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Inleiding 
Een school is een 'gemeenschap'. Wanneer iemand uit die gemeenschap  overlijdt, is dat een 
ingrijpende gebeurtenis die de hele gemeenschap raakt.    

Het doet een beroep op het team om snel en adequaat te reageren, rekening houdend met een 
veelheid van factoren. Ieder geval van overlijden is anders. De doodsoorzaak kan uiteenlopend 
zijn, het moment en ook of het gaat om een ouder/verzorger,  (oud)leerling of (oud)collega            . 

Dit maakt dat er geen eenduidig advies gegeven wordt in dit document.  

Om overhaaste en ongecoördineerde acties en reacties te voorkomen is dit stappenplan opgesteld. 
Hierin zijn acties en aandachtspunten op een rijtje gezet. De stappen zijn zo veel mogelijk op 
volgorde uitgewerkt.  Een aantal stappen kunnen parallel lopen. 

Belangrijke telefoonnummers 
GGD 030-6086086 of 033-4600046 

Politie nood 112- geen nood, wel nodig 0900-8844 

Slachtofferhulp Nederland 0900- 0101 

Consultatie 
Soms kan het van belang zijn om snel een contactpersoon te raadplegen. Bijvoorbeeld bij een 
overlijden vanwege een besmettelijke ziekte als meningitis. Maar ook wanneer je professionele 
adviezen wilt met betrekking tot opvang of traumaverwerking.  Een school kan een beroep doen op 
iemand uit het JGZ-team van GGD regio Utrecht.  

Mocht er door het overlijden sprake zijn van maatschappelijke onrust (eventueel gecombineerd 
met toeloop van de pers), dan kun je beter contact opnemen met een dienstdoende functionaris 
van de incidentenpool GGD RU.  

Telefoon GGD; (030-6086086 of 033-4600046). Zij zijn dagelijks te bereiken tijdens kantooruren. 

Stap 1: Het bericht 
Het overlijdensbericht kan op diverse manieren binnenkomen. Denk aan: 

• via het mondelinge circuit; 
• telefonisch; 
• per post; 
• door middel van een advertentie in de krant; 
• via een officiële melding aan directie of administratie; 
• via Whats App. 

Bij de melding van het bericht door één van de direct betrokkenen moet gelet worden op een 
aantal zaken: 

A. Degene die het bericht ontvangt gaat bij de melder na of de directie en de groepsleerkracht al 
op de hoogte zijn gesteld. Zo niet, dan zal de ontvanger van het bericht dit zelf zo spoedig 
mogelijk moeten doen. 
'Zo spoedig mogelijk' betekent ook: in het weekend, tijdens de vakantie, tijdens een vergadering 
of een les of 's avonds laat. 

B. Het bericht wordt doorgegeven aan: 
* de directie of een (vooraf aan te wijzen) directielid  

Is laatst genoemde afwezig, dan moet het bericht doorgegeven worden aan; een (vooraf 
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aan te wijzen) vervanger;  
Let op; tijdens de zomervakantie is er een actueel schema van directie en bestuursbureau met 
bereikbaarheidsopties in geval van calamiteiten aanwezig op Sharepoint. 

 
De directie informeert vervolgens; 
* de groepsleerkracht(en) van de betrokken groep; 
* de intern begeleider van de betrokken groep; 
De directie vraagt hen geen individuele acties te ondernemen en geeft uitleg over de volgende 
stap, het opstellen van een actieteam. 

 

C. Als het bericht niet rechtstreeks van de ouders, een arts of de politie komt, moet eerst 
gecontroleerd worden of de berichtgeving juist is. In een enkel geval is er namelijk sprake van 
een valse melding (misplaatste grap, overspannen toestand of de naam van een verkeerde 
persoon wordt doorgegeven). Vindt het overlijden in het buitenland plaats dan kan er contact 
gezocht worden met het ministerie van Buitenlandse Zaken of met het consulaat van het 
betreffende land. Dit geldt bijvoorbeeld voor overlijden van kinderen of volwassenen die hun 
vakantie in het buitenland doorbrengen en daar overlijden. 
 

D. Bij een plotselinge dood van een leerling of leerkracht op school (tijdens werktijd) is het 
vanzelfsprekend dat de ouders/familieleden direct worden geïnformeerd, bij voorkeur door         
de directie, eventueel samen met de leerkracht van het kind (meer informatie: zie bijlage)    

 
E. Wanneer ouders niet direct bereikbaar zijn, kan hulp van de politie worden ingeroepen om 

hen op te sporen. Bij een overlijden of overlijden door ongeval onder schooltijd moet de 
politie ingelicht worden. (112- 0900-8844) 

Stap 2: Actieteam 
Het is aan te bevelen een    actieteam te vormen dat bestaat uit: 

- de directeur of diens vervanger; 
- de groepsleerkracht; 
- bij overlijden van een medewerker neemt de beleidsmedewerker HRM  zitting; 
- eventueel de vertegenwoordiger van de oudercommissie; 
- eventueel lid van de incidentenpool van de GGD regio Utrecht en voorzitter CVB bij een 

overlijden met veel media aandacht. 
 

 De directeur is eindverantwoordelijke. Het actieteam is verantwoordelijk voor: 

• informatie van de betrokkenen; 

• organisatorische aanpassingen; 

• opvang van leerlingen en collega's; 

• contacten met ouders; 

• regelingen in verband met rouwbezoek en uitvaart; 

• coördinatie advertentieteksten; 

• administratieve afwikkeling; 

• nazorg van de betrokkenen; 

• contact houden met nabestaanden. 



  

Stappenplan bij overlijden – Kalisto Boeiend Basisonderwijs – november 2021         4 

Stap 3: Situatie in beeld brengen 
Allereerst zorgt het actieteam voor een duidelijk en compleet beeld: 

- wie is er overleden; 
- wat is er precies gebeurd; 
- waar is het gebeurd; 
- hoe is het gebeurd; 
- welke informatie mag wel naar buiten worden gebracht na overleg met direct 

betrokkenen en welke informatie (nog) niet? 
 

Het actieteam brengt zo nodig de hulpverlening op gang, gaat na of iedereen die op school zou 
moeten zijn er ook is. 

Wanneer de melding een ongeval betreft en er zijn medeleerlingen bij betrokken, dan zorgt school 
ervoor dat leerlingen die op de plaats van het ongeval zijn    naar school worden gehaald. Zorg voor 
directe opvang van deze leerlingen. Schakel medewerkers GGD in voor de eerste opvang. Een 
andere mogelijkheid is het inzetten van Slachtofferhulp Nederland (tel.nr 0900- 0101).  De school 
vormt een centrale schakel in het omgaan met het overlijden van een leerling of medewerker. De 
school vormt ook de uitvalsbasis van waaruit verwerken van de emoties plaats kan vinden. 

 

Het actieteam gaat vervolgens na wie geïnformeerd moeten worden over het overlijden en wie welke 
taak op zicht neemt: 

- het personeel (denk ook aan hen die op dat moment niet op school zijn). Voor personeel 
geldt dat alle op school werkzame personen bericht moeten ontvangen  dus ook de 
vrijwilligers;  

- ouders/verzorgers van de groep die betrokken is bij het overlijden (ouder, leerling, groep 
broertje/zusje); (mail/ Social Schools of brief waarin hen gevraagd wordt het overlijden thuis 
met hun kind te bespreken, zodat de kinderen het van hun ouders/verzorgers horen) 

- ouders/verzorgers van overige groepen 
- schoolbestuur;  
- in overleg met ouders/verzorgers van het betrokken gezin of familie van de overleden 

collega, informeren van personen en instanties die mogelijk contact opnemen met de 
familie zoals externe hulpverleners, leerplichtambtenaar en GGD;  

- de chauffeur en leerlingen die meereisden wanneer de leerling met een busje naar  
school kwam (voor de Keerkring). 

 

Het actieteam spreekt af wie wie informeert en houdt daarvan aantekeningen bij. Zo kan 
geprobeerd worden mensen die in eerste instantie niet bereikt zijn nogmaals te bereiken en wordt er 
in de waan van het moment niemand vergeten. 

Stap 4: Het informeren van de medewerkers, ouders/verzorgers en 
leerlingen over het overlijden 
Breng eerst de medewerkers van de school op de hoogte. Advies is om diezelfde of volgende 
dag een korte samenkomst te plannen voor het team. Daar kan het team    vragen stellen, hun 
eigen emoties verwerken en steun zoeken bij elkaar.  Gebruik dit moment ook om af te 
stemmen hoe het bericht met de ouders/verzorgers en leerlingen gedeeld zal worden.  
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Informeer vervolgens ouders/verzorgers, zodat zij de mogelijkheid hebben zelf het nieuws te 
bespreken met hun kind en de eerste emoties op te vangen. Doe dit schriftelijk en geef enkele 
handreikingen aan ouders/verzorgers. In bijlage VI staan tips voor ouders om hun kind(eren) te 
begeleiden bij een sterfgeval. Meestal worden er meerdere brieven verzonden. In de eerste brief 
wordt dan met name aandacht  besteed aan de toedracht van het overlijden. In latere brieven 
komen meer organisatorische zaken aan de orde (zie ook stap 6). 

 

Bespreek in alle groepen het bericht. Spreek een centraal moment af waarop in alle groepen het 
nieuws verteld wordt. Stem de wijze van bespreking onderling af in het team. 

Verder aandachtspunten zijn: 

• Denk met elkaar na over het eventueel inrichten van een gedenkplekje binnen de school 
of andere vormen van rouwverwerking, rituelen en symbolen.  

• De groepsleerkrachten zullen het slechte nieuws aan hun groep moeten vertellen. Voor de 
één is dit gemakkelijker dan voor de ander. Zorg er daarom voor dat één  van de 
leerkrachten of ander personeelslid zo nodig kan bijspringen. Deze persoon kan niet alleen 
een collega ondersteunen, maar ook zorg besteden aan leerlingen die extra aandacht 
nodig hebben. Ook moet het mogelijk zijn voor de leerkrachten om (tijdelijk) het stokje 
even aan een ander te geven om hun eigen emoties de baas te kunnen.  

• Het kan nodig zijn een vertrouwensleerkracht beschikbaar te hebben voor leerlingen 
voor wie de emoties te veel worden. De leerling kan dan naar die leerkracht gaan om ‘bij 
te komen’. Worden er veel van dergelijke reacties verwacht van meerdere leerlingen 
dan kan het een overweging zijn Slachtofferhulp Nederland (tel.nr 0900- 0101) in te 
schakelen. 

• Leerkrachten moeten zich realiseren dat dit slechte bericht andere ervaringen kan 
reactiveren. ‘Oud’ verdriet wordt opeens weer heel actueel. Dat geldt niet alleen voor          de 
leerlingen, maar ook voor de leerkrachten zelf. Het is goed daarvoor ruimte voor te 
creëren. Anders loop je de kans dat je als leerkracht ‘stukloopt’ door            eigen verdriet, eigen 
emoties, etc. In zo’n periode is het belangrijk voor ieder teamlid om ruimte te hebben 
het eigen verdriet te kunnen delen. Dat kan met iemand uit het team zijn, maar ook 
iemand van buiten het team.  

 
Met name de getroffen groep blijft de eerste periode na het overlijden van een leerling of 
medewerker van de school zoveel mogelijk onder de hoede van de groepsleerkracht. Het is van 
belang om de opvang zoveel mogelijk in de klas te houden. Geef de kinderen een activiteit, bv het 
schrijven van een brief, maken van een tekening.  

Het is kan helpend zijn om een aparte ruimte beschikbaar te hebben waar leerlingen 
terechtkunnen die veel huilen of erg overstuur zijn. Daar kan iemand uit het team  de eerste 
periode permanent zitten. Of wanneer Slachtofferhulp is ingeschakeld, deze persoon.  

Wanneer leerlingen persé naar huis willen, moet nagegaan worden of de ouders thuis zijn, of 
ouders op  de hoogte zijn en hun kind kunnen ophalen.  

Bij melding van een sterfgeval in de vakantie of aan het begin van het weekend blijft het van belang 
snel te handelen en te communiceren naar teamleden en ouders/verzorgers. Social media maakt dat 
nieuws snel de ronde doet en het is van belang eenduidig te communiceren vanuit school.  
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Stap 5: Contact met de ouders/familie van de overledene 
Het is het beste om bij het overlijden van een leerling of ouder/verzorger nog dezelfde dag contact op 
te nemen met het gezin van de  overledene voor een persoonlijk bezoek; vraag telefonisch of en 
wanneer het gelegen komt. 

Zo'n bezoek kan moeilijk zijn: hoe kies je de juiste woorden, hoe tref je de juiste toon? Meestal       is 
luisteren belangrijker dan spreken. Zo nodig kunnen politie, huisarts, sociaal 
verpleegkundige/jeugdarts van de GGD of het Bureau Slachtofferhulp hierbij ondersteuning bieden.  

Bij dit eerste bezoek is de aanwezigheid van de directeur vanzelfsprekend. Ook de 
groepsleerkracht van het kind en van het broertje/zusje gaat in principe mee naar dit gesprek. 
Daarnaast kunnen andere teamleden die een nauwe band hadden met de overleden leerling of 
leerkracht meegaan. Zo merken de nabestaanden dat de hele school zich betrokken voelt bij het 
overlijden. 

Een groepje van ongeveer drie personen is in eerste instantie genoeg. 

Mogelijk is een eerste bezoek emotioneel. Het is dan niet de juiste tijd om zaken te regelen. 
Maak in dat geval bij het vertrek een volgende afspraak om enkele zaken te bespreken. 

Bij een tweede bezoek kan gevraagd worden wat de school voor de ouders/familie kan betekenen. 
In overleg met de ouders/familie wordt helder welke rol leerlingen, teamleden en mogelijk andere 
ouders/verzorgers kunnen hebben. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over een mogelijke 
rouwadvertentie door de school, condoléance- en rouwbezoek van leerkrachten en leerlingen, het 
afscheid nemen van de overleden leerling of leerkracht, bijdragen aan en bijwonen van de uitvaart 
en een eventuele afscheidsdienst op school. Belangrijk om in gedachten te houden is of er mogelijk 
sprake is van verschillende culturen en daardoor andere manieren van omgaan met de dood. Meer 
informatie hierover is te lezen in bijlage V. 

Spreek af wie er vanuit de school contact met de nabestaanden onderhoudt en blijft onderhouden. 
Deze contactpersoon treedt op als spreekbuis van de ouders en van de leerkrachten en leerlingen. 

Stap 6: Informeren van medewerkers en ouders/verzorgers over 
wensen familie overledene 
De medewerkers en ouders/verzorgers van de leerlingen moeten geïnformeerd worden (eventueel 
alleen de ouders van de getroffen groep) wat de wensen zijn van de familie en waar een rol is 
weggelegd voor leerlingen, school, ouders/verzorgers.  

Stap 7: Organisatorische aanpassingen 
Bij een onverwacht sterfgeval tijdens het schooljaar kan het zijn dat binnen het lesrooster van de 
desbetreffende groep aanpassingen worden gedaan.   

Richtlijn is om de schooltijden zoveel mogelijk aan te houden, maar aanpassingen te maken in 
de lesinhoud als dat wenselijk is (voor de leerlingen en/ of leerkrachten). Als de familie van de 
overledene daar prijs op stelt, moet iedereen die dat wenst in de  gelegenheid worden gesteld 
de begrafenis/crematie bij te wonen. 

Als de school een dag of dagdeel dicht gaat, moet de school rekening houden met de verplichte 
onderwijsuren die behaald moeten worden. 

Aandachtspunt; Hoe gaat de school om met geplande schoolfeesten, schoolreisjes en feestelijke 
activiteiten. Worden deze afgezegd of uitgesteld? Voer hierover intern overleg en vraag ook de 
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mening van nabestaanden.  

Stap 8: Begeleiding tussen overlijden en uitvaart 
Het overlijden van een leerling of leerkracht roept bij veel leerlingen tal van vragen en emoties op. 
Ruim daarom tijd in voor vragen, gesprekken en het uiten van emoties. 

Het overlijden van een leerling heeft ook praktische consequenties. Wat bijvoorbeeld te doen met 
een lege stoel in de groep, het rapport dat net was geschreven, de tekening of schriftjes van het 
kind? De stelregel is: doe niet alsof de leerling nooit heeft bestaan. Haal de lege stoel niet direct 
weg, hij kan beter de eerste weken symbolisch leeg blijven staan.  

Creëer  samen met de leerlingen een herinneringsplek, waar bv. foto’s, een kaars, bloemen, 
attributen van het kind of geliefd speelgoed staat. In de klas of centraal in de school kan een boek 
neergelegd worden. Hierin kunnen ouders, kinderen, belangstellenden een blijk van medeleven 
schijven. Een advies is om hier een doos bij te zetten waar eventuele kaarten en brieven in gepost 
kunnen worden.  

Rapporten en tekeningen/ werkjes/ schriften kunnen het beste persoonlijk naar de ouders worden 
gebracht. Wellicht kan dat samen met tekeningen of verhaaltjes van kinderen in een doos worden 
gedaan en symbolisch overhandigd worden een tijdje na de uitvaart. Dit wordt niet aan broertjes of 
zusjes mee gegeven. 

Betreft het een overlijden van een leerkracht of ander personeelslid dan kunnen de    eigendommen 
ook in een doos worden gedaan en vergezeld van brieven, tekeningen of andere creatieve uitingen 
van betrokkenheid aan de familie worden overgedragen. 

Leerlingen die niet zo verbaal zijn, uiten zich soms beter op een creatieve manier (bijvoorbeeld 
door te tekenen). Voor de kleuters kan spelen, bijvoorbeeld “begrafenisje spelen” in de 
poppenhoek, de verwerking bevorderen. Er zijn meerdere (prenten) boeken over dit thema 
aanwezig op school.(plek toevoegen) 

Ook kan gebruik worden gemaakt van de materialen in de Verdrietkoffers van GGD regio  Utrecht.  

https://www.ggdru.nl/scholen-kinderopvang/materialen-en-leskisten 

Wanneer de nabestaanden dat op prijs stellen, kunnen leerkrachten leerlingen stimuleren om op 
bezoek te gaan. Als leerlingen op rouwbezoek gaan, is het van belang om na te gaan of de 
overleden leerling of leerkracht toonbaar is. Ook na de begrafenis of crematie kunnen 
nabestaanden het op prijs stellen als er bezoek blijft komen. Bespreek met de  nabestaanden hoe ze 
dit vorm willen geven. En bespreek met de leerkrachten en leerlingen in hoeverre tegemoet 
gekomen kan worden aan de wensen van de nabestaanden. 

Wanneer er met de ouders doorgesproken is wat wel en niet kan en waar leerlingen bij betrokken 
kunnen worden, kan de leerkracht met de kinderen aan het werk gaan om bijdragen te leveren voor 
de dienst(en) (bijvoorbeeld teksten schrijven, tekstboekjes maken, muziek maken, bloemen dragen, 
een boek met brieven, tekeningen en collages voor de nabestaanden maken). Dit is een goede manier 
om met het nare bericht om te gaan en verdriet te verwerken. 

Als leerlingen de uitvaart bijwonen, moet dit goed worden voorbereid. Wat kunnen ze  verwachten? 
Per cultuur zijn de rituelen verschillend (zie bijlage III,  IV, V) 

Wanneer leerlingen aanwezig mogen zijn bij de uitvaart, dan is dit enkel en alleen onder begeleiding 
van de eigen ouder. Dit wordt niet centraal door school georganiseerd. Het advies is om zoveel 
mogelijk gezamenlijk te vertrekken vanaf de school   .. 

https://www.ggdru.nl/scholen-kinderopvang/materialen-en-leskisten
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Overweeg als actieteam of ouders en kinderen in de mogelijkheid gesteld worden op  terug naar de 
school te komen om nog even na te praten. 

Om zoveel mogelijk leerlingen en leerkrachten de kans te geven afscheid te nemen van de 
overledene, kan (in overleg met de nabestaanden) een afscheidsceremonie op school 
georganiseerd worden. Een afscheidsceremonie op school is ook een mogelijkheid wanneer 
leerlingen en leerkrachten niet bij de uitvaart mogen of kunnen zijn. 

Probeer - zo mogelijk - een dag na de uitvaart weer te starten met de lessen. Blijf steeds letten op 
signalen van kinderen die het moeilijk hebben. Sommige kinderen stellen hun rouw uit en tonen 
pas na maanden verdriet. Dit zie je vooral bij leerlingen die  al eerder een verlies hebben geleden. 

Zo nu en dan kan de school nog lessen besteden aan het rouwproces van de leerlingen. Wanneer 
en hoe vaak dit moet gebeuren is niet te zeggen, er is geen standaard te geven. Sommige leerlingen 
willen dit helemaal niet en vinden het vreselijk als de nog verse wonden opengereten worden. 
Andere leerlingen hebben hieraan juist wel behoefte.      

Het kan dan verstandig zijn om in een apart groepje nog een paar keer bij elkaar te komen, zodat 
niet de hele groep ‘belast’ wordt met iets dat ze niet meer willen. 

Stap 9: Administratieve zaken 
Handel de administratieve zaken zorgvuldig af. 
 
In geval een overleden leerlingen: 

• De school gaat zorgvuldig om met alles wat er van het overleden kind nog op school is: voor 
ouders zijn dit soms waardevolle zaken. Geef geen bezittingen mee aan broertjes of zusjes. 
De leerkracht brengt dit naar huis.  

• De school draagt er zorg voor dat financiële zaken op een zeer zorgvuldige wijze worden 
afgehandeld: ouderbijdrage/ evt. restitutie. 

• De school zorgt dat de ouders geen oproep meer ontvangen voor schoolarts en dergelijke.  

• De school geeft het overlijden door aan de leerplichtambtenaar; ook een overlijden van een 
ouder wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar 

• De school zorgt dat de leerling niet meer op de klassenlijst, telefoonlijst, brandplan, 
abonnementen vermeld staat  

• De school zorgt voor archivering van het leerlingdossier. 
 
In geval een overleden ouder/verzorger: 

• De school zorgt dat de overleden ouders/verzorger geen berichten meer ontvangt vanuit 
school.  

• De school geeft het overlijden door aan de leerplichtambtenaar; ook een overlijden van een 
ouder wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar 

 
In geval het overlijden van een medewerker: 

• Bij overlijden van een medewerker gaat de school na of er betrokkenen buiten de school zijn 
die een relatie hebben met de overledene gezien de taakinhoud van de overleden leerkracht 
(bedrijfsarts, mogelijk eerste aanspreekpunt alarmcentrale etc., POVO. Passenderwijs) en 
informeert deze betrokkenen over het overlijden en wie de nieuwe wel contactpersoon zal 
zijn.  

• Overleg met de beleidsmedewerker HRM wat er doorgegeven dient te worden aan instanties 
wanneer een leerkracht overleden is.  
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Stap 10: Individuele begeleiding van leerlingen 
Sommige kinderen zijn extra kwetsbaar wanneer het gaat om verdriet en rouw. Een signalenlijst is 
opgenomen in bijlage VI. 

Komt dit veranderde gedrag in de eerste weken na het overlijden van een familielid, medeleerling 
of medewerker voor, dan is er geen reden tot directe bezorgdheid. Het is normaal gedrag na een 
abnormale gebeurtenis. Neemt het gedrag in  toe of neemt het aantal signalen dat een kind 
uitzendt toe, dan kan het zijn dat actie noodzakelijk wordt. Ook kan het noodzakelijk zijn extra 
maatregelen te nemen als het kind bij onverwerkt ‘oud’ zeer nu extreem gaat reageren op het 
‘nieuwe’ overlijden. 

Leerlingen hebben vaak in de eerste periode na het overlijden individuele aandacht nodig. Voor 
kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning kan een wekelijks gesprekje met iemand 
binnen de school (bijvoorbeeld de groepsleerkracht of de leerlingbegeleider) al veel betekenen. 
Andere leerlingen vinden het prettig om eerst hun  gedachten op papier te zetten alvorens er met 
iemand over te praten. 

Wanneer een leerkracht de geschiedenis van een leerling kent, kan hij/zij het gedrag beter duiden. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk te weten dat een leerling jaren geleden een broertje heeft verloren. 
Leg dit duidelijk vast in het leerlingdossier van broertjes/zusjes. Bv: Op de ……… (naam school) 
worden deze gegevens vastgelegd ParnasSys in de notitie…….. (in te vullen door de school, bv “Lees 
mij belangrijk”, een notitie die zichtbaar blijft gedurende de gehele schoolperiode”.  

Van een nieuwe leerling is de voorgeschiedenis niet altijd bekend. Vraag hierna bij een warme 
overdracht. 

Soms zal hulp van buitenaf wenselijk of nodig zijn. In overleg met de ouders kan de school 
besluiten om hulp in te schakelen. Voor verwijsmogelijkheden zie website gemeente (sociale 
kaart en loket sociaal domein). 

Stap 11: (Na)zorg voor de groepsleerkracht en het team 
Een leerkracht of andere medewerker die zich intensief heeft bezig gehouden met het overlijden 
van een kind, ouder/verzorger of collega, kan na de uitvaart in een gat vallen. Een leerkracht kan 
veel steun ondervinden van het team. Reserveer hier momenten voor. Ook kan ondersteuning 
gevraagd worden bij het wijkteam (bv. maatschappelijk werk, zie plaatselijke sociale kaart) 

• Literatuur en draaiboek staan verzameld in de teamkamer.  

• Houd rekening met feestdagen e.d.. 

• Vraag wat de leerling wil met vader- en/of moederdag. 

• Zorg dat in het dossier van de leerling vermeld wordt dat de ouder is overleden. 

• Stuur een kaartje namens het team in de periode van de sterfdag. 

Stap 12: Terugkijken, evalueren 
Het is goed om na een tijdje (1-3 maanden) met het hele team aandacht te besteden aan de 
gebeurtenissen en aan elkaar. Indien nodig kan daarbij een externe deskundige worden 
ingeschakeld, bijvoorbeeld de pedagoog of jeugdarts van GGD regio Utrecht. 

Evalueer op een dergelijk moment de gang van zaken. Hebben we goed en zorgvuldig gehandeld? 
Ook kunnen de contacten die er met de nabestaanden zijn geweest onder de loep worden 
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genomen. Hoe kijken zij terug op de rol en aanpak van de  school? Welke invloed heeft het gebeuren 
gehad op de leerkrachten, de leerlingen en de lessen? 

Met name ook persoonlijke ervaringen van de afgelopen maanden zijn belangrijk om  te bespreken. 
Wat heeft de hele situatie van je gevraagd? Kon je de (hulp)vraag aan of had je meer persoonlijke 
bijstand nodig? 

Ook moet er aandacht zijn voor de opvang en begeleiding van de leerlingen. Hoe signaleer je 
problemen, wat doe je als je signalen krijgt dat het niet goed gaat? In overleg met het jeugdteam 
van de school kan gekeken worden of passende hulp geboden     moet worden. Aarzel niet om het 
jeugdteam van GGD regio Utrecht daarbij in te schakelen. 

 

Sta tenslotte af en toe stil bij bepaalde herinneringen, bepaalde dagen zoals de verjaar- en 
sterfdag van de overledene of schenk aandacht aan de overledene bij bepaalde gebeurtenissen als 
een schoolreisje of musical. Denk op een dergelijk moment aan de ouders/familie, broertjes en 
zusjes. Een bezoekje, kaart, bloemen of een ander gebaar kan op een dergelijk moment voor de 
nabestaanden heel ondersteunend zijn. 

Omgaan met de pers 
Soms is een sterfgeval aanleiding voor media-aandacht. Wees hier alert op. Het is niet je rol de 
media over een individueel overlijden te woord te staan. Wijs de pers hierop. Denk hierbij ook aan 
de AVG. Je mag niet iets vertellen zonder toestemming van de familie. Je kunt bij bijzondere 
situaties eventueel in overleg met of doorverwijzen naar het bestuur. Hou de regie in handen. 
Benoem een vaste persoon die deze boodschap communiceert naar eventuele pers en deel dit 
ook medewerkers en vrijwilligers in school. 

Specifiek voor het bestuursbureau 
Aandachtspunten:  
 
Tijdens de vakantieperioden is er een lijst beschikbaar op Sharepoint met daarin een schema met 
bereikbaarheid van medewerkers, leden bestuursbureau die gebeld kunnen worden bij calamiteiten. 
Dit opnemen in de planning die ieder jaar gemaakt wordt.  
 
Contact met de schooldirectie;   

• Attenderen op dit draaiboek. 
• Wijzen op inzet expertise GGD of traumateam. 
• Deelname aan actieteam afhankelijk van de situatie (bij overlijden leerkracht neemt de HR 

medewerker zitting in het actieteam. Bij een overlijden waar veel persbetrokkenheid komt 
kijken, neemt voorzitter CVB zitting in het actieteam i.v.m. eenduidige communicatie.  

• Bepalen omvang betrokkenheid en ondersteuning op schoolniveau en wie van het 
bestuursbureau betrokken is 

• Rouwadvertentie namens stichting bij overlijden van personeelslid (in overleg met 
nabestaanden). 

• Informeren: collega schooldirecties/teams;  RvT, Inspectie . 
• Deelname aan uitvaart/condoleance etc. . 
• Bezoek aan nabestaanden. 
• Kaart of bloemen, namens wie? 
• Bij overlijden van een leerkracht zal er na twee weken een huisbezoek worden gebracht aan 
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de nabestaanden door voorzitter CvB en HR medewerker voor nazorg en 
informatieverstrekking m.b.t. administratieve afhandeling (salaris e.d.). 
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Bijlage I: Het vertellen van het verdrietige nieuws aan de leerlingen  
Aandachtspunten bij het vertellen van het bericht:  

• ga na of je het alleen aankunt, vraag zo nodig een collega je te ondersteunen;  

• bereid je altijd voor: wat ga je zeggen en hoe, welke effecten kun je verwachten;  

• begin met een inleidende zin maar breng het bericht vervolgens zonder eromheen te 

draaien;  

• geef in eerste instantie niet teveel informatie ineens;  

• geef voldoende tijd voor emoties;  

• voeg zonodig informatie toe maar houd je bij de feiten;  

• wanneer de emoties wat luwen en de leerlingen vragen hoe het verder moet, kun je 

overstappen naar de volgende informatie:  

• hoe verloopt het contact met de familie;  

• hoe worden afspraken gemaakt over rouwbezoek en uitvaart;  

• vertel dat de ouders per brief geïnformeerd worden;  

• vertel bij wie de leerlingen terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek;  

• zeg dat in principe alle reacties goed zijn, moet de leerling huilen dan is dat prima, hoeft dat 

niet, dan is het ook goed;  

• vertel dat sommige mensen veel voelen, bij anderen is het minder; 

• vertel iets over de beschikbaarheid van het lokaal en wanneer de school open is; 

• vertel hoe de komende dagen ingevuld worden.  

Natuurlijk moeten leerlingen niet overvallen worden met nieuws waar ze totaal niet op rekenen, 

maar het heeft ook geen zin om met een lange inleiding de ernst van de situatie te verdoezelen. 

Begin met een inleidende zin om de kinderen gericht te laten luisteren, bijvoorbeeld: "ik heb een 

verdrietige boodschap voor jullie" of "ik moet jullie iets ergs vertellen". Dan volgt het korte bericht 

van het overlijden en een beknopte schets van de omstandigheden waaronder de leerling of 

leerkracht is overleden. Het is niet nodig een lang verhaal te vertellen, want de leerlingen zijn door 

de schok de informatie meteen weer kwijt. Het gaat erom dat de boodschap overkomt en dat de 

kinderen de kans krijgen deze tot zich te laten doordringen. Als ze behoefte hebben aan nadere 

uitleg, vragen ze die wel.  

Eerlijk en duidelijk  
Kinderen worstelen op twee niveaus met de dood: ze proberen te begrijpen wat 'dood' betekent en 

moeten leren omgaan met gevoelens die het verlies oproept. Door eerlijk en duidelijk te zijn, helpt u 

hen daarbij. Ook al overzien kinderen nog niet alles, het is altijd beter de waarheid te vertellen dan ze 

iets op de mouw te spelden. Daarnaast is bekend dat als kinderen geen antwoorden op hun vragen 

krijgen, ze hun eigen fantasie de vrije loop laten en de hele situatie door hen gruwelijker of 

angstaanjagender ingevuld kan worden dan werkelijk het geval is. Ook moet er voor gezorgd worden 

dat een dergelijk bericht geen zakelijke mededeling wordt. Als u op een integere manier het slechte 

nieuws vertelt en in staat bent de eigen gevoelens te tonen, stimuleert dat leerlingen om zich te 

uiten.  

Concrete uitleg  
Het is van belang, vooral bij heel jonge kinderen, om zo concreet mogelijk uit te leggen wat 'dood' 

precies inhoudt. Vertel dat iemand die dood is niets meer voelt en dus geen pijn heeft, het niet koud 
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heeft en zich niet ziek voelt. Het heeft geen zin om met oplossingen te komen die alleen in de eigen 

ogen belangrijk zijn. Zo heeft het geen zin om God in de antwoorden te betrekken als de leerlingen 

voor het eerst met Hem geconfronteerd worden. Voorkom dat de dood voorgesteld wordt als de wil 

van God. Kinderen gaan dan twijfelen aan de betrouwbaarheid van God of worden bang dat God hen 

ook spoedig tot zich roept. Ook vergelijkingen en beelden kunnen veel verwarring geven. Het 

probleem met kinderen is dat ze dingen soms heel letterlijk nemen. 

 Leg de dood dus niet als volgt uit:  

• dood zijn is slapen, maar dan voor altijd: kinderen kunnen dan bang worden als ze zelf 

moeten slapen. Slaap en dood moeten duidelijk onderscheiden worden;  

• dood gaan is op een verre reis gaan en nooit meer terugkomen: ook dit beeld is voor 

kinderen verwarrend. Ze voelen zich in de steek gelaten; waarom mochten zij niet mee en de 

groepsgenoot of leerkracht kwam toch altijd terug als hij of zij op reis ging;  

• iemand gaat dood omdat hij zo ziek is: met name kleine kinderen kunnen geen onderscheid 

maken tussen ernstige en minder ernstige ziekten. Zonder verdere uitleg kunnen ze later 

bang worden bij een onschuldig griepje. Hoewel oudere kinderen dit onderscheid wel 

kunnen maken, kunnen ook zij angstig worden als ze zich niet lekker voelen en zich van alles 

in hun hoofd halen. Een nadere uitleg is daarom van belang. Een beetje ziek zijn betekent 

niet dat je dood zult gaan, maar soms is een lichaam zo stuk dat het niet meer gemaakt kan 

worden. 

 

 "Ik weet het niet" U hoeft niet op alle vragen een antwoord te hebben. Ook volwassenen weten niet 

alles en hebben moeite met sommige dingen om te gaan. Kinderen mogen dit best merken. Het is 

volkomen aannemelijk dat een leerkracht zegt: "Ik weet het niet, maar ik denk ...". Een dergelijk 

antwoord is niet alleen eerlijk, maar schept ook ruimte voor een gesprek.  

Stilte 
Kinderen moeten na de onheilstijding van de eerste schrik bekomen. Iedere leerling verwerkt de 

schok op zijn of haar eigen manier. De meeste kinderen zijn met stomheid geslagen als ze horen dat 

een groepsgenoot of leerkracht overleden is. In de bovenbouw van het basisonderwijs daalt vaak de 

zwijgzaamheid over de groep neer. Onbewust verwachten de kinderen van u als volwassene dat u 

het zwijgen doorbreekt door vragen te stellen en antwoorden te geven. Omdat er zoveel vragen 

zonder antwoord zijn, is dit een moeilijke opgave. De stilte roept een gevoel van verstikking op. Het 

gevaar van doorpraten bestaat om dit gevoel te bezweren. Het mag echter gerust een tijdje stil zijn in 

de groep. Wordt de stilte pijnlijk en is deze niet meer functioneel, dan kunt u de stilte doorbreken 

door bijvoorbeeld te zeggen: "Jullie zijn er stil van. Het is een enorme schok, ook voor mij. Misschien 

kun je even met je buurman of buurvrouw praten over wat dit bericht betekent". De draad kan ook 

opgepakt worden door bijvoorbeeld een mooi gedicht voor te lezen.  

Verdere informatie  
Wanneer de eerste emoties wat luwen en leerlingen vragen hoe het verder moet, kunt u 

overstappen naar de volgende informatie: hoe verloopt het contact met de familie; hoe worden 

afspraken gemaakt over rouwbezoek en uitvaart; wat kan de school doen; hoe worden de komende 

dagen ingevuld? Vertel ook bij wie de leerlingen terecht kunnen voor een persoonlijk gesprek.  
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Bijlage II: Slecht nieuwsgesprek  
Het voeren van een 'slecht nieuws gesprek' vraagt om de nodige tact. Er zijn enkele 

gesprekstechnische aandachtspunten bij aan te geven die hieronder stap voor stap worden 

behandeld. Onderstaande stappen hebben betrekking op een overlijden op school.  

Stap 1: De voorbereiding 
Het is belangrijk om vóór het gesprek na te gaan:  

• aan wie moet het slechte nieuws worden doorgegeven;  

• wie is de meest aangewezene om het nieuws te brengen;  

• hoe gaat de 'aankondiging'; gaat u bijvoorbeeld zonder aankondiging naar de 

ouders/familie of belt u eerst op;  

• laat u broertjes/zusjes, vrienden/vriendinnen van de overledene naar uw kamer komen 

zonder hen vooraf te laten weten waar u over wilt praten;  

• welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen: moet bijvoorbeeld vooraf gezorgd 

worden voor 'opvangmogelijkheden' na het gesprek, welke opvang is beschikbaar? 

  

Stap 2: De inleiding  
Een slecht nieuws gesprek mag nooit een overval zijn. Ouders, familieleden of leerlingen aan wie u 

het nieuws moet melden, moeten de kans krijgen om even goed te gaan zitten en hun aandacht te 

richten op hetgeen u hen wilt meedelen. Een uitgebreide inleiding, er omheen draaien, is niet nodig. 

U kunt het slechte nieuws met één of enkele korte zinnen inleiden: "Ik moet u iets ernstigs meedelen 

..."; "Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik heb bijzonder triest en slecht nieuws voor u"; "Ik 

vrees dat ik u er mee overval, maar ik moet u iets meedelen ...". Elke leerkracht, interne begeleider 

of directeur zal bij een dergelijke inleiding formuleringen kiezen die het beste bij hem of haar passen. 

Het is in ieder geval van belang om zoveel mogelijk in de ik-vorm te spreken, want:  

• ik-boodschappen zijn duidelijk, vooral bij een slecht nieuws gesprek is duidelijkheid een 

eerste vereiste;  

• met ik-boodschappen is de kans het grootst dat u direct de aandacht krijgt van degenen aan 

wie u het slechte nieuws moet melden.  

 

Stap 3: Vertel het nieuws kort en bondig  
Het overlijdensbericht kan nu zonder nadere omhaal worden gebracht. Daarbij is van het grootste 

belang om kort en kernachtig te vertellen wat er is gebeurd en met welk gevolg. In deze fase moeten 

details, nadere toelichting en eventuele uitleg of excuses achterwege worden gelaten. Daarvoor is 

later in het gesprek vaak nog alle gelegenheid. Een belangrijk aandachtspunt in deze fase is: u vertelt 

het nieuws en laat de ander vooral niet raden wat u komt vertellen. U bent immers gekomen om 

slecht nieuws te brengen, u heeft de aandacht er voor gevraagd door uw korte inleiding, dan wordt 

dus nu van u verwacht dat u het nieuws meedeelt.  

Stap 4: Ga in op de eerste emoties  
Soms kan het overlijdensbericht leiden tot directe, heftige of minder heftige emoties: schrik, 

verbijstering, ongeloof, verzet en misschien ook al verdriet of woede. In feite zijn allerlei emoties 

denkbaar na een dergelijk bericht. Het is van groot belang daarvoor open te staan en daar actief, 
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invoelend naar te luisteren. Dat kan door in te gaan op verbale en non-verbale signalen die wijzen op 

dergelijke emoties: -"u bent volkomen verbijsterd door dit bericht ..."; - "ik merk dat het bericht u 

helemaal overvalt ...". Sta stil bij dergelijke emoties, laat de ander de tijd en de gelegenheid om 

daaraan uiting te geven. Daarna kunt u aangeven dat u dergelijke emoties herkent, dat u misschien 

ook zo verbijsterd was toen u het nieuws hoorde en even geschrokken als degene aan wie u het nu 

vertelt. Maar geef eerst de ander de gelegenheid om zijn/haar eigen emoties te uiten!  

Stap 5: Geef zo nodig verdere toelichting  
Slecht nieuws roept vrijwel altijd tal van vragen op:  wat is er precies gebeurd;  hoe kon dat 

gebeuren;  waar is het gebeurd;  waarom? Het is van belang om zo open mogelijk de informatie te 

geven waarover u beschikt. Hoe moeilijk en pijnlijk het misschien ook voor de nabestaanden is, ze 

hebben er recht op om te weten wat er precies gebeurd is. Het zal soms zelfs nodig zijn om hen te 

helpen hun eigen vragen te formuleren. Als informatie waarover u beschikt achter gehouden wordt, 

kan dat in deze fase misschien het leed lijken te verzachten. Later zal echter blijken dat het voor 

ouders en anderen nog pijnlijker is als zij niet alles te horen hebben gekregen, als zij niet die 

informatie hebben gekregen waar zij in feite recht op hebben.  

Stap 6: Ga na welke hulp eventueel geboden moet worden  
Een overlijdensbericht roept bij direct betrokkenen niet alleen heftige emoties op (ook al zullen die 

niet altijd direct zichtbaar of hoorbaar zijn), maar ook een aantal praktische vragen en problemen bv  

wat moet er nu gebeuren;  hoe vertel ik het aan ...; hoe kom ik hier ooit overheen. Het is als brenger 

van het slechte nieuws van belang om ook stil te staan bij de gevolgen die dit nieuws heeft voor de 

direct betrokkenen. Ook al bent u geen hulpverlener, u zult in deze fase van het gesprek oog en oor 

moeten hebben voor de gevolgen van het slechte nieuws en voor de (nieuwe) problemen die er door 

veroorzaakt worden. Vertel duidelijk welke ondersteuning, (praktische) hulp, u of de school kunt 

bieden en welke hulpbronnen nog meer in te schakelen zijn. Met wie kunnen de ouders en leerlingen 

bijvoorbeeld contact opnemen als zij na dit gesprek met u behoefte hebben aan een vervolggesprek? 

Het is van belang de mogelijkheden in dit opzicht te noemen voordat u het gesprek beëindigt. De 

jeugdverpleegkundige of jeugdarts van GGD kan hierbij van advies dienen.  
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Bijlage III: Voorbereiding op een condoleancebezoek, begrafenis of 
crematie  
Een condoleancebezoek, een laatste bezoek aan een overledene is geen gebeurtenis waarmee 

leerlingen iedere dag te maken krijgen. Allereerst moet duidelijk worden of de ouders en/of familie 

een bezoek van leerlingen prettig vinden. Sommige nabestaanden willen liever zoveel mogelijk met 

rust worden gelaten. De meeste stellen bezoek van leerlingen echter op prijs. De school gaat niet 

met een groep op condoleancebezoek, maar wanneer de familie dit wenst kunnen ouders met hun 

kind op bezoek gaan. Het  is belangrijk om dit  bezoek voor te bereiden. Zeker de wat oudere 

kinderen zitten vaak vol met vragen: wat moeten we zeggen, moet je een hand geven, moet je iets 

meenemen, waar praat je over, wat doe je als ze gaan huilen, hoe lang moet je blijven? Het is 

belangrijk om aan dergelijke vragen uitgebreid aandacht te schenken.  

Afscheid nemen van de overledene  
Wanneer de mogelijkheid er is, is het goed dat leerlingen afscheid nemen van de overleden leerling 

of leerkracht. Vraag van tevoren aan de ouders/familie of aan de uitvaartleider of de leerling of 

leerkracht toonbaar is. Controleer dit zo mogelijk ook persoonlijk. Na een zwaar ongeval is het niet 

altijd mogelijk de overledene te zien, de kist is dan gesloten. In zo'n geval wordt soms een foto van 

de overledene op de kist geplaatst. Net als een condoleancebezoek, moet ook dit bezoek goed met 

de leerlingen doorgesproken worden:  

•  wat staat hen te wachten;  

•  hoe ziet de overledene eruit;  

•  hoe voelt de overleden leerling of leerkracht aan? Vertel de leerlingen dat de overledene wit 

ziet, koud aanvoelt en niet meer kan bewegen.  

Leg ook uit dat leerlingen zelf mogen weten of ze naar de kist toelopen, erin kijken, de kist of de 

overledene aanraken of juist afstand houden. Het is van belang dat ouders meegaan ter begeleiding.  

Deelname aan de uitvaart 
 In overleg met de ouders en/of familie kunnen leerlingen een aandeel hebben in de uitvaart. U kunt 

samen met de leerlingen:  

•  teksten zoeken of maken en deze tijdens de uitvaart voordragen;  

•  gedichtjes zoeken of maken en deze voordragen; 

•  liedjes en muziek uitzoeken, oefenen en tijdens de uitvaart zingen of spelen. 

 Leerlingen moeten weten wat ze tijdens de uitvaart kunnen verwachten: wat is de gang van zaken, 

staat de kist er al of wordt hij binnen gedragen, wat gebeurt er met de kist als de dienst is afgelopen, 

geef je de nabestaanden na afloop een hand?  

Voorbereiding op een begrafenis  
Om kinderen voor te bereiden kunt u gebruik maken van de informatie in deze paragraaf. 

Bij een begrafenis vindt een afscheidsdienst meestal in de kerk of een aula plaats. Na de dienst gaat 

iedereen naar de begraafplaats. Daar staat de kist soms onder een soort afdakje, maar het gebeurt 

ook dat de kist meteen bij het graf wordt gezet. Vervolgens neemt iedereen afscheid van de 

overledene, bijvoorbeeld door een laatste woord te spreken, bloemen op de kist te leggen of nog 

even langs de kist te lopen. Daarna of als iedereen weggegaan is laat men de kist in het graf zakken. 

De kuil wordt vervolgens opgevuld met aarde. Meestal wordt er nog een heuveltje van aarde 
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gemaakt waarop de bloemen komen te liggen. Zo blijft het graf liggen tot de grafsteen klaar is en 

erop geplaatst wordt. Maar wat gebeurt er nu met iemand die begraven is? Het lichaam heeft zich in 

de tijd door celdeling zelf gevormd en ruimt zich nu ook zelf weer op. Dat gebeurt door bacteriën die 

in het lichaam aanwezig zijn. Er komen geen wormen of maden aan te pas. Want wormen zijn geen 

vleeseters en de overledene wordt zo diep begraven dat maden er vanwege zuurstofgebrek niet 

kunnen leven. Daarom is wat er gebeurt niet te vergelijken met een rottingsproces in de open lucht. 

Dit opruimingsproces duurt tientallen jaren. Uiteindelijk blijven de beenderen over en iets dat je kunt 

vergelijken met het stof dat je uit een rijpe paddenstoel kunt tikken.  

Voorbereiding op een crematie  
Om kinderen voor te bereiden op een crematie kunt u gebruik maken van de informatie in deze 

paragraaf.  

Bij een crematie gaan de familie, vrienden en kennissen naar een ontvangstruimte in het 

crematorium waar ze wachten tot de afscheidsdienst begint. De naaste familie gaat meestal naar de 

familiekamer. Uiteraard mogen zij ook naar de ontvangstruimte, maar de meeste families vinden het 

prettiger om even rustig te kunnen zitten. De familie bepaalt wat er tijdens de afscheidsdienst 

gebeurt. Zij geeft van tevoren aan welke muziek ze wil horen en zorgt zelf of via een 

uitvaartverzorger voor de sprekers. Dat kan een dominee zijn, maar ook familie, kinderen of 

collega’s. Soms wordt er ook gezongen. De dienst kan heel persoonlijk ingevuld worden met kaarsen, 

bloemen, ballonnen of wat je maar wilt. Aan het einde van de dienst lopen de mensen langs de 

(open) kist om een laatste groet te brengen aan degene die overleden is. Dat kan met een woordje, 

een tekening, een brief, een bloem, een hand op de kist of door even bij de kist stil te staan.  

Na afloop gaan de meeste mensen naar de koffiekamer om even na te praten. Wanneer de familie 

dat op prijs stelt, is er ook gelegenheid om te condoleren.  

Als de mensen uit de aula verdwenen zijn, wordt de kist naar de oven gereden. In de ovenruimte 

worden de handvatten en andere metalen delen van de kist gehaald. De bloemen worden niet mee 

verbrand, die worden buiten bij de strooivelden gelegd of de familie neemt ze mee. De overledene 

krijgt een registratienummer, dit nummer staat overal op. Een steentje van klei met het nummer 

wordt voor op de kist gelegd en gaat mee de oven in om voortaan bij de as te blijven. De crematie 

vindt vrijwel altijd meteen plaats als iedereen nog in de koffiekamer is. De oven wordt verhit tot zo’n 

800 graden waarna de kist erin gaat. Door de grote hitte gaat de kist vanzelf branden. Na ongeveer 

één tot anderhalf uur is de crematie voorbij en komen de grove asresten van kist en overledene uit 

de oven. De inhoud van de aslade wordt gescheiden ingezameld. Met een magneet worden de 

spijkers en schroeven van de kist uit de as gehaald. Als er nog metalen van sieraden, monturen van 

brillen en dergelijke Inzitten, worden die er ook uitgehaald. De opbrengst van edelmetalen wordt aan 

een goed doel geschonken.  

Wat er dan is overgebleven wordt in een speciale machine verpulverd en daarna in een asbus/urn 

gedaan. Het steentje wordt er weer bijgedaan en de bus wordt afgesloten met een deksel waarop 

het nummer en de naam van de overledene staan. De urn blijft in ieder geval een maand in het 

crematorium, dat is wettelijk verplicht.  

Binnen een jaar moet de familie beslissen wat er met de as gaat gebeuren. Daarvoor zijn diverse 

mogelijkheden. De familie kan kiezen voor verstrooien op een strooiveld, boven zee of een dierbaar 

plekje. De familie kan ook besluiten de as langdurig te bewaren door het bij te zetten in een urnen 
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muur, een urnen graf of te begraven op een begraafplaats. De urn mag ook mee naar huis worden 

genomen om er binnen of buiten een plaatsje voor te vinden. Veel kinderen hebben vragen over het 

crematieproces vanwege het vuur dat erbij te pas komt. U kunt de leerlingen vertellen dat iemand 

die dood is niets meer voelt en dus geen pijn meer kan lijden en ook niet voelt dat zijn of haar 

lichaam verbrand wordt.  

  



  

Stappenplan bij overlijden – Kalisto Boeiend Basisonderwijs – november 2021         20 

Bijlage IV; Rouwrituelen  
Rouwrituelen zijn cultuurgebonden. Bij leerlingen of leerkrachten met een andere culturele 

achtergrond is het van groot belang dat u zich als school vooraf op de hoogte stelt van wat u kunt 

verwachten en wat er van u als school verwacht wordt. Bepaalde uitingen van rouw, zoals vrouwen 

die zich huilend op de kist werpen, zijn voor kinderen vaak vreemd en angstaanjagend. Afscheid 

nemen is soms niet mogelijk omdat de ceremonie alleen toegankelijk is voor mannen. Het komt ook 

voor dat de afscheidsrituelen plaatsvinden in het land van herkomst. In dergelijke situaties is het 

verstandig om zelf een plechtigheid op school te organiseren zodat leerlingen de gelegenheid krijgen 

om afscheid te nemen.  

Rituelen zijn belangrijk voor de rouwverwerking. Ze geven vorm aan het afscheid en scheppen ruimte 

om aan een nieuwe fase te beginnen. Rituelen geven een gevoel van saamhorigheid en 

eensgezindheid en zorgen zo voor kracht en steun. Kinderen zijn gewend om met rituelen om te gaan 

in al hun spelvormen. Rituelen geven hen een gevoel van veiligheid. Ze kunnen een belangrijke rol 

spelen bij de verwerking van een sterfgeval.  

Enkele voorbeelden:  

• ieder kind maakt een kaartje met een tekening, het kaartje wordt aan een bloem gehangen 

en tijdens de uitvaart lopen de kinderen langs de kist en leggen hun bloem erop; 

• ieder kind loopt tijdens de uitvaart langs het graf en gooit een briefje of tekening in het graf; 

• ieder kind schrijft op een ster van gekleurd karton een laatste boodschap voor de overleden 

leerling/leerkracht. Tijdens de uitvaart gooien de kinderen de sterren in het graf; 

• op school wordt een plek ingericht met knuffels en andere eigendommen van de overleden 

leerling of leerkracht, een foto van hem/haar en waxinelichtjes;  

• ieder kind plant een zonnebloempit in de schooltuin rondom een monumentje voor de 

overleden leerling of leerkracht;  

• de kinderen gaan samen naar het graf en planten een struikje;  

• ieder kind maakt een vlinder, de vlinders krijgen een plekje bij het graf; 

• de kinderen planten een boom met een naamplaatje van de overleden leerling/leerkracht;  

• ieder kind zet zijn naam op een kiezelsteentje, de steentjes worden vervolgens op het graf 

gelegd. 
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Bijlage V: Rouw in andere culturen  
• Wanneer kinderen en jongeren te maken krijgen met een uitvaart van iemand met een 

andere religieuze of culturele achtergrond is het van belang hen zo goed mogelijk te 

informeren. Bijvoorbeeld wanneer het kind of de jongere geen religieuze opvoeding heeft 

gehad en hij moet naar een joodse of katholieke uitvaart of naar een dienst in de 

gereformeerde kerk, wanneer het Marokkaanse klasgenootje sterft of wanneer de 

Hindoestaanse vader van een vriendje overlijdt. Op dat moment kun je kinderen en jongeren 

pas goed informeren wanneer je zelf de achtergronden weet van de religieuze of culturele 

rituelen. Maar vaak is er sprake van verschillen binnen een religie of cultuur. Of men houdt 

zich niet aan alle traditionele voorschriften maar wordt de traditie geïntegreerd met 

moderne westerse opvattingen. Ook wanneer je goed geïnformeerd bent over de gewoontes 

en culturele achtergronden kun je beter navragen hoe het afscheid precies zal verlopen. 

Anders kom je toch voor verrassingen te staan. Bij sommige culturen zijn klaagvrouwen 

aanwezig die het afscheid een dramatisch effect geven waar kinderen van kunnen schrikken. 

Weer andere culturen maken er een soort feest van waar gezongen en gedanst wordt. Bij 

sommigen staat eten centraal en wordt ook voedsel meegegeven aan de doden. We geven 

een paar, veel voorkomende, rituelen weer.  

Joodse uitvaarten  
• Joodse uitvaarten vinden zo mogelijk binnen 36 uur na het overlijden plaats. De dode wordt 

begraven in een kist van ongeschaafde en onbewerkte vurenhouten planken. In de kist gaat 

wat aarde uit Israël mee. Meestal ontbreken de bloemen. Op weg naar het graf houdt de 

stoet driemaal halt om te laten zien dat er geen haast is. Nadat de kist in het graf is 

gezonken, maken de nabestaanden een scheur in hun kleren als teken van rouw. Na de 

uitvaart volgen voor de direct nabestaanden zeven dagen rouw, het sjiwwe zitten. Men blijft 

thuis, de mannen scheren zich niet en men wordt verzorgd door anderen die bijvoorbeeld 

eten komen brengen.  

Hindoestaande uitvaarten  
• Hindoestanen kiezen vrijwel altijd voor een crematie omdat dat voor het lichaam de snelste 

manier is om terug te keren tot de bron. Meestal worden Hindoestaanse afscheidsdiensten 

in het crematorium aan het einde van de dag gepland omdat het er wat anders aan toe gaat 

dan men gewend is bij andere plechtigheden. Naast allerlei andere emoties krijgt ook 

vreugde een plek omdat de crematie de bevrijding van de ziel betekent. De dienst wordt 

geleid door de pandit, de Hindoestaanse geestelijke die mantra's en gebeden opzegt, 

wierook brandt en rijstballetjes offert. De kist met de overledene is open. De zonen staan 

aan het hoofdeinde, de oudste zoon is kaalgeschoren. De stoet aanwezigen loopt langs de 

kist en legt er bloemen of bloemblaadjes in. Enkele mannelijke familieleden gaan mee naar 

de oven om de verbranding mee te maken. Op de dertiende dag eindigt de eerste rouw met 

een plechtigheid.  

Surinaamse creolen  
• Bij de Surinaamse creolen neemt de lijkbewassing een belangrijke plek in. In besloten kring 

worden reinigings- en zuiveringsrituelen uitgevoerd. Er wordt gezongen, gedanst en gebeden 

en de dode wordt gebalsemd. Na drie dagen komt iedereen bijeen voor het rouwbeklag 

waarbij gedanst, gezongen, gegeten en gebeden wordt. Na de begrafenis is er weer 
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rouwbeklag en na veertig dagen opnieuw. Bij deze 'banjapree' gaat het er feestelijk aan toe 

omdat de rouwperiode afgesloten wordt.  

Moslims  
• Bij het overlijden van moslims krijgt men te maken met veel rituele voorschriften. Reinheid 

neemt daarbij een belangrijke plaats in. Na het overlijden volgen rituele wassingen die alleen 

uitgevoerd mogen worden door mensen die alle voorschriften kennen. Mannen worden door 

mannen, vrouwen door vrouwen verzorgd. De dode wordt in een laken of in witte doeken 

gehuld en besprenkeld met reukwater. Moslims worden vaak in het land van herkomst 

begraven of op een islamitische begraafplaats in Nederland. Volgens voorschrift moet dit 

binnen 24 uur gebeuren. De Nederlandse wet kent echter een termijn van 36 uur, alhoewel 

hier ontheffing op verleend kan worden. Het lichaam wordt in een linnen doek, zonder kist, 

begraven, op de rechterzij, met het gezicht naar het zuidoosten, richting Mekka. Boven het 

hoofd wordt met plankjes een afdakje gemaakt zodat het hoofd niet direct met aarde bedekt 

wordt. Veel moslims maken geen bezwaar tegen een kist maar kiezen dan liefst een hogere, 

zodat de dode op de rechterzij kan liggen. Na de begrafenis volgt een rouwperiode van 

veertig dagen die feestelijk afgesloten wordt.  

Christelijke godsdiensten  
• Bij katholieken is het afscheid vormgegeven in een requiemmis, waarbij wijwater en wierook 

een belangrijke rol spelen bij de absoute. Men collecteert, ten behoeve van de kerk of om 

missen op te dragen aan de overledene. De avond voor de uitvaart houdt men meestal een 

avondwake. Tijdens de dienst wordt een gedachtenisprentje uitgedeeld met een 

afscheidstekst of een tekst ter overweging. Bloemen zijn meestal in overdaad aanwezig. Bij 

protestanten is de uitvaartdienst veel soberder en traditioneel horen er ook geen bloemen 

bij. Dit is overigens bij veel gemeentes sterk aan het veranderen.  

De rol van voedsel  
• Sommige culturen hebben in hun rituelen nadrukkelijk voedsel opgenomen. Zoals de 

Hindoestanen maar ook zigeuners, Roma. Zigeuners leggen op de graven eten, drinken of 

sigaretten neer. Hoewel dat voor de dode bestemd is, mag iedereen die het graf bezoekt er 

ook van nemen. Ook krijgt de dode in de kist allerlei zaken mee voor de laatste reis zoals geld 

en sieraden. Ook Chinese bevolkingsgroepen kennen dergelijke tradities. Bij Nederlandse 

bevolkingsgroepen is een koffietafel of koffie met cake gebruikelijk.  

Meer informatie hierover in: ‘Rouw in andere culturen’, R. Fiddelaers-Jaspers en ‘Met de dood in 

het hart’, asielzoekers en/of vluchtelingen, Stichting Pharos.  
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Bijlage VI; Signalen bij moeite met rouwverwerking 
Signalen  die kunnen wijzen op (mogelijke problemen bij rouwverwerking zijn: 

• leermoeilijkheden; 

• (spijbel-)ziekmeldingen, absenties; 

• psychosomatische klachten als hoofd- en buikpijn; 

• concentratiestoornissen; 

• slapeloosheid; 

• ander spelgedrag; 

• stemmingswisselingen; 

• angstdromen; 

• toespelingen op suïcide; 

• slecht eten; 

• wilde verhalen; 

• lusteloosheid, moeheid; 

• zondebokverschijnselen; 

• abiliseren; 

• prikkelbaarheid; 

• onverschilligheid; 

• veel of niet meer kunnen huilen; 

• agressiviteit; 

• weer duimzuigen; 

• schuldvragen; 

• bedplassen; 

• vreemd lachen; 

• zich terugtrekken; 

• plotselinge gedragsveranderingen 

• zichzelf verwondingen aanbrengen (m.n. bij tieners) 
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Bijlage VII; Voorbeeld informatie voor ouders bij een schokkende 
gebeurtenis 
Soms krijgen kinderen (plotseling) te maken met dood, geweld of een 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 ...‘.  
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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 ingrijpende gebeurtenis is het niet goed dat een kind veel van deze beelden ziet. 

Laat uw kind vlak na een ingrijpende 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. 

Wanneer 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. 

 


