruiken wanneer er sprake is van een overlijden. Dit
kan een leerling betreffen of iemand van het personeel maar ook een overlijden in de thuissituatie

van een van de leerlingen. De koffer is dus niet samengesteld als themakoffer om doodgaan,
begraven en cremeren te behandelen als onderwerp.
De koffers bevatten concrete achtergrondinformatie, handvatten en tal van (les)suggesties om:
-

Met leerlingen te praten over de dood in algemene zin en over de overleden groepsgenoot of
leerkracht.
Leerlingen voor te bereiden op het afscheid.
Leerlingen te begeleiden bij de verwerking van het verdriet.

Materialen basisonderwijs
-

Boeken met achtergrondinformatie voor de leerkracht.
Boeken voor leerlingen: prentenboeken voor de allerjongsten en jeugdliteratuur voor de
bovenbouw.
Brochures met achtergrondinformatie.
Muzieksuggesties.
Handpop schildpad.
Fotospel om te werken met kinderen en gevoelens.
Mandala.

Er zijn verdrietkoffers voor de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs en voor het voortgezet
onderwijs.
Ander lesmateriaal rond het thema doodgaan
Misschien wilt u het thema ‘doodgaan’ bespreken in een klas voordat er sprake is van een
overlijden. Dit kan met de onderstaande lesmaterialen.
Brieven aan een prins
Een pakket voor leerlingen van groep 4 en 5 (eventueel ook groep 3 en 6), uitgegeven door VSB
Fonds, 2002. Dit lespakket bestaat uit een doos. Lin, de hoofdpersoon in het verhaal in deze doos
heeft geen vader meer. Mamma zegt dat hij dood is, maar zij denkt zelf dat hij een prins is en
vaart op de zee. Ze schrijft hem brieven. De doos bevat een lesbrief voor de leerkracht, brieven
van Lin, boek om voor te lezen ‘brieven aan een prins’ en heel veel ‘schatten’ die Lin verzameld
heeft.
De schat van Amadoris; Een verhaal met liedjes
Een cd-rom voor leerlingen in de onder- en middenbouw, uitgegeven door Stichting Iriza, 2004.
Het bestaat uit een verhaal met liedjes over doodgaan en afscheid nemen. Wat is doodgaan? Wat
gebeurt er allemaal? Hoe kan ik afscheid nemen? Wat is een begrafenis? Wat is cremeren? Doet
dat pijn? Gaan alleen heel oude mensen dood? Mag ik huilen? Blijf ik dan altijd verdrietig? En nog
veel meer... De verhalen worden verteld door Bram van der Vlugt.
Hier ligt een schat begraven
Een pakket voor leerlingen van de bovenbouw. Uitgegeven door Schwarcz & Dudevszky,
Rotterdam, 2002. In dit lespakket staan twee vragen centraal; wat ervaren kinderen die een
naaste verliezen en hoe kun je hen als school daarin bijstaan? Het project bestaat uit drie
onderdelen: een docentenhandleiding, een film voor leerlingen en een film voor leerkrachten,
schoolleiding en ouders.
Jij en ik: deel 1
Voor leerlingen van de midden- en bovenbouw. Uitgegeven door NCRV/Kwintessens, Hilversum,
1999. Dit materiaal (een video en een handleiding met werkvormen) kan worden gebruikt naar
aanleiding van een actuele gebeurtenis thuis, op school of in de klas. Maar is ook het geschikt om
een onderwerp incidenteel te behandelen. De thema‘s die in deel 1 aan de orde komen zijn: dood,
vrienden maken, adoptie en visuele handicap.

Uitleen
De verdrietkoffers en de andere materialen zijn te leen bij het Uitleenpunt van GGD GelderlandZuid. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
BIJLAGE 4: LITERATUUR
Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van een groot aantal boeken over het thema
dood/zelfdoding. De literatuurlijst is ingedeeld in zeven categorieën:
1. Boeken voor leerkrachten als hulpverlener.
2. Boeken algemeen, filosofie, kennis.
3. Poëzie.
4. Boeken over zelfdoding.
5. Boeken voor ouders en nabestaande volwassenen.
6. Boeken voor leerlingen om te kijken, voor te lezen en zelf te lezen.
7. Boeken voor broertjes, zusjes en andere jeugdige nabestaanden.
1. Boeken voor leerkrachten als hulpverlener
Abbeele, Claire Van den
‘Nu jij er niet meer bent’
Een leidraad voor ouders, leerkrachten en een ieder die te maken heeft met rouwende kinderen en
tieners. Het boek geeft inzicht in de rouwreacties in de verschillende leeftijdsfasen en bevat
adviezen en veel praktische oefeningen.
Lannoo, Tielt 2001
Eland Jeanette, Carlijn de Roos & Rolf Kleber
‘Kind en trauma’ Een opvangprogramma’
Komen ze hier ooit overheen? Wat kan ik doen om te helpen? Vragen bij de confrontatie met
kinderen die getroffen zijn door een ramp, een ongeluk, geweld of een plotseling verlies. Dit boek
is een verslag van een onderzoek naar de psychische gevolgen van een trauma bij kinderen. Het
onderzoek heeft geleid tot een individueel opvangprotocol. Daarnaast krijgen ouderbegeleiding,
groepsopvang en opvang op school uitgebreid aandacht.
Swets en Zeitlinger, Lisse 2000
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Afscheid voor altijd’ Omgaan met verdriet en rouw in het primair onderwijs.
Het boek biedt scholen en leerkrachten een kader bij de vragen die zij hebben ten aanzien van het
omgaan met de rouw van leerlingen in de ontwikkelingsfases gedurende de basisschooljaren. Het
geeft met name handreikingen voor het maken van een draaiboek.
Schoolpers/Educatieve Partners Nederland, Houten 1996
Fiddelaers-Jaspers, Riet (eindred.)
‘Als een ramp de school treft’ Omgaan met calamiteiten in het onderwijs
Scholen krijgen in toenemende mate te maken met schokkende gebeurtenissen die het schoolleven
voor enige of soms lange(re) tijd ontwrichten. Deze publicatie geeft handreikingen hoe te handelen
bij een ramp of calamiteit. Er worden suggesties gegeven voor het opstellen van een draaiboek en
om te gaan met situaties van machteloosheid en verslagenheid.
KPC Groep, Den Bosch 2000
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘De meest gestelde vragen over kinderen en de dood’
Informatiebrochure voor opvoeders met antwoorden op vragen als: hoe zien kinderen de dood, hoe
vertel je dat iemand dood is of dood gaat, hoe betrek je kinderen bij het afscheid, hoe leg je uit
wat begraven of cremeren is en hoe rouwen kinderen.
Stichting In de wolken, Heeze 2003

Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Jong Verlies’
Kinderen bij een overlijden betrekken en hun verdriet serieus nemen. Adviezen voor de praktijk.
Hoe vertel je aan kinderen dat iemand is doodgegaan? Neem je kinderen mee naar een uitvaart?
Wat zijn de gevolgen van een ernstig verlies voor de ontwikkeling van een kind? Hoe gaan
kinderen om met verlies en hoe kunnen we hen daarin steunen?
Uitgeverij Ten Have, Kampen 2005
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Doodgaan is geen feest’
Voorleesboek met prenten waarin de crematie aan bod komt.
Stichting In de wolken, Heeze 2003
Fiddelaers-Jaspers, Riet, Ine Spee, Dorinde Roos
‘Veelkleurig verdriet’
Voor leerkrachten is het een noodzaak om inzicht te hebben in de tradities en rituelen van de
culturen van hun leerlingen. Dit boek bevat informatie over de gebruiken van diverse religies en
culturen en is bedoeld voor volwassenen die op professionele wijze te maken hebben met kinderen.
KPC Groep, Den Bosch 2000
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Waar ben je nu, zie je me nog?’
(Voor)leesboek met teksten voor en door kinderen om hen voor te bereiden op de afscheidsdienst.
Stichting In de wolken, Heeze 2000
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Wie ben ik zonder jou?’
Jong zijn en verder leven na een verlies; boekje voor iedereen die met rouwende jonge mensen te
maken heeft.
Stichting In de wolken, Heeze 2000
Janssen, H.
‘Als praten bij je werk hoort - gespreksvaardigheden voor hulp- en dienstverlener’
Boom, Amsterdam-Meppel, 1989
Keirse, Manu
‘Kinderen helpen bij verlies’
Een gids om ouders, leerkrachten, familieleden en hulpverleners te helpen om kinderen en
jongeren te begeleiden bij de confrontatie met verlies zoals een ernstige ziekte in de familie,
echtscheiding en zelfdoding.
Lannoo, Warnsveld 2002
Vriens Anneke, Carla Versteeg
‘Vandaag neem ik een snipperdag’ Peter, een bijzonder kind op de basisschool.
Ervaringsverhaal van een moeder en leerkracht rond het overlijden van een kind. Voor
leerkrachten van de basisschool en ouders.
CPS, Amersfoort 1997
Weijers, Annet & Petra Penning
‘Het leven duurt een leven lang’
Een boek om kinderen en jongeren te helpen bij het dragen van een verlies. Naast de informatie
die gegeven wordt over rouw bij kinderen en jongeren worden vele werkvormen besproken die
kinderen kunnen helpen bij het tot uiting brengen van hun gevoelens.
Nijmegen 2001
Te bestellen: (024) 355 55 4

2. Boeken algemeen, filosofie, kennis
Boswijk-Hummel, Riekje
‘Afscheid nemen’
Dit boek geeft helder de emoties weer waarmee mensen te maken kunnen krijgen, niet alleen na
een overlijden maar ook na een ander verlies (gezondheid, echtscheiding, enz.).
De Toorts, Haarlem 1998
Kelley, Patricia
‘Een woord van troost’
Aan de hand van voorvallen uit haar praktijk als rouwtherapeute en ervaringen uit haar eigen leven
beschrijft de auteur wat je te wachten kan staan als je een dierbare verliest. Met name de wat
moeilijkere aspecten zoals tegenstrijdige gevoelens en hoe wij hiermee om kunnen gaan worden
belicht.
Bert Bakker, Amsterdam 1999
Kienhorst, Ineke
‘Rouw’
Een boek voor mensen die nog niet zo lang geleden iemand door de dood verloren hebben en voor
mensen in hun omgeving. Het boek geeft veel informatie over rouw, onder andere over welke
gevoelens en reacties hierbij voor kunnen komen.
LSR, Utrecht 1999
Kübler-Ross, Elisabeth
‘De cirkel van het leven’
De auteur spreekt in dit autobiografische boek over haar contacten met terminaal zieke kinderen,
volwassen stervenden en aids-patiënten. Het maakt de gedrevenheid zichtbaar waarmee zij nieuwe
wegen insloeg op de terreinen van stervensbegeleiding en bijna-doodervaringen.
Ambo, Amsterdam 1997
Ladan, A. en H. Groen - Prakken ( red.)
‘Kinderen en de dood’
Dit boek wil duidelijk maken hoe kinderen rouwen en welke risico's zij daarbij kunnen lopen. Het is
een psychoanalytische benadering van rouw bij kinderen en van de wijze waarop de omgeving het
kind bij verwerking van de dood kan helpen.
van Gorcum, Assen 1997 (Reeks NPI)
Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
‘Gids na een overlijden’
Handleiding voor nabestaanden betreffende zakelijke beslissingen en de verwerking van het
verlies.
Deel I geeft een overzicht van de te regelen zaken, voornamelijk op het administratieve en
financiële vlak. Deel II gaat over de beleving en verwerking van het verlies in de maanden of jaren
na het overlijden. Een overzicht van o.a. boeken over rouw en nuttige adressen is toegevoegd.
Landelijke Stichting Rouwbegeleiding, Utrecht (wordt 2 x per jaar herzien)
Longaker, Christine
‘Het licht van afscheid’
Een leidraad voor emotionele en spirituele zorg. De auteur combineert haar eigen geschiedenis en
haar jarenlange ervaring met hospicewerk met de eeuwenoude tradities en universele spirituele
principes van het Tibetaans Boeddhisme.
De Boekerij bv, Amsterdam 1997
Pessireron, Sylvia
‘Rouwen in zeven 'Nederlandse' culturen’
Afscheidsrituelen nemen in elke cultuur een belangrijke plaats in. Dit boek beschrijft rituelen en
ceremoniën rondom de dood uit de meest voorkomende culturen in onze samenleving.

Seram Press, Utrecht 1999
Polspoel, A.R.M.
‘Wenen om het verloren ik’
Als een dierbare sterft, sterft er ook iets in de nabestaanden. Naast inzicht in de uiterlijke
gedragingen geeft dit boek de innerlijke dynamiek van de rouw weer. De auteur pleit voor een
doorleven van alle verwarrende emoties zodat men tot een heropbouw van het ineengestorte leven
kan komen. Een boek voor zowel hulpverleners als nabestaanden.
Kok, Kampen 2003 (negende totaal herziene druk)
Zeylmans, Renée
‘Rouwverwerking en rouwbegeleiding’
De auteur richt zich tot mensen die een rouwproces doormaken en tot begeleiders van rouwenden.
Renée Zeylmans schrijft vanuit haar eigen ervaringen en die van haar cliënten en cursisten. De
zingeving is daarbij een centraal thema.
Christofoor, Zeist 2000

3. Poëzie
Berg, Marinus van den
‘Je naam klinkt in ons door’ Klein monument voor een overleden kind
Een bundel die troost kan bieden bij het verlies van een kind. Het bevat teksten van de auteur en
illustraties van beeldende kunst.
Kok, Kampen 2001
Emmerik, Yvonne van
‘Als vlinders spreken konden’
In korte eenvoudige teksten wordt de rouw voor kinderen bespreekbaar gemaakt. Er wordt gezocht
naar woorden verder dan de dood.
Dabar-Luyten, Aalsmeer 1997
Fiddelaers-Jaspers, Riet (samenstelling)
‘Als je woorden zoekt…’
Een keur van tekstfragmenten, gedichten, enkele woorden, een paar zinnen die van toepassing
kunnen zijn.
KPC Groep, Den Bosch 1996
Kleijne, Jos de (samenstelling)
‘Kon uit de dood ik die éne doen keren’
Teksten uit de Nederlandse letterkunde die vorm geven aan het verdriet om het heengaan van een
nabij mens en aan de herinneringen van de achterblijvers aan de overledene.
SUN, Nijmegen 1998
Lier, Emmy van
‘Eendagsvlinder’
Het beschrijven van het stervensproces van haar dochter, de leegte erna en het terughalen van
herinneringen was voor de moeder een instrument waardoor het ondraaglijke draaglijk werd.
Dabar-Luyten, Aalsmeer 1997
Oosterhuis, Huub
‘Op dood en leven’
In deze bundel is een dertigtal van de bekendste gedichten van Huub Oosterhuis samengebracht
die gaan over leven en dood.
Ten Have-Baarn, Kampen 2002

Warren, Hans en Mario Molegraaf (samenstelling)
‘Ik heb alleen woorden’
De honderd meest troostrijke gedichten over afscheid en rouw uit de Nederlandse poëzie.
Bert Bakker, Amsterdam 1998
4. Boeken over suïcide/zelfdoding
Fiddelaers-Jaspers, Riet, Ine Spee
‘Weer-zin in leven’
Een handreiking voor scholen bij de begeleiding van een (mogelijke poging tot) zelfdoding van een
leerling, docent, ondersteunend personeelslid of bij zelfdoding in de gezinssituatie. Vragen die
onder andere aan de orde komen: wat kun je als school doen en hoe draag je bij aan preventie?
Educatieve Partners Nederland BV, Houten 2000
Kayser, Danny
‘Herinneringen in de toekomst’
Een boek dat ingaat op de ingrijpende gevolgen van zelfdoding. Hoe kunnen nabestaanden het
verlies met alle overweldigende gevoelens integreren in de realiteit en in de toekomst? Het boek is
zowel bedoeld voor hulpverleners als voor nabestaanden.
Elsevier/De Tijdstroom, Maarssen 2000
Kienhorst, Ineke
‘Rouw na zelfdoding van een kind’
De auteur gaat in op specifieke omstandigheden en reacties die zich kunnen openbaren bij ouders
na de zelfdoding van hun kind. Er zijn fragmenten uit gesprekken en brieven opgenomen van
ouders die hun kind door zelfdoding hebben verloren.
AVVL Uitvaartzorg, Diemen 1999
Monsjou-Krijger, Ellen van (red.)
‘En hoe nu verder.......?’
Twaalf nabestaanden komen aan het woord over de verwerking van het verlies van een dierbare
door zelfdoding. Ouders, echtgenoten, familieleden, vrienden, ieder benadert het
verwerkingsproces vanuit zijn of haar eigen standpunt.
Ankh-Hermes BV, Deventer 1997
Polet, Anne
‘Verder’
Dit boek gaat over rouw na suïcide. Door een combinatie van eigen ervaringen en informatie van
deskundigen is het zowel geschikt voor nabestaanden en hun omgeving als voor hulpverleners,
huisartsen en rouwbegeleiders.
Acco, Leuven/Leusden 2002 (tweede herziene druk)
Zwagerman, Joost
‘Door eigen hand’
Bundel met essays en interviews over zelfdoding, vanuit het perspectief van de (komende)
nabestaande. Het is een partijdig boek waarin de auteur de kant kiest van de nabestaanden voor
wie de zelfgekozen dood van een dierbare geen verlossing betekent maar een doem. Zwagerman
gaat in tegen het heroïsche dat veelal rond suïcide hangt.
Arbeiderspers, Amsterdam, 2005
5. Boeken voor ouders en nabestaande volwassenen
Abbeele, Claire Vanden
‘Nu jij er niet meer bent’
Een leidraad voor ouders, leerkrachten en ieder die te maken heeft met rouwende kinderen en
tieners. Het boek geeft inzicht in de rouwreacties in de verschillende leeftijdsfasen en bevat
adviezen en veel praktische oefeningen.
Lannoo, Tielt 2001

Berg, Marinus van den
‘Je kind verliezen’
Ouders die een kind verliezen voelen zich vaak onbegrepen. Dit boek probeert een gids te zijn
tussen twee werelden; de binnenwereld en de buitenwereld en gaat op zoek naar manieren van
'weerbaar rouwen'.
Kok, Kampen 1997
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘De meest gestelde vragen over kinderen en de dood’
Informatiebrochure voor opvoeders met antwoorden op vragen als: hoe zien kinderen de dood, hoe
vertel je dat iemand dood is of dood gaat, hoe betrek je kinderen bij het afscheid, hoe leg je uit
wat begraven of cremeren is en hoe rouwen kinderen?
Stichting In de wolken, Heeze 2003
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Doodgaan is geen feest’
Voorleesboek met prenten waarin de crematie aan bod komt.
Stichting In de wolken, Heeze 2003
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Jong verlies’
De auteur benadrukt dat we kinderen en jongeren juist bij de dood moeten betrekken en hun
verdriet serieus moeten nemen. Een boek voor ouders en andere betrokkenen bij de opvang en
begeleiding van kinderen in rouw.
Kok/KPC Groep, Kampen 1998
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Waar ben je nu, zie je me nog?’
(Voor)leesboek met teksten voor en door kinderen om hen voor te bereiden op de afscheidsdienst.
Stichting In de wolken, Heeze 2000
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Wie ben ik zonder jou?’
Jong zijn en verder leven na een verlies: boekje voor iedereen die met rouwende jonge mensen te
maken heeft.
Stichting In de wolken, Heeze 2000
Keirse, Manu
‘Kinderen helpen bij verlies’
Een gids om ouders, leerkrachten, opvoeders, familieleden en hulpverleners te helpen om kinderen
en jongeren te begeleiden in de confrontatie met verlies zoals een ernstige ziekte in de familie,
echtscheiding of zelfdoding.
Lannoo, Warnsveld 2002
Klein-Vuyst, drs. L.C.
‘Rouwen om een kind’
Het boek is bedoeld voor ouders die een kind op jonge leeftijd (van ca. vier maanden tot circa
zestien jaar) hebben verloren en voor de mensen om hen heen. Hoe gaat een gezin verder na zo'n
ingrijpende gebeurtenis? Hoe voorkom je dat het grote verdriet de aandacht voor de andere
kinderen verdringt? Deze en andere vragen komen in dit boek aan de orde.
Groen, Heerenveen 1999
Rosof, Barbara D.
‘Het zwaarste verlies’
Hoe overleeft een gezin dit verlies? Wat draagt bij tot het herstel? Welke kennis hebben gezinnen
en therapeuten opgedaan waarmee anderen door hun verlies heen geholpen kunnen worden? Een
handreiking bij de verwerking van de dood van een kind.

Bert Bakker, Amsterdam 1998
Wolzak, Ide
‘Kind in rouw’
Rouwen kinderen anders dan volwassenen? Een handreiking bij de begeleiding.
Vereniging Ouders van een Overleden Kind
Te bestellen: (0252) 37 06 04
6. Boeken voor kinderen om te kijken, voor te lezen en zelf te lezen
Tot 4 jaar:
Allen, Nicholas
‘Hemeltjelief’
Een warm en liefdevol verhaal over de dood van een lievelingshond.
Julia ziet haar hond Bas bezig om zijn koffer in te pakken. Hij vertelt dat hij naar de hemel gaat.
De twee wisselen hun ideeën uit over hoe de hemel eruitziet. Met humor verteld.
Zirkoon, Amsterdam 1996
Berebrouckx, Annemie
‘De oma van Jules’
Prentenboek met korte teksten.
Kleuter Jules vraagt aan verschillende mensen in zijn omgeving wie zijn oma was om er zo met
trots achter te komen dat hij op haar lijkt.
Leopold/Elzenga, Amsterdam 1999
Bruna, Dick
‘Lieve oma Pluis’
Nijntje heeft veel verdriet als oma is doodgegaan. Ze brengt haar bloemen bij het graf op een
rustig plekje in het bos. Prentenboek met eenvoudige tekeningen in kleur en tekst op rijm.
Mercis Publishing, Amsterdam 1997
Dongen, Ingrid Van
‘Dag papa in de hemel’
De vader van Susanne is ernstig ziek. Als hij dood gaat probeert ze op allerlei manieren contact
met hem te zoeken: ze schrijft hem een brief, belt hem op en fantaseert over hem. Herkenbare
gevoelens zoals boosheid en verdriet worden afgewisseld met dagelijkse bezigheden.
De Bonte Bever, Utrecht 1998
Hübner, F.

‘De allerbeste oma van de wereld’
Dit kleurrijke prentenboek gaat over een peuter/kleuter en de relatie met zijn grootmoeder. Het
boek laat zien hoe het jongetje zijn verdriet verwerkt als zijn lieve oma overlijdt. Mooie tekeningen
en een hoopvolle boodschap.
De Vier Windstreken, 1997

Puttock, Simon, Allison Bartlett
‘Een verhaal voor Rosa’
Een prentenboek met korte teksten over Rosa het nijlpaard en Jacob het aapje. Zij zijn dikke
vrienden, maar als Rosa sterft denkt Jacob dat hij nooit meer zal kunnen lachen. Samen met Lea
de kameleon treurt hij om Rosa en heel langzaam voelen Jacob en Lea zich iets beter. Een verhaal
over vriendschap, dood, verdriet en troost.
Luister, Amsterdam 2000

Tot 8 jaar:
McCardie, Anna
‘Het kikkerballet’
Tijdens de midzomernacht wordt een oude kikker door de andere kikkers verrast met een ballet.
Niemand beseft dat het zijn laatste nacht zal zijn. Sfeervol prentenboek met warme illustraties in
kleur.
Zirkoon, Amsterdam 1997
Robberecht, Thierry en Philippe Goossens
‘Eva in het land van de verloren zusjes’
Eva probeert de dood van haar iets oudere zusje te verwerken. Prentenboek met sfeervolle
illustraties in donkere kleuren. Een verhaal over rouwen en afscheid nemen.
Clavis, Amsterdam 2002
Sels, Tania
‘Nooit meer is voor altijd’
Dit prentenboek vertelt over Lotte en wat de dood van haar vader betekent. Hoe haar moeder door
haar verdriet is veranderd en hoe zij samen met het verlies omgaan.
Clavis, Hasselt 2000
Sluis, Claudia van der
‘Mijn vader is een wolkenman’
Voorleesboek over Bolle. Bolle is vijf jaar als zijn vader doodgaat, hij mist hem heel erg.
Sjaloom, Amsterdam 1997
Somers, Patrik
‘Sterrenkind’
Als Tineke na de vakantie naar groep drie gaat, wil ze graag vertellen over de dood van haar kleine
broertje afgelopen zomer. Prentenboek met grote, zoetgekleurde waterverftekeningen. Een
prentenboek dat kinderen die een dierbaar persoon verloren hebben kan helpen hun verdriet een
plek te geven. Het is een goed hulpmiddel bij een gesprek met kinderen over de dood.
Christofoor, Zeist 2000
Stalfelt, Pernilla
‘Het Boek van de Dood’
Iedere kleuter maakt een periode door waarin hij de dood op zijn eigen omgeving gaat betrekken
en… misschien kun je zelf wel doodgaan! In dit boek over de dood gaan ernst en luchtigheid
samen.
Hoogland & van Klaveren, Amsterdam 2000
Velthuys, Max
‘Kikker en het Vogeltje’
Kikker heeft een dood vogeltje gevonden. Met andere dierenvrienden gaat hij het dier begraven.
Prentenboek met kleurrijke aquarellen en een ondersteunende tekst om met kinderen over leven
en dood te praten.
Leopold, Amsterdam 1991
Tot 12 jaar:
Boonen, Stefan
‘Wacht op mij’
Een boek met illustraties over de dood van opa. Kleinzoon Jacob probeert zich voor te stellen wat
het verlies voor oma betekent en hoe lang 'altijd' en 'eeuwig' duren.
Clavis, Amsterdam-Hasselt 2001
Delfos, Martine
‘Dood is niet gewoon’

Een kinderboek met tekeningen over de dood van een ouder. Het is bedoeld als leesboek voor
kinderen, maar het kan ook als voorlichtingsboek gebruikt worden om bijvoorbeeld een gesprek
met de groep op gang te brengen.
Trude van Waarden Produkties bv, Bussum 2002
Essen, Ineke van
‘Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk’
Dertig kinderen vertellen over hun ervaringen na het sterven van een van hun ouders. Het boek
gaat over verdriet, angst en pijn maar ook over ouderliefde en een rotsvast vertrouwen in de
toekomst.
De Bonte Bever, Utrecht 1999
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Als iemand dood gaat’
Informatieboekje voor kinderen.
Stichting In de wolken, Heeze 1999
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Ik houd je nog even vast’
Herinneringsbrochure voor kinderen.
Stichting In de wolken, Heeze 2000
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Ik zal je nooit vergeten’
Herinneringsbrochure voor kinderen.
Stichting In de wolken, Heeze 1999
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Kun je de dood ook groeten’
101 Afscheidsgedichten voor kinderen en jongeren.
Stichting In de wolken, Heeze 2003
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Waar ben je nu, zie je me nog?’
(Voor)leesboek met teksten voor en door kinderen om hen voor te bereiden op de afscheidsdienst.
Stichting In de wolken, Heeze 2000
Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen
‘Soms moet je even huilen’
Werkboek over de uitvaart. Door middel van plakken, knippen en tekenen geeft dit boekje kinderen
de mogelijkheid actief bezig te zijn met het overlijden.
Het boekje is gratis verkrijgbaar: (0800) 023 05 50
St. Christopher's Hospice
‘Een bijzonder iemand is gestorven’
Gevoelens rond de dood van een geliefd persoon getekend en opgeschreven.
Stichting Achter de Regenboog.
Te bestellen: (030) 236 82 82
Storms, Werner
‘Dood zijn, hoelang duurt dat?’
Een boek met foto's en illustraties over vragen van en voor kinderen over de dood. Alle aspecten
die met het thema 'dood' verbonden zijn komen aan bod zoals: leven na de dood, euthanasie,
zelfdoding en crematie. Ook de omgang met de dood in andere culturen komt aan de orde.
Clavis, Hasselt 2000
Tock, Annelies
‘Varen naar de overkant’

De opa van Raja is veerman. Maar er komt een brug en opa begint aan zijn laatste reis.
Een poëtisch kinderboek over afscheid nemen en vriendschap.
Lannoo nv., Tielt 2001
Vriens, Jacques
‘Achtste-groepers huilen niet’
Akkie van groep acht is ernstig ziek en de hele groep leeft mee. Gelukkig kan ze zich nog heel lang
overal mee blijven bemoeien maar tenslotte gaat Akkie dood.
van Holkema & Warendorf, Houten 1999
Yumoto, Kazumi
‘De kippige, de dikke en ik’
Yamashita's oma is gestorven en dat zet hem en zijn twee vrienden aan het denken over de dood.
Zij sluiten vriendschap met een oude man die hen veel over het leven kan vertellen.
Querido, Amsterdam 1997
Vanaf 12 jaar:
Boendermaker, Conny
‘Het verhaal van Anna’
Anna verliest door een ongeluk haar enige en oudere broer Bas. Het verhaal gaat ook over haar
ouders, haar vrienden en over Maarten. Ze hebben allemaal te maken met het verdriet met
betrekking tot Bas. Maar het verhaal is van Anna, van Anna alleen.
Van Tricht, Twello 2000 (Troef-reeks)
Fiddelaers-Jaspers, Riet
‘Wie ben ik zonder jou?’ Jong zijn en verder leven na een verlies
Je bent jong en je hebt iemand verloren: je vader, moeder, broer, zus, vriend of vriendin of
iemand anders die belangrijk voor je is. Leren leven met zo'n verlies is moeilijk, vaak veel
moeilijker dan je in eerste instantie denkt. Sommige jongeren voelen niks, andere zijn boos,
verdrietig of angstig en het is ook normaal als je je jaloers of schuldig voelt. Natuurlijk mogen
mensen van wie je houdt niet doodgaan maar het gebeurt en als het jou overkomt roept het van
alles bij je op.
In de Wolken, Heeze 2000
Goudsmid, Bobje
‘Afscheidsbrief’
De moeder van Anicke wil haar overleden dochter blijven gedenken door op haar verjaardag haar
vrienden uit te nodigen. Marit wil echter vooruit kijken, verder leven. In een brief vertelt ze aan
Anicke waarom ze niet op haar verjaardag wil komen. Zij neemt afscheid van haar vriendin.
Holland, Haarlem 1999
Lindell, Unni
‘De zuigzoen’
Stella's moeder is overleden. Haar vader kan er niet over praten en haar beste vriendin is bang
voor Stella's verdriet. Pas als ze Tora, een therapeute, ontmoet, verandert haar leven ingrijpend.
Lemniscaat, Rotterdam 1996
Priemen, An
‘Familiegeheim’
Als zij zestien is, probeert Vera de zelfgekozen dood van haar twaalfjarige broertje Tim te
verwerken. Dan ontmoet Vera Jeroen en wordt ze verliefd. Door een toeval ontdekt ze dat er meer
aan de hand is bij haar thuis. Met Jeroen probeert ze dat te begrijpen.
Clavis, Hasselt 1999
Reef, Odiel
‘Alles is voor altijd anders’
Soms heeft Nina geen zin meer om verder te leven, dan wil ze zelf ook dood om weer samen te

zijn met haar moeder. Intussen gaat het gewone leven door. In haar dagboek schrijft Nina over de
moeilijke dingen waarover ze met niemand durft te praten.
Sjaloom, Amsterdam 1998
St. Christopher's Hospice
‘Je vader of moeder is doodgegaan’
Deze brochure richt zich op pubers die met eenzaamheid en nieuwe verantwoordelijkheden
geconfronteerd worden.
Stichting Achter de Regenboog
Te bestellen: (030) 236 82 82

7. Boeken voor broertjes, zusjes en andere jeugdige nabestaanden
Masini, Beatrice
‘Schaduwbroer’
Guido had een 5-jarig broertje, Marco. Hij komt af en toe bij verrassing op bezoek bij Guido.
Niemand anders ziet of hoort het schaduwkind, maar toch is het er echt.
Lannoo, Tielt 1999
Minne, Brigitte
‘Mijn broer is een marsmannetje’
Merel vindt haar tweelingbroer maar een huilerige, slome bangerik. Totdat blijkt dat hij aan
leukemie lijdt. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis gaat ze begrijpen hoe moeilijk Ben het heeft.
Vanaf ca. 8 jaar.
Clavis, Hasselt 1994
Robberecht, Thierry en Philippe Goossens
‘Eva in het land van de verloren zusjes’
Een prentenboek over het omgaan met de dood van een ouder zusje. Een verhaal over rouwen en
afscheid nemen.
Tot 8 jaar.
Clavis, Amsterdam-Hasselt 2002
Stark, Ulf, Ann Höglund
‘Mijn zusje is een engel’
Ulf heeft een ouder zusje dat doodgeboren is en dat hij dus nooit gezien heeft. Ulfs zusje is het
liefste zusje van de wereld. Ze zeurt niet en trekt niet aan je haren. En ze is lekker wild want
niemand heeft haar ooit opgevoed. Maar ze kan ook kalm en lief zijn. Ze is écht een engel.
Vanaf 6 jaar.
Querido, Amsterdam 1996

BIJLAGE 5: INSTANTIES EN WEBSITES
In dit hoofdstuk vindt u een aantal instanties die hulp kunnen bieden als er onverwacht een leerling
of leerkracht overlijdt. Bij elke instelling staat kort beschreven welke hulp men kan bieden.
Daarnaast zijn een aantal websites opgenomen waarop een veelheid aan informatie te vinden is.
A. Instanties
Eerstelijnsteam in de gemeente
Elke gemeente heeft een eerstelijnsteam. Hiervoor zijn verschillende namen in omloop, bv.
wijkteam, gebiedsteam, sociaal wijkteam, kernpunt. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en kunnen
met ouders inschatten of specialistische zorg nodig is. Voor de diensten van het eerstelijnsteam is
geen verwijzing van een arts nodig. Iedereen met vragen kan contact leggen.

GGD Gelderland-Zuid
De GGD heeft via haar medewerkers een directe relatie met de scholen. Wanneer een school
ondersteuning wenst kan de sociaal verpleegkundige of jeugdarts van de GGD hiervoor worden
ingeschakeld.
Bij overlijden door een ongeval of misdrijf is de gemeentelijk lijkschouwer, een forensische arts van
de GGD, als een van de eersten op de hoogte van het overlijden. Hij of zij zal zijn/haar collega die
als sociaal verpleegkundige of jeugdarts bij de school werkzaam is op de hoogte stellen. In geval
van overlijden als gevolg van een infectieziekte wordt de afdeling Infectieziekten ingeschakeld.
Bij het uitleenpunt van GGD Gelderland-Zuid kunt u verdrietkoffers lenen. Hierin vindt u
achtergrondinformatie en aandachtspunten ten aanzien van het verwerkingsproces, lessuggesties
en een literatuurlijst. Ook voor literatuur over dood en rouw kunt u terecht bij de GGD.
Locatie Tiel:
Telefoon (088) 144 73 00
Locatie Nijmegen:
Telefoon (088) 144 71 44
www.ggdgelderlandzuid.nl
Pro Persona
Hulp van de Geestelijke Gezondheids Zorg kan worden ingeschakeld wanneer een (plotseling)
sterfgeval aanleiding geeft tot psychische problemen. Signalen die wijzen op een (ernstige)
verstoring van het psychisch evenwicht zijn: gedragsproblemen, regressieverschijnselen
(bijvoorbeeld weer in bed plassen), leer- en concentratieproblemen, spijbelen of depressies.
Siependaallaan 3
4003 LE Tiel
Telefoon (0344) 65 61 11
www.propersona.nl
Indigo
Indigo is een landelijk samenwerkingsverband van verschillende ggz-instelingen. Het aanbod
bestaat uit o.a. kortdurende hulpverlening en preventieactiviteiten in de vorm van
informatiebijeenkomsten en cursussen. Direct en als het kan dichtbij. Voor deelname is een
verwijzing van een (huis)arts noodzakelijk.
Siependaallaan 3
4003 LE Tiel
Telefoon (0344) 65 67 71
www.indigo.nl
Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland
Siependaallaan 1
4003 LE Tiel
Telefoon 0900-8433
www.stmr.nl
Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
Burg. Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Telefoon (026) 376 22 22
www.stmg.nl
Huisarts
De eigen huisarts kan een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van kinderen en hun ouders.

Slachtofferhulp Nederland, Regio Oost
Slachtofferhulp kan helpen bij schokkende gebeurtenissen zoals een ongeval of misdrijf.
Medewerkers van Slachtofferhulp kunnen snel ter plekke zijn en de eerste opvang bieden. De
opvang kan variëren van het voeren van gesprekken tot het regelen van praktische zalen.
Vervolggesprekken zijn mogelijk.
St. Annastraat 172
6524 GT Nijmegen
Telefoon 0900 0101
www.slachtofferhulp.nl
Marant, Educatieve diensten
Marant, Educatieve diensten biedt ook begeleiding bij ernstig zieke kinderen. Daarnaast biedt
Marant ondersteuning bij rouwbegeleiding en als u algemene aandacht wilt besteden aan het
thema dood en rouw in het basisonderwijs.
Nieuwe Aamsestraat 84a
6662 NK ELST
Telefoon (0481) 43 93 00
www.marant.nl
KPC groep
KPC groep verzorgt onder andere trainingen voor mentoren, leerlingbegeleiders, docenten en
jeugdhulpverleners over rouw en verdriet bij kinderen.
Bezoekadres: Kooikersweg 2
Postadres: postbus 482, 5201 AL 's-Hertogenbosch
Tel: (073) 6247 247
Fax: (073) 6247 294
www.kpcgroep.nl
Stichting ‘Achter de Regenboog’
Stichting ‘Achter de Regenboog’ ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het
overlijden van een dierbare waardoor deze gebeurtenis geen belemmering zal zijn om een gezond
en volwassen bestaan op te bouwen.
Kaaphoorndreef 38
3563 AV Utrecht
Informatie- en advieslijn: (0900) 233 41 41
www.achterderegenboog.nl
In de Wolken
In de Wolken is een publicatiebureau dat zich speciaal richt op kinderen en jongeren die te maken
hebben met verlies en dood. In de Wolken voorziet in de behoefte aan informatie via lezingen,
publicaties en verdrietkoffers.
Spoorlaan 9c
5591 HT Heeze
Telefoon (040) 22 60 450
www.in-de-wolken.nl
Landelijk Steunpunt Rouw
De stichting is een centraal punt waar iedereen terecht kan voor informatie, publicaties en
voorlichting over rouw. Ook kan op verzoek worden doorverwezen naar diverse vormen van
rouwzorg.
Barchman Wuytierslaan 89
3819 AB Amersfoort
Telefoon (033) 461 68 96
info@landelijksteunpuntrouw.nl
www.landelijksteunpuntrouw.nl

Vereniging Ouders van een overleden kind (VOOK)
Bij de zelfhulporganisatie 'Ouders van een overleden kind' kunnen diverse brochures en
literatuurlijsten worden besteld.
Landelijke Zelfhulporganisatie 'Ouders van het overleden kind'
Postadres: postbus 418, 1400 AK Bussum
Tel: (0900) 20 22 723
www.vook.nl
Politie
Voor het opsporen en eventueel informeren van familieleden van de overledene kan de politie
worden ingeschakeld. Wanneer de plotselinge dood het gevolg is van een ongeval of van een
misdrijf moet de politie vanzelfsprekend worden ingeschakeld.
Telefoonnummer: 0900 88 44
Alarmnummer: 112
B. Websites
Nederlands Jeugd Instituut
Kenniscentrum over jeugd en opvoeding. De website bevat een dossier t.a.v. het overlijden van
een kind en t.a.v. het overlijden van een ouder.
www.nji.nl
Rouwverwerking op de basisschool
Op de website Rouwkost vindt u ondermeer een stappenplan, lessuggesties en ervaringen rond het
thema rouwverwerking op de basisschool.
www.heermans.demon.nl
Stichting jonge helden
Het doel van Stichting Jonge Helden is: voorkomen dat kinderen/tieners ernstig vastlopen, nadat
ze met een ingrijpend verlies te maken hebben gehad dat ze niet (voldoende) hebben kunnen
verwerken.
http://www.stichtingjongehelden.nl
Stichting ‘In de wolken’
In de Wolken is gespecialiseerd in informatie en advisering op het terrein van kinderen en jongeren
die te maken hebben met een verlies door de dood. www.in-de-wolken.nl
Stichting kind en rouw
De stichting kind en rouw trekt zich het lot aan van kinderen die in een rouwproces terecht zijn
gekomen. www.kindenrouw.nl
Stichting Uitvaart
Verzorgd door de Stichting Uitvaart met informatie over een onderzoek 'Omgaan met rouw' van de
Universiteit van Utrecht; enquête rouwverwerking; algemene informatie over rouwverwerking, met
onder andere de fasen van rouw, hulp aan nabestaanden.
www.rouw.nl
VOKK
Verzorgd door de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker met informatie over deze vereniging;
publicaties, ook voor kinderen, ook voor het onderwijs, ook over kinderen die niet zullen genezen;
links; nieuws en tips.
www.vokk.nl
Vereniging Ouders van een Overleden Kind
De site van deze landelijke zelfhulporganisatie biedt ruimte aan de werkgroep broers en zussen. De
VOOK geeft diverse brochures uit, onder andere voor kinderen in rouw en over rouw op school.
www.vook.nl

Yarden
Yarden is specialist in dienstverlening rondom het levenseinde en biedt producten en diensten aan
zoals voorlichtingsmaterialen voor scholen en bijeenkomsten voor rouwenden.
www.yarden.nl
Zonder ouders
Informatie voor iedereen die zijn/haar ouder(s) door overlijden verloren heeft.
www.zonderouders.nl
Suïcide
Zelfdoding, niet meer willen leven of suïcide. Hoe je het ook noemt, bij 113Online kun je hierover
praten. Anoniem, vrij en open. Via de telefoon, e-mail of chat. Je kunt 24 uur per dag vertellen
over je angst, depressiviteit en gepieker. Ook kun je praten met lotgenoten op het forum.
113Online is er ook voor naasten en nabestaanden.
www.113online.nl
BIJLAGE 6: BRIEVEN EN FORMULIEREN

Hierbij treft u een aantal formulieren, voorbeeldbrieven en voorbeeldcommuniqués aan die gebruikt
kunnen worden:
 om gegevens en afspraken vast te leggen;
 bij de communicatie over een (plotseling) sterfgeval.

Standaard formulieren
Vaak is het moeilijk om steeds weer 'het verhaal' over een plotseling overlijden te vertellen. Om
zeker te zijn van de juiste informatie legt u die vast op het casus- formulier.
Op het sleuteltrio-formulier wordt vastgelegd wie de aanspreekbare personen zijn in een geval van
een plotselinge dood.
Het kan handig zijn een kopie van beide ingevulde formulieren op een vaste centrale plaats ter
beschikking te hebben.
Het is wenselijk dat de school een eigen draaiboek maakt ‘voor het geval dat’ en daarbij deze
formulieren aan de eigen inzichten en behoefte aanpast.

Voorbeelden van brieven en communiqués
Om te zorgen dat iedereen voldoende geïnformeerd is, kan gebruik worden gemaakt van
communiqués en brieven voor leerlingen, ouders en personeel. Ze kunnen op prikborden worden
opgehangen, ter plaatse uitgedeeld of per post worden verspreid.
Enkele voorbeelden worden gegeven, maar ieder geval is anders en iedere school heeft natuurlijk
zijn eigen cultuur en toon.
De voorbeelden geven een indruk van de soort informatie die gegeven moet worden.
Als u een keer te maken heeft gehad met een overlijden, dan kunt u de door u gebruikte brieven
en communiqués en dergelijke bewaren in het draaiboek, voor als deze in de toekomst onverhoopt
nog eens nodig zijn.

VOORBEELD VAN EEN CASUS-FORMULIER
Overleden is op (datum invullen):

............................................

Contactpersoon familie:

............................................

Adres:

............................................

Telefoon:

............................................

Door de familie wordt wel/geen prijs gesteld op blijken van medeleven.
De contactpersoon school:

............................................

De overledene was leerling van groep:
De beste relaties binnen school:

.....................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . groep . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . groep . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . groep . . . .

Familieleden op school:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . groep . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . groep . . . .

Het overlijden is het gevolg van:
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waren er anderen bij? Zo ja, wie (van school):
......................................................................
Verdere bijzonderheden mogen wel/niet bekend worden gemaakt:
......................................................................
De begrafenis/crematie wordt verzorgd door:
Telefoon:

.....................................

.............................................................

De begrafenis/crematie vindt plaats op:
datum . . . . . . . . . . . ., te . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tijd: . . . . . . . . . . . . .
Met de familie is het volgende afgesproken:
- bloemen

ja/nee bijzonderheden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- toespraak

ja/ nee - wie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- advertentie

ja/nee

- aantal aanwezigen namens de school: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- leerlingen met/zonder ouders

VOORBEELD VAN EEN FORMULIER VOOR HET CRISISTEAM
Schooljaar . . . ./. . . .
Sleutelfiguren die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en regie bij een overlijden van een lid
van de schoolgemeenschap:
1. Namens de directie:
Dhr/mw:
.
adres:
.
telefoon:
.
e-mail:
.
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Plaatsvervanger:
Dhr/mw
adres:
telefoon:
e-mail:
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2. Namens de ouders (basisonderwijs) of de leerlingbegeleiding (v.o.):
Dhr/mw:
..................................
adres:
..................................
telefoon:
..................................
e-mail:
..................................
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Plaatsvervanger:
Dhr/mw:
adres:
telefoon:
e-mail:
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3. De leerkracht van de groep van de overledene
Dhr/mw:
...................
adres:
...................
telefoon:
...................
e-mail:
...................
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Opmerking: het is aan te bevelen de onder 1 en 2 aangeduide personen aan het begin van elk
schooljaar in te vullen.
VOORBEELD VAN EEN COMMUNIQUÉ (BASISONDERWIJS)
Geachte ouders/verzorgers,
Gisteren is er na schooltijd een ernstig ongeluk gebeurd dat het leven heeft gekost aan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., leerling uit groep . . . van onze school. Wij zijn hierdoor erg
geschokt en verdrietig.
Alle kinderen zijn in een klassengesprek op de hoogte gesteld.
Wij hopen dat u ook thuis uw kind goed kunt opvangen als het er over wil praten. Ten behoeve
hiervan vindt u achter deze brief enige informatie.
Namens de ouders verzoek ik u hen nu niet thuis te bellen. Hoe begrijpelijk uw medeleven ook is,
dergelijke telefoontjes vormen thans een te zware belasting. U kunt wel de school bellen. Mevrouw
. . . . . . . . . . . . . . . onderhoudt het contact met de familie en zal ons verder op de hoogte
houden.

Als er meer bekend is over hoe wij afscheid kunnen nemen van . . . . . . . . . . . ., dan berichten wij
u hierover.
Wij kunnen ons voorstellen, dat de verwerking van deze tragische gebeurtenis in sommige gevallen
niet zonder problemen verloopt. Bij vragen of moeilijkheden, kunt u gerust contact opnemen met….

Met vriendelijke groet,
…………………………………
VOORBEELD VAN EEN COMMUNIQUÉ
Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van
Datum
Beste ouders/ verzorgers,
Vanmorgen ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van X, een jaargenoot van uw
zoon/dochter.
Als school willen wij er alles aan doen om uw zoon of dochter zo goed mogelijk te begeleiden bij
het verwerken van dit tragische bericht. Op school hebben we de leerlingen opgevangen en waar
nodig steun geboden.
Desondanks is er wellicht meer of intensievere begeleiding nodig.
Als gevolg van deze ingrijpende gebeurtenis kunnen er veranderingen in het gedrag van uw
zoon/dochter ontstaan. Dat is heel normaal na een dergelijk gebeurtenis.
Schroomt u niet om bij vragen hierover contact op te nemen met de afdelingsleider van de
afdeling, waartoe uw zoon/dochter behoort. Hij kan zorgen voor een afspraak met de
schoolverpleegkundige, mevrouw ............., de schoolarts, mevrouw......... of de
schoolmaatschappelijk werker mevrouw..........
Uiteraard kunt u ook zelf uw eigen huisarts of een hulpverlenende instantie inschakelen, indien u
dit nodig acht.
Met vriendelijke groet,
……………………………………
VOORBEELD VAN EEN COMMUNIQUÉ (VOORTGEZET ONDERWIJS)
Geachte ouders/verzorgers,
In het afgelopen weekeinde is bij een ongeval . . . . . . . . . . . . . . . . . , leerling van klas . . . . . om
het leven gekomen. Wij zijn hierdoor diep geschokt en verdrietig.
Met de klas wordt uitgebreid stilgestaan bij het verlies. Wij zullen in de komende tijd ook aandacht
besteden aan de verwerking van dit verlies.
Wij hopen dat u thuis uw zoon of dochter ook goed kunt opvangen als er behoefte is om verder te
praten over deze gebeurtenis. Ten behoeve hiervan vindt u achter deze brief enige informatie.
Zodra er meer bekend is over de begrafenis/crematie, dan berichten wij u hierover.
Wij kunnen ons voorstellen, dat de verwerking van deze tragische gebeurtenis in sommige gevallen
niet zonder problemen verloopt. Bij vragen of moeilijkheden, kunt u gerust contact opnemen met….
Met vriendelijke groet,
……………………………………

VOORBEELD VAN EEN BRIEF AAN DE OUDERS (BASISONDERWIJS)
Geachte ouders/verzorgers,
De plechtigheid voor de begrafenis van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zal plaatsvinden in de aula
van de Algemene Begraafplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . (naam en adres), op . . . . . om . . . . uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.
De school wordt vertegenwoordigd door twee personeelsleden en enkele leden van de ouderraad.
Na contact met de familie kan ik u meedelen, dat ouders die met hun kind(eren) afscheid willen
nemen van . . . . . . . . . hierbij ook uitgenodigd zijn. Het zal duidelijk zijn dat u een dergelijke
beslissing zelf moet nemen, daar u het beste weet wat een dergelijke plechtigheid kan losmaken bij
uw kind.
U hoeft voor deze dag niet apart toestemming tot vrijaf te vragen.
Wij kunnen ons voorstellen, dat de verwerking van deze tragische gebeurtenis in sommige gevallen
niet zonder problemen verloopt. Bij vragen of moeilijkheden, kunt u gerust contact opnemen met….
Namens het team en ouderraad,
…………………………………………………
VOORBEELD VAN EEN BRIEF AAN DE OUDERS (VOORTGEZET ONDERWIJS)
Geachte ouders,
De plechtigheid voor de crematie van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zal plaatsvinden in de aula
van het crematorium . . . . . . . . . . . . . (naam en adres), te . . . . . , op . . . . . . . om . . . . .uur.
Na de rouwplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de condoleancekamer.
De leerlingen van klas . . . en alle anderen die zich betrokken voelen, gaan gezamenlijk naar het
crematorium.
De school wordt vertegenwoordigd door mevrouw . . . . . . . en de heer . . . . . . . .
Na de plechtigheid worden de leerlingen op school terugverwacht. Het rooster is dan aangepast,
zodat er met de klas aandacht besteed kan worden aan wat er is gebeurd.
Wij kunnen ons voorstellen, dat de verwerking van deze tragische gebeurtenis in sommige gevallen
niet zonder problemen verloopt. Bij vragen of moeilijkheden kunt u contact opnemen met de heer .
.........
Namens de schoolleiding,
…………………………………………
VOORBEELD VAN BEGELEIDENDE INFORMATIE AAN DE OUDERS: ALS HET KIND EEN
SCHOKKENDE GEBEURTENIS HEEFT MEEGEMAAKT
Soms krijgen kinderen (plotseling) te maken met dood, geweld of een vreselijk ongeval. Dat kan
hen diep raken. Kinderen hebben tijd nodig om dit te verwerken. U als ouder of verzorger kunt
hierbij helpen.
Hoe zien kinderen de dood?
Hoe kinderen de dood zien hangt af van hun leeftijd.

Kinderen van drie tot zes jaar kennen het verschil tussen leven en dood. Ze gebruiken het woord
‘dood’ in hun spel. Bijvoorbeeld: Jij bent dood, je moet blijven liggen. Kinderen van deze leeftijd
weten dat mensen en dieren dood kunnen gaan. Maar ze begrijpen nog niet dat dit voor altijd is;
ze verwachten dat de dode gewoon weer terugkomt. Als er iemand is overleden, stellen ze veel
vragen. Bijvoorbeeld: kan hij niet meer lopen, kan hij nog wat horen als ik wat zeg, wordt hij nou
niet vies in de grond?
Kinderen van zes tot negen jaar beginnen te begrijpen dat de dood voor altijd is. Iemand die dood
is komt nooit meer terug. Wat dood-zijn precies inhoudt weten ze nog niet. Ze beginnen te
beseffen dat iedereen dood kan gaan, dus ook de mensen van wie ze houden. Dit maakt hen bang.
Als ouders even weggaan kan een kind vragen: komen jullie wel weer terug? Op deze leeftijd
stellen kinderen vragen over de kist, de begrafenis en het kerkhof. Ze willen ook weten wat er na
de dood gebeurt.
Kinderen van negen tot twaalf jaar weten dat alles wat leeft eens dood zal gaan. In deze leeftijd
worden kinderen steeds minder afhankelijk van volwassenen. Om niet te kinderachtig te lijken,
vragen ze meestal weinig aandacht voor hun angst en verdriet.
Praten met kinderen over de dood en de overledene
Praat met uw kind over de dood en degene die dood is. Probeer zo duidelijk mogelijk uit te leggen
wat ‘dood’ precies is. Vooral bij heel jonge kinderen is dit erg belangrijk, want anders halen ze zich
van alles in hun hoofd. Vertel dat iemand die dood is niets meer voelt. Hij voelt dus geen pijn en
heeft het ook niet koud.
Leg de dood niet op de volgende manieren uit:

Dood zijn is slapen, maar dan voor altijd. Uw kind kan dan bang worden als het zelf moet
slapen. Slaap en dood zijn twee verschillende dingen.

Dood gaan is op een verre reis gaan en nooit meer terugkomen. Ook dit is voor een kind
lastig; het voelt zich in de steek gelaten. Waarom mocht uw kind niet mee? Het vriendje of
de leerkracht kwam toch altijd terug als hij op reis ging?

Iemand gaat dood omdat hij zo ziek is. Vooral kleine kinderen weten niet wat het verschil
is tussen erge en minder erge ziekten. Als uw kind zelf eens een griepje heeft, kan het
bang worden om dood te gaan. Een goede uitleg is daarom nodig. Bijvoorbeeld: een beetje
ziek zijn betekent niet dat je dood gaat. Maar soms is een lichaam zo kapot dat het niet
meer gemaakt kan worden.
Geef eerlijk antwoord op vragen van uw kind. Als u dingen niet vertelt, gaat uw kind er zelf over
fantaseren. Dat is vaak erger dan de harde waarheid.
U hoeft niet op alle vragen een antwoord te hebben. Ook volwassenen weten niet alles en vinden
het soms lastig om over bepaalde dingen te praten. Uw kind mag dit best merken, u mag best
zeggen ‘Ik weet het niet, maar ik denk ...‘.
De verwerking
Kinderen verwerken een plotselinge dood ongeveer op dezelfde manier als volwassenen. Maar
kinderen zijn nog niet volwassen en hebben uw steun daarom hard nodig.
Veel kinderen spelen de gebeurtenis na; ze zijn druk bezig met poppen, auto’s en verkleedkleren.
Dit is een goede manier om het sterfgeval te verwerken.
Zelf iets maken helpt kinderen ook om de dood een plaatsje te geven. Bijvoorbeeld: iets tekenen of
iets knippen en in elkaar plakken. U kunt uw kind daarbij helpen door bijvoorbeeld samen een brief
te schrijven als afscheid of samen een tekening te maken voor de ouders van degene die overleden
is.
Let op uw kind als het kijkt naar bepaalde tv-beelden en foto’s in de krant. Hoe reageert uw kind
hierop? Sommige beelden kunnen de nare ervaring erger maken. Bijvoorbeeld: een vreselijke foto
van een ongeluk met een vliegtuig of tv-opnames van een oorlog. Vlak na een vreselijke
gebeurtenis is het niet goed dat een kind veel van deze beelden ziet.

Laat uw kind vlak na een vreselijke gebeurtenis niet te lang alleen, maar geef het wel de ruimte
om zich zo nu en dan even terug te trekken. Laat uw kind weten dat u in de buurt bent en blijft.
Het meegaan naar de begrafenis of crematie kan helpen bij het afscheid nemen. Uw kind moet van
te voren wèl weten wat het kan verwachten.
Wat zijn normale reacties van kinderen op een sterfgeval?
Kinderen reageren verschillend op een (plotseling) sterfgeval. Het ene kind huilt veel en wil er over
praten. Het andere kind gaat woest spelen of wordt heel druk. Weer een ander kind wordt stil en
trekt zich terug.
Normale reacties op een sterfgeval zijn:
 stiller zijn dan anders;
 heel druk doen;
 minder interesse voor dingen hebben;
 onrustige slaap, nachtmerries;
 angstig gedrag, niet alleen durven zijn;
 om kleine dingen huilen of boos worden;
 minder goede cijfers op school;
 weer in bedplassen of weer duimzuigen;
 lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en buikpijn;
 hangerig zijn;
 zich schuldig voelen over wat er gebeurd is;
 dingen doen of beslissen die het anders nooit zou doen.
Als u merkt dat uw kind anders doet, praat er dan over. Laat uw kind zijn eigen verhaal vertellen.
Wat hoorde het, zag het en rook het? Wat dacht en voelde het? En wat deden of zeiden anderen?
Het belangrijkste voor alle kinderen is dat ouders tijd voor hen nemen. Tijd om te praten en tijd
om samen iets te gaan doen.
Soms merken ouders niet dat hun kind bezig is met wat er gebeurd is. Een kind droomt er
bijvoorbeeld over maar vertelt dit niet. Het gebeurt bijna nooit dat een (plotselinge) dood geen
indruk maakt. Blijf daarom goed kijken en luisteren naar uw kind.
Sta uw kind tijdelijk toe dat het zich anders gedraagt. Bijvoorbeeld: woest spelen en af en toe niet
luisteren. Maak daarover een tijdje geen ruzie.
Hulp
Het kan zijn dat u zelf zo geschrokken bent dat u uw kind niet goed kunt helpen. Zoek dan hulp
voor uzelf en zorg ook dat uw kind zijn of haar verhaal ergens kwijt kan.
Zoek hulp voor uw kind als u zich zorgen blijft maken. Aarzel dan niet om contact op te nemen
met:

uw huisarts;

de jeugdarts van de GGD, telefoon (088) 144 73 30 of (088) 144 71 11
VOORBEELDAFSPRAKEN OP SCHOOLNIVEAU N.A.V. OVERLIJDEN VAN EEN OUDER VAN SCHOOL
Afhankelijk van het feit of de kinderen van de overleden ouder al lang op school zijn, en/of
afhankelijk van de bekendheid van de ouder onder andere kinderen, wordt per geval beslist of en
hoe we alle leerlingen op school inlichten over het overlijden en de manier waarop.
Kinderen van wie een ouder op een ander tijdstip reeds overleden is, worden door alle leerkrachten
extra goed in de gaten gehouden en begeleid.
Bij zelfdoding wordt het volgende uitgelegd aan de groepen waarbij kinderen van de overleden
ouder in de klas zitten:
De ouder hield heel veel van zijn kinderen, hij/zij vond het leven moeilijk en was een
beetje ziek in zijn/haar hoofd waardoor het niet goed ging met hem/haar

-

Als er gevraagd wordt hoe het gebeurd is kan je aangeven dat we dat niet precies weten.
Alle oudste kinderen krijgen om 11.45 uur een brief mee naar huis, de kinderen die
overblijven krijgen de brief om 15.15 uur mee.
Als kinderen uit andere groepen met het verhaal komen wordt er uiteraard ook aandacht
aan besteed.
De kinderen van de groepen waarin de kinderen van de overleden ouder zitten krijgen de
gelegenheid om iets te tekenen, schrijven of een gedichtje te maken waar wij een
troostboekje van kunnen maken voor de betreffende kinderen.
Mocht er in andere groepen de wens naar voren komen om dit ook te doen, dan mag dat
natuurlijk.
Probeer de rest van de dag zo gewoon mogelijk te laten verlopen en sluit eventueel de
ochtend af met een gezellige les.
Door de directie zal, indien zij dit nodig achten, alles in het werk stellen om professionele
hulp te krijgen op de ochtend na het ongeval.
De directie zal jullie op de hoogte stellen over welke leerkrachten eventueel ‘vrij’ zijn om
een groep of een kind op te vangen indien nodig

Bij overlijden door een ongeval of ziekte worden de kinderen van de klas waarin de kinderen van
de overleden ouder zitten op de hoogte gebracht. Verder gelden ook hier de volgende regels:
De kinderen die in de groep zitten van het kind waarvan de ouder overleden is worden op
de hoogte gebracht.
Als kinderen uit andere groepen met het verhaal komen wordt er uiteraard ook aandacht
aan besteed.
De kinderen van de groepen waarin de kinderen van de overleden ouder zitten krijgen de
gelegenheid om iets te tekenen, schrijven of een gedichtje te maken waar wij een
troostboekje van kunnen maken voor de betreffende kinderen.
Mocht er in andere groepen de wens naar voren komen om dit ook te doen, dan mag dat
natuurlijk.
Probeer de rest van de dag zo gewoon mogelijk te laten verlopen en sluit eventueel de
ochtend af met een gezellige les.
De directie zal jullie op de hoogte stellen over welke leerkrachten eventueel ‘vrij’ zijn om
een groep of een kind op te vangen indien nodig.
De directie en, indien mogelijk, de leerkrachten van de groep(en) waar het kind van de
overleden ouder zit zullen de begrafenis of crematie bijwonen.
VOORBEELD VAN EEN ROUWADVERTENTIE
XXXdag bereikte ons het droevige bericht van het overlijden
van één van de ouders van onze school:
xxx xxx
Alle kinderen en het team willen XXX, XXX en XXX
laten weten dat wij samen met hen verdrietig zijn en dat we er altijd voor hen zullen zijn.
Leerlingen en schoolteam school XXX, plaatsnaam XXX.

