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1. STAPPENPLAN BIJ EEN STERFGEVAL 
 
Stap 1: Het bericht 
Ieder geval van overlijden is anders. Het overlijdensbericht kan op diverse manieren 
binnenkomen: 

 via het mondelinge circuit 

 telefonisch of via een tekstbericht als sms of WhatsApp 

 per post of per mailbericht 

 door middel van een advertentie in de krant 

 via bericht op sociale media 

 via een officiële melding aan directeur of administratie 
 
Bij de ontvangst van het bericht letten wij op een aantal zaken: 
 
1. Het bericht moet zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan: 

 de directeur, bij afwezigheid moet het bericht doorgegeven worden aan de intern 
begeleider. Mochten beiden niet aanwezig zijn, dan wordt het bericht aan de 
groepsleerkracht(en) doorgegeven 

 de groepsleerkracht(en) van de betrokken groep 
Degene die het bericht ontvangt gaat bij de melder na of de bovenstaande personen 
al op de hoogte zijn gesteld. Zo niet, dan zal de ontvanger van het bericht dit zelf 
moeten doen. 'Zo spoedig mogelijk' betekent ook: in het weekend, tijdens de 
vakantie, tijdens de les of 's avonds laat. 
 
2. Als het bericht niet rechtstreeks van de ouders, een arts of de politie komt, controleert de 
directeur eerst of de berichtgeving juist is. In een enkel geval is er namelijk sprake van een 
valse melding (misplaatste grap, overspannen toestand). Ook kan het zijn dat er een gerucht 
is ontstaan nadat degene die overleden zou zijn één of meer berichten op sociale media 
heeft geplaatst die bij anderen tot grote bezorgdheid en onrust hebben geleid. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan een statusupdate op WhatsApp of Facebook die als een afscheid of 
noodkreet klinkt: ‘Sorry, ik kan niet meer. Het is beter zo’). Soms worden deze berichten 
kracht bijgezet met emoticons die verdriet, wanhoop en/of boosheid weergeven. Het is niet 
altijd duidelijk of dit serieus bedoeld is. En wanneer er daarna een 
stilte ontstaat vanuit de betrokkene, groeit onzekerheid over wat er aan de hand is. En 
daarmee ook de zorg dat er iets is gebeurd. In die fase kan een gerucht over een verkeerde 
afloop snel ontstaan en in korte tijd verspreid worden. 
 
3. Bij het overlijden van een leerling of leerkracht onder schooltijd is het 
vanzelfsprekend dat de ouders/familie direct worden geïnformeerd door de directeur. 
Wanneer ouders niet direct bereikbaar zijn, kan hulp van de politie worden ingeroepen om 
hen op te sporen. 
 
Stap 2: Sleuteltrio 
Het overlijden van iemand uit de schoolgemeenschap vraagt om een aantal goed 
gecoördineerde acties (reactie) van ons. Daarom wordt er een ‘sleuteltrio’ gevormd dat 
bestaat uit: 

 de directeur 

 de intern begeleider 



 

 de groepsleerkracht(en) 
 
Eventueel sluit er bij dit sleuteltrio ook een extern deskundige aan. Dit 
sleuteltrio 
ontwikkelt en coördineert de activiteiten, stemt de agenda's op elkaar af 
en is de komende 
week voor onderling beraad bereikbaar. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid. 
 
Het trio is verantwoordelijk voor: 

 informatie van de betrokkenen 

 organisatorische aanpassingen 

 opvang van leerlingen en collega's 

 contacten met de ouders 

 regelingen in verband met rouwbezoek en uitvaart 

 administratieve afwikkeling 

 nazorg aan de betrokkenen 
 

Het sleuteltrio beschikt over een professionele houding.  Daarom is het van belang 
om stil te staan bij de eigen gevoelens en gedachten tegenover de dood en de eigen 
betrokkenheid bij de overledene. 
 
Stap 3: Duidelijkheid 
Allereerst zorgt het sleuteltrio voor een duidelijk en compleet beeld: 

 wie is er overleden? 

 wat is er precies gebeurd? 

 waar is het gebeurd? 

 hoe is het gebeurd? 
 
Het sleuteltrio gaat vervolgens na wie geïnformeerd moeten worden over het overlijden:  

 het personeel (ook wordt er gedacht aan collega’s die op dat moment niet op school 
zijn) 

 de groep van de leerling of leerkracht 

 alle andere leerlingen van de school  

 ouders 

 schoolbestuur 
Het trio spreekt af wie wie informeert. 
 
Stap 4: Hoe informeren we de schoolgemeenschap 
 
Aandachtspunten vooraf: 

 de groepsleerkracht(en)en vertellen het slechte nieuws aan hun groep. Voor de één 
is dit gemakkelijker dan voor de ander. Hulp van de intern begeleider wordt ingezet 
bij de getroffen groep.    

 leerkrachten moeten zich realiseren dat dit slechte bericht andere ervaringen kan 
reactiveren. Dit zowel bij leerkrachten als leerlingen. 

 
De getroffen groep moet direct aan het begin van de dag geïnformeerd worden.  
 
Met name de getroffen groep blijft zoveel mogelijk onder de hoede van de 
groepsleerkracht(en) en intern begeleider. Deze opvang vindt zoveel mogelijk in de klas 
plaats. Daarnaast moet er een ruimte zijn waar leerlingen terechtkunnen die 
alleen maar willen huilen of erg overstuur zijn.  
 
Bij melding van een sterfgeval in de vakantie of aan het begin van het weekend wordt 



 

de schoolgemeenschap onmiddellijk en persoonlijk geïnformeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 5: Contact met de ouders/familie van de overledene 
Op de dag van overlijden wordt er telefonisch contact opgenomen met de ouders/familie van 
de overledene om een huisbezoek af te spreken. 
Bij dit eerste bezoek is de directeur aanwezig. Daarna kunnen ook andere teamleden die 
een nauwe band hadden met de overleden leerling meegaan. Zo merken de nabestaanden 
dat de hele schoolgemeenschap zich betrokken voelt bij het overlijden. 
 

1. Meestal is een eerste bezoek heel emotioneel. Het is dan niet de juiste tijd om allerlei 
zaken te regelen. Bij vertrek maken wij volgende afspraak.  

2. Bij een tweede bezoek wordt geïnformeerd wat wij voor de ouders/familie kunnen 
betekenen. Op dat moment is het bovendien duidelijker wat de ideeën en wensen 
van de leerlingen, leerkrachten en andere betrokkenen zijn. In overleg met de 
ouders/familie wordt helder wat kan of niet kan. Ook maken wij afspraken over een 
mogelijke rouwadvertentie, condoleance- 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. Meer 
informatie hierover is te lezen in hoofdstuk 2 “Het afscheid, de uitvaart”. 

3. Er wordt afgesproken wie er vanuit de school contact met de nabestaanden 
onderhoudt en blijft onderhouden. 

 
(Poging tot) zelfdoding komt onder leerlingen niet vaak voor, maar als het voorkomt is de 
ontreddering groot. 
 
In zo'n situatie is er goed overleg nodig met de ouders/nabestaanden. Het is namelijk nodig 
dat ouders en school het eens zijn over de informatie die wordt verstrekt. Dit geldt ook bij 
een (poging tot) zelfdoding van een leerkracht. 
 
Stap 6: Informeren van ouders 
Ook informeren wij de ouders van de leerlingen. Dit doen wij door middel van een brief met 
daarin informatie over de gebeurtenis, organisatorische aanpassingen, de zorg voor de 
leerlingen op school, contactpersonen op school, regels over aanwezigheid, rouwbezoek en 
aanwezigheid bij de uitvaart, eventuele afscheidsdienst op school en nazorg van de 
leerlingen.  
 
Stap 7: Aangepast rooster 
Bij een sterfgeval tijdens het schooljaar wordt het lesrooster voor de eerstkomende week 
aangepast. Er wordt besloten of roosterwijzigingen voor de hele school nodig/wenselijk zijn 
of alleen voor de betreffende groep. Dit geldt ook voor geplande schoolfeesten/schoolreisjes. 
 
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, is toestemming nodig van de Rijksinspectie.  
 
Stap 8: Begeleiding tussen overlijden en uitvaart 
Het overlijden van een leerling of leerkracht roept bij veel leerlingen tal van vragen en 
emoties op. Er moet daarom veel tijd zijn 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 het 
opstel? 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, zoals een foto, een kaars, bloemen, attributen van het 
kind of geliefd speelgoed op een kast of tafel in het lokaal. 
 
 
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. 
 
Als leerlingen op rouwbezoek gaan, is het van belang om na te gaan hoe en waar de 
overleden leerling of leerkracht opgebaard ligt, zodat de leerlingen goed voorbereid 
kunnen worden. 
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? Meer informatie hierover is te lezen in hoofdstuk 2 “Het afscheid, de uitvaart”. 
Voor de leerlingen kan het gewenst zijn dat hun ouders meegaan naar de 
begrafenis/crematie. We vertrekken gezamenlijk vanaf school en daarna komen we met z'n 
allen terug 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 afscheidsdienst op school 
georganiseerd worden. Een afscheidsdienst op school is ook een mogelijkheid als leerlingen 
en leerkrachten niet bij de uitvaart mogen of kunnen zijn. 
 
Wij proberen een dag na de uitvaart weer te starten met de lessen. Daarbij blijven wij steeds 
letten op signalen bij leerlingen die het moeilijk hebben. Sommigen stellen hun rouw uit en 
tonen pas na maanden verdriet. Met name leerlingen die al eerder een verlies hebben 
geleden, lopen dit risico. In de daaropvolgende periode kunnen wij nog lessen besteden aan 
het rouwproces van de leerlingen.  
 
Stap 9: Individuele begeleiding van leerlingen 
Sommige kinderen zijn extra kwetsbaar wanneer het gaat om verdriet en rouw. Signalen die 
kunnen wijzen op (mogelijk ernstige) problemen zijn: 

 leermoeilijkheden 

 spijbelgedrag, absenties 

 psychosomatische klachten als hoofd- en buikpijn 

 concentratiestoornissen 

 slapeloosheid 

 ander spelgedrag 

 stemmingswisselingen 

 angstdromen 

 toespelingen op suïcide 

 slecht eten 



 

 wilde verhalen 

 lusteloosheid, moeheid 

 zondebokverschijnselen 

 prikkelbaarheid 

 onverschilligheid 

 veel of niet meer kunnen huilen 

 agressiviteit 

 weer duimzuigen 

 schuldvragen 

 bedplassen 

 vreemd lachen 

 zich terugtrekken 

 plotselinge gedragsveranderingen 
 
Deze leerlingen hebben vaak individuele aandacht nodig. Voor leerlingen die behoefte 
hebben aan extra ondersteuning kan een wekelijks gesprekje met de groepsleerkracht(en) of 
intern begeleider 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 groepsleerkracht 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 of dat zijn oma onlangs is overleden. Als deze gegevens staan in ons 
leerlingvolgsysteem.  
 
Wanneer onze school wordt geconfronteerd met zelfdoding, is er veel zorg voor de 
leerlingen die de overledene goed hebben gekend. Daarbij is extra zorg nodig voor de 
zogenaamde risicoleerlingen: 

 leerlingen die de overledene goed kenden 

 leerlingen met depressieve buien, stille en teruggetrokken leerlingen 

 leerlingen die al eens eerder met zelfdoding/dood te maken hebben gehad 
 
Soms zal hulp van buitenaf wenselijk of nodig zijn. Wanneer ouders dit aangeven kunnen wij 
in samenwerking met ouders gerichte hulp inschakelen.  
 
Stap 10: Administratieve zaken 
De administratieve zaken worden zorgvuldig afgehandeld. Wij gaan zorgvuldig om  met alles 
wat er van de overleden leerling of leerkracht nog op school aanwezig is. Voor de 
nabestaanden zijn dit heel waardevolle zaken. 
Wij geven de eigendommen persoonlijk af en dit zal in geen enkel geval meegegeven 
worden aan broertjes of zusjes.  Tijdens latere contacten kunnen ook financiële zaken aan 
de ordekomen zoals (gedeeltelijke) restitutie van de ouderbijdrage. 
 
Stap 11: Nazorg voor de groepsleerkracht(en)en het team 
Een leerkracht die zich intensief heeft bezig gehouden met het overlijden van een leerling of 
collega kan na de uitvaart in een diep gat vallen. Al die tijd heeft hij/ zij zich professioneel 
opgesteld als leerkracht, begeleider van de kinderen en vertegenwoordiger van de school. 
Een luisterend oor en oprechte aandacht zijn veel waard. Intern worden er afspraken 
gemaakt wie de betreffende leerkracht nazorg geeft. 
 
Stap 12: Terugkijken, evalueren 
Na een periode van 3 maanden besteden we met het team weer aandacht aan de 
gebeurtenis. Indien nodig kan daarbij een extern deskundige worden ingeschakeld. 
Op dat moment evalueren wij de gang van zaken: waar zijn wij tevreden over en wat is voor 
herhaling vatbaar? 



 

Ook kunnen de contacten die er met de nabestaanden zijn geweest 
onder de loep worden genomen. Hoe kijken zij terug op de rol en 
aanpak van de school? Hoe gaat de school in de toekomst om met de 
ouders? Welke invloed heeft het gebeuren gehad op de leerkrachten, de 
leerlingen en de lessen? 
 
Ook is er aandacht voor de opvang en begeleiding van de leerlingen. Hoe signaleer 
je problemen, wat doe je als je signalen krijgt dat het niet goed gaat? 
Ten slotte staan we af en toe stil bij bepaalde herinneringen, bepaalde dagen zoals de 
verjaar- en sterfdag van de overledene of bepaalde gebeurtenissen als een schoolreisje of 
musical. Ook hier worden intern afspraken over gemaakt wie welke taak op zich neemt.  
 
 
 
2. HET AFSCHEID, DE UITVAART 
 
Het is erg belangrijk dat leerlingen afscheid kunnen nemen van de overleden leerling of 
leerkracht. Dit zou eventueel kunnen  tijdens een bezoek aan de ouders/familie van de 
overledene, tijdens een begrafenis/crematie of tijdens een afscheidsdienst op school. Ouders 
van de leerlingen die afscheid gaan nemen, zullen hiervoor toestemming moeten geven.  
Leerlingen moeten hierop goed worden voorbereid, ze moeten weten wat ze kunnen 
verwachten bij het afscheid.  
Wij vinden het daarbij belangrijk om een sfeer te creëren waarin leerlingen het gevoel 
hebben dat ze al hun vragen mogen en kunnen stellen.  
 
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/familie een bezoek van leerlingen prettig 
vinden. Sommige nabestaanden willen liever zoveel mogelijk met rust worden gelaten. De 
meeste stellen bezoek van leerlingen echter erg op prijs. 
Zeker de wat oudere leerlingen 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 
besteden. 
 
Afscheid nemen van de overledene 
Wanneer de mogelijkheid er is, is het goed dat leerlingen afscheid nemen van de overleden 
leerling of leerkracht. Van te voren wordt aan de ouders/familie of aan de uitvaartleider 
gevraagd of de leerling of leerkracht toonbaar is. Zo mogelijk wordt dit eerst door iemand van 
het sleuteltrio persoonlijk gecontroleerd.  
Net als bij een condoleancebezoek, spreken we ook dit bezoek goed met de leerlingen door: 

 wat staat hen te wachten 

 hoe ziet de overledene eruit 

 hoe voelt de overledene aan 
We vertellen de leerlingen dat de overledene wit ziet, koud aanvoelt en niet meer kan 
bewegen. Ook leggen we uit dat leerlingen zelf mogen weten of ze naar de kist toelopen, 
erin kijken, de kist of de overledene aanraken of juist afstand houden. Dit alles gaat in 
overleg met de nabestaanden. 
Het is van belang dat voldoende leerkrachten en/of ouders meegaan ter begeleiding. Zorg er 
voor dat deze begeleiders rustig blijven; dat is voor leerlingen geruststellend en voorkomt dat 
de emoties hoog oplopen.  
 
Deelname aan de uitvaart 



 

In overleg met de ouders/familie kunnen leerlingen een aandeel hebben 
in de uitvaart. Dat zou kunnen op de volgende manieren: 

 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?  
 
 
 
 
 
 
 
Herdenkingsdienst op school 
Om zoveel mogelijk leerlingen in de gelegenheid te stellen afscheid te nemen of omdat het 
niet mogelijk is dat leerlingen bij de uitvaart aanwezig zijn, wordt soms een 
herdenkingsdienst op school gehouden. Ook tijdens deze dienst kunnen leerlingen teksten 
en gedichten voordragen, liedjes zingen en muziek maken.  
 
Rituelen tijdens of na de uitvaart 
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 of aan een ballon gehangen 

 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 

 Op school wordt een plek ingericht met knuffels en andere eigendommen van de 
overleden leerling of leerkracht, een foto van hem of 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 plek bij het graf 

 De kinderen planten een boom met een naamplaatje van de overleden leerling of 
leerkracht 

 Ieder kind zet zijn naam op een kiezelsteentje. De steentjes worden vervolgens op 
het graf gelegd 

 
Hieronder staat de informatie waarmee we de kinderen voorbereiden op een begrafenis of 
crematie: 
 
Voorbereiding op een begrafenis 
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 
gemaakt waarop de 
bloemen komen te liggen. Zo blijft het graf liggen tot de grafsteen klaar is en erop geplaatst 
wordt. 
 
Stel dat kinderen echt het naadje van de kous willen weten dan kan de volgende informatie 
misschien van pas komen: 
“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 
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. Ze 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, met een 
schip of vliegtuig boven zee of een dierbaar plekje. De familie kan ook besluiten de as 



 

langdurig te bewaren door het bij te zetten in een urnen 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. 
 
Culturele verschillen 
Rouwrituelen zijn cultuurgebonden. Bij leerlingen of leerkrachten met een andere culturele 
achtergrond is het mogelijk dat er andere dingen van ons als school verwacht worden. De 
leerlingen moet dan voorbereid worden op bepaalde uitingen van rouw, zoals bijvoorbeeld 
vrouwen die zich huilend op de kist werpen.



 

3. GEWELDADIGE DOOD 
 
Moord op school komt zelden voor, er zal onder de leerlingen en 
groepsleerkracht(en) veel woede, verdriet en pijn zijn. Deze situatie zal 
van alle medewerkers op onze school grote inspanningen vragen. 
 
In grote lijnen handelen wij zoals bij andere sterfgevallen, daarnaast moet er extra 
aandacht zijn voor: 

 omgang met de media  

 sleuteltrio: 
o regelen en organiseren van de contacten met politie, ouders, collega’s  
o in de hand houden wie de school binnenkomt om te helpen. Een te groot 

aantal hulpverleners is verwarrend 
o overwegen of ondersteuning nodig is door specialisten/calamiteiten- of 

traumateam 

 aandacht voor gevoelens van onveiligheid bij de leerlingen 

 aandacht voor gevoelens van boosheid, ontzetting en machteloosheid bij leerlingen 
en leerkrachten  

 aandacht voor leerlingen die zelf in onveilige situaties verkeren (echtscheiding, 
huiselijk geweld, straatverbod) 

 aandacht voor de ouders en hun gevoelens 

 aandacht voor het weer veilig maken van de school 
 
Bij een dergelijke zwaar traumatische gebeurtenis is aandacht nodig voor de begeleiding van 
alle betrokkenen. Bij veel leerlingen is het gevoel van veiligheid aangetast. Bij een 
gewelddadige dood is de kans groter op een gecompliceerd rouwproces. Wij zijn alert op 
signalen die kunnen duiden op een posttraumatische stressstoornis (PTSS). 
 
 

Uit onderzoek is gebleken dat de veerkracht van de meeste leerlingen groot is en dat ze 
dramatische gebeurtenissen goed zelf kunnen verwerken met hulp van vertrouwde mensen 
om hen heen. Slechts een klein deel van de leerlingen ontwikkelt ernstige klachten die 
moeten worden behandeld.  
Volwassenen vormen het belangrijkste referentiekader voor leerlingen. Ze herinneren zich 
later vaak beter de reacties van volwassenen dan de gebeurtenis zelf. 
Dat betekent dat het wenselijk is dat de groepsleerkracht(en) in staat worden gesteld hun 
eigen kinderen op te vangen in plaats van dit over te laten aan vreemde hulpverleners. 
 
Door deze vorm van ondersteunende hulp aan leerkrachten komt er niet te snel en te veel 
hulpverlening en onnodige traumaverwerking op gang. Een invasie van hulpverleners is niet 
nodig, de kans op ongecoördineerde acties is dan groot. Voor leerlingen is het van belang 
dat alles weer gewoon wordt. Uiteraard moet er tijd en ruimte zijn voor het uiten van 
gevoelens, het verwerken van de gebeurtenis en voor herdenking.  
Als school willen wij snel de normale gang van zaken weer oppakken.  Want als de school 
normaal functioneert, leiden leerlingen daaruit af dat hun wereld ook weer veilig aan het 
worden is. Wij proberen de sturing zo veel mogelijk in eigen hand te houden, de meest 
geschikte rol voor hulpverleners is eraan bijdragen dat groepsleerkrachten de kinderen op 
een juiste manier opvangen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

4. KINDEREN EN HET BESEF VAN DE DOOD 
 
Jonge leerlingen kijken op een andere manier tegen de dood aan dan 
de wat oudere. 
Wanneer met de leerlingen over de dood wordt gepraat, is het van 
belang om hiermee rekening te houden.  
Iedere leerling beleeft het op zijn of haar eigen manier, het  is belangrijk om aan te sluiten bij 
de kennis en behoeften van de leerlingen.  
 
Kinderen tot 3 jaar 
Kleine kinderen tot ongeveer 3 jaar hebben geen echt besef van de dood. Ze kennen 
nog geen onderscheid tussen levende en niet-levende dingen. Wel zijn ze bang gescheiden 
te worden van degenen die hen met liefde en warmte omringen. Ze voelen wat verlies is en 
lijden daar ook onder. De kleintjes gaan nog met een heel natuurlijke manier met de dood 
om. Volwassenen schrikken hier soms van omdat zij die natuurlijkheid missen. Van angst 
voor de dood  is nog geen sprake. 
 
Kinderen van 3 tot 6 jaar 
Kinderen van 3 tot 6 jaar kennen het verschil tussen leven en dood. Ze gebruiken het woord 
'dood' in hun gesprekjes en hun spel: "Jij bent dood, je moet blijven liggen!" Ze weten echter 
nog niet precies wat dood zijn betekent. Voor hen is  'dood' iets tijdelijks, een soort slaap 
waarbij de dode niet meer kan zien of bewegen. Ze beginnen te beseffen dat dood en 
verdriet met elkaar te maken hebben maar voelen nog geen angst voor de dood. 
Kinderen van deze leeftijd denken vaak dat leven en dood elkaar afwisselen. Het lijkt dat zij 
het de gewoonste zaak van de wereld vinden dat een dierbaar iemand is gestorven. Een 
vierjarige kan een dag na de begrafenis bijvoorbeeld vragen wanneer de overledene weer 
terugkomt, om vervolgens diep geschokt te zijn als blijkt dat de betreffende persoon nooit 
meer terugkomt. 
Kinderen in deze leeftijd tonen grote belangstelling voor de lichamelijke en biologische 
kanten van de dood: "Kan hij niet meer lopen?", "Kan hij nog wat horen als ik iets zeg?" Ze 
blijven vragen stellen, soms tot vervelends toe: "Wordt hij nu niet vies in de grond?", "Heeft 
hij nou geen honger in het graf?" 
 
Kinderen van 6 tot 9 jaar 
Bij kinderen van 6 tot 9 jaar begint het besef door te dringen dat de dood onomkeerbaar is, 
onherroepelijk en definitief. Wat het definitieve einde precies inhoudt, begrijpen ze echter 
nog niet en dat maakt het voor hen erg verwarrend en beangstigend. 
Ook beseffen ze aanvankelijk nog niet dat de dood onvermijdelijk is en iedereen overkomt. 
Zo kan een achtjarige aan haar vader vragen haar te begraven als ze dood is. Ze realiseert 
zich nog niet dat haar vader (waarschijnlijk zelfs eerder) ook dood gaat. 
Het groeiende besef dat ook mensen van wie je houdt dood kunnen gaan, zorgt voor 
emotionele veranderingen die soms gepaard gaan met angst: "Kom je nog terug?" Op deze 
leeftijd krijgen kinderen belangstelling voor de uiterlijkheden die bij een sterfgeval horen 
zoals de kist, de begrafenis, de crematie en het kerkhof. 
Ze interesseren zich ook voor wat er na de dood gebeurt. Als oorzaak voor doodgaan geven 
ze vaak externe verklaringen. Als hen gevraagd wordt waarom mensen dood gaan,  
antwoorden ze: "Omdat ze vergiftigd worden", "Wanneer ze een ongeluk krijgen" of "Als ze 
uit een vliegtuig vallen". Een uitzondering vormen kinderen die in hun omgeving met dood te 
maken hebben gehad, zij hebben een reëler beeld van het gebeuren. 
De vragen die kinderen in deze leeftijd vaak stellen komen op volwassenen soms erg 
nuchter over: "Waarom heeft Bram een bril op, hij kan toch niets meer zien?", "Wordt zijn bril 
ook verbrand?" Kinderen van deze leeftijd zijn kwetsbaar omdat ze weliswaar de betekenis 
van de dood kunnen begrijpen, maar nog niet in staat zijn alle implicaties te overzien. 
 
 



 

 
Kinderen van 9 tot 12 jaar 
Kinderen uit de bovenbouw weten dat dieren, mensen en planten leven 
en dat alles wat leeft 
eenmaal dood gaat. Op de vraag waarom mensen dood gaan noemen 
ze voornamelijk 
fysieke oorzaken: "Ze krijgen kanker", "Omdat ze oud zijn" of "Omdat ze een hartaanval 
krijgen." Een enkel wijsneusje zal ook niet-concrete oorzaken noemen zoals: "Iedereen moet 
sterven", "God roept je bij zich" of "De wereld wordt anders te klein.” 
Kinderen van deze leeftijd zijn minder afhankelijk van volwassenen. Ze willen dan ook niet 
altijd aandacht vragen voor hun verdriet. Ze proberen er zelf mee klaar te komen, ook om 
niet kinderachtig te lijken. Maar omdat de gevoelens er toch uit moeten, vertonen ze soms 
lastig en opstandig gedrag. 
 
Kinderen van 12 jaar en ouder 
De onvermijdelijkheid en universaliteit van de dood dringen door wanneer kinderen de 
tienerleeftijd hebben bereikt. Hun intellectuele vaardigheden zijn dan zo ver ontwikkeld dat 
ze de dood zien als het onvermijdelijke einde van het leven. 
De persoonlijke en emotionele afstand zijn echter nog groot. Het kan iedereen overkomen, 
behalve mensen in de eigen omgeving. Maar dat verandert drastisch als ze te maken krijgen 
met het sterven van een groepsgenoot. Juist jongeren worden diep geraakt wanneer de 
dood in hun nabije omgeving toeslaat. 
Ze zijn in een fase waarin ze vraagtekens zetten bij het leven. Ze vragen zich af wat de zin 
van het leven is: "Waarom en waarvoor zijn we op aarde?" Een confrontatie met de dood 
maakt dat de vragen en soms ook de verwarring rondom het leven en de dood toenemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
5. FASEN IN DE ROUWVERWERKING 
 
Leerlingen rouwen ook, net als volwassenen. In grote lijnen is het 
rouwproces hetzelfde. 
Zij ervaren dezelfde pijn, maar hun reacties zijn minder voorspelbaar. Hieronder worden de 
verschillende rouwfasen in algemene zin belicht. 
 
Fase 1: Boosheid, verdriet en angst 
In de eerste fase moet de realiteit onder ogen worden gezien: de overledene is dood, hij of 
zij is er niet meer. Hoe graag volwassenen dat ook willen, kinderen kunnen niet 
altijd beschermd worden tegen verdriet en pijn. Ze zullen met de werkelijkheid moeten leren 
leven. 
In deze fase voeren boosheid, pijn, verdriet en angst (om bijvoorbeeld ook dood te gaan) de 
boventoon. Ook kunnen leerlingen  zich schuldig voelen omdat ze de overledene hebben 
gepest of ruzie met hem/haar hebben gemaakt en dit nu nooit meer goed kunnen maken. 
 
Fase 2: Desoriëntatie en desorganisatie 
In deze fase is sprake van rusteloosheid en sterk wisselende gevoelens. De leerling is 
dikwijls druk doende met niets. Hij of zij kan doorlopend met de voeten schuiven, plotseling 
opstaan en door het lokaal lopen of lachen op momenten dat dat niet verwacht wordt. Ook 
kan er sprake zijn van concentratieproblemen. 
 
Fase 3: De ontkenning 
In deze fase ontkent de leerling de werkelijkheid omdat deze te veel pijn doet. Er is geen 
opvallend gedrag. 
De meeste leerlingen kiezen in deze fase wat meer voor alleen zijn en de eenzaamheid. Het 
verdringen van het verlies kan ertoe bijdragen dat de leerling geen nieuwe intieme 
gevoelsrelaties aan wil gaan om nieuw verlies te voorkomen. 
 
Fase 4: Opstandigheid 
In deze fase protesteert de leerling tegen de werkelijkheid. Sommige kinderen zijn kwaad op 
personen die in hun ogen de dood hadden kunnen voorkomen (verwijten aan bijvoorbeeld 
ouders, politie, huisarts, ziekenhuis). 
Ook kan er sprake zijn van concentratie - en leerproblemen, slapeloosheid en terugval in een 
vorige ontwikkelingsfase (bijvoorbeeld weer duimen of bedplassen, thuis en op school zich 
extra aanhankelijk en afhankelijk tonen). 
 
Fase 5: Aanvaarding 
In deze fase wordt het verlies onder ogen gezien. De leerling koestert bewust sommige 
eigendommen van de overledene. Na idealisering van de overledene wordt het beeld van 
hem of haar realistischer. De leerling praat over de overledene, over wat 
hij of zij deed of zei in bepaalde situaties. 
 
Fase 6: Integratie 
Het verwerken van de rouw maakt de leerling beter toegerust voor de toekomst. De 
aandacht wordt weer op anderen gericht en er is weer ruimte voor nieuwe relaties. De  
leerling kan weer genieten van gewone dingen in het leven; het verdriet is verwerkt. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Voor alle fasen van het rouwproces geldt: 

 nieuw verlies werpt leerlingen terug in het rouwproces 

 elke leerling heeft zijn eigen tempo in het verwerken van een verlies 

 een rouwproces verloopt nooit helemaal volgens het boekje. Zeker bij kinderen komt 
het heel veel voor dat kracht en zwakte elkaar afwisselen. Net als volwassenen de 
indruk hebben dat het kind alles vrij goed heeft verwerkt, komt er plotseling weer een 
periode van terugval 

 bij sommige leerlingen komen de eerste rouwreacties pas na weken of maanden. Ze 
laten aanvankelijk weinig merken van hun gevoelens, vragen niets, ondergaan alles 
gelijkmatig en gaan hun eigen gangetje; 

 leerlingen kunnen niet de hele tijd bezig zijn met verdriet, zoveel pijn kunnen ze niet 
verdragen. Het kan zijn dat ze tijdens de pauze krijgertje spelen en een uur later weer 
intens verdrietig zijn. Dat betekent ook dat praten over verdriet afgewisseld moet 
worden met andere activiteiten waarin leerlingen hun gevoelens kwijt kunnen of zich 
kunnen uitleven 

 in tegenstelling tot volwassenen (die hun emoties zoveel mogelijk proberen te 
beheersen), uiten kinderen hun emoties soms heel direct. Ze huilen hysterisch, 
reageren agressief, zijn woedend omdat een dierbare  hen is afgenomen, schoppen 
tegen de deur en bonken tegen de muur. Het is niet gemakkelijk om hiermee om te 
gaan. Toch moeten de boosheid, de angst en het verdriet eruit, het is een normale 
explosie na een verlies. Het is daarom van belang om te zoeken naar uitwegen 
waarbij de leerling zichzelf of anderen geen schade kan berokkenen. Zo kan een 
leerling zich uitleven tijdens het voetballen of hardlopen of zich afreageren op een 
boksbal 

 met name pubers stellen hun rouw nog al eens uit. De ontwikkelingstaken van 
jongeren in de puberteit zijn al zo zwaar, dat rouwen er niet meer bij kan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
6. WEBSITES 
 
Hieronder vindt u een aantal websites die hulp kunnen bieden bij een overlijden.  
 
GGD West-Brabant 
Hoofdkantoor: 
Doornboslaan 225-227 
4816 CZ Breda 
T: 076-5282000 
E: info@ggdwestbrabant.nl 
www.ggdwestbrabant.nl 
 
Slachtofferhulp 
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 
zaken. Vervolggesprekken zijn mogelijk. 
 
Slachtofferhulp Nederland 
Telefonisch servicepunt 0900-0101 (lokaal tarief) 
www.slachtofferhulp.nl 
 
www.achterderegenboog.nl 
Stichting Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren, die van dichtbij te maken 
hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare. 
 
www.stichtingjongehelden.nl 
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. Dit kunnen kinderen en jongeren zijn: 

 waarvan de vader, moeder, broer of zus is doodgegaan 

 met scheidende of gescheiden ouders 

 met een ernstig ziek gezinslid. 
 
www.kindenrouw.nl 
Deze stichting wil kinderen helpen in hun rouwproces, na het overlijden van een ouder, broer 
of zusje of een andere dierbare persoon. De stichting richt zich in eerste instantie op het 
geven van voorlichting aan scholen, instellingen en particulieren die met rouwende kinderen 
te maken hebben. Ze heeft een viertal films op dvd uitgebracht en verstrekt brochures. Zij is 
opgericht door een aantal particulieren die dit grote verdriet als kind ‘aan den lijve’ hebben 
ondervonden. 
 
www.in-de-wolken.nl 
In de Wolken richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een 
belangrijke ander. Er worden brochures, boeken en andere materialen ontwikkeld voor 
rouwenden. Hoewel In de Wolken zich richt op alle rouwenden is zij met name 
gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren. 
Op de website van ‘In de wolken’ vindt u suggesties voor boeken over het thema: 

 Kinderen: http://www.in-de-wolken.nl/kinderen-boeken 

 Jongeren: http://www.in-de-wolken.nl/jongeren-boeken 

 Rouw in diverse culturen: http://www.in-de-wolken.nl/cultureleachtergrondenliteratuur 



 

 Omgaan met rouw op school: http://www.in-de-
wolken.nl/rouwopschool 

 
 
www.herinnerdingen.nl 
Website waarin kinderen een monument van herinnering kunnen maken van de overledene 
of diegene die zij missen en die zo maar uit hun leven is verdwenen. 
 
www.rietfiddelaers.nl – Expertisecentrum omgaan met verlies 
Riet Fiddelaers is rouwtherapeut werkzaam binnen het expertisecentrum omgaan met 
verlies. Op de website staat informatie over trainingen, opleidingen lezingen op het gebied 
van rouwverwerking. 
 
www.rouwnazelfdoding.nl 
Website met publicaties en over voorlichting, advies en begeleiding voor nabestaanden na 
zelfdoding. Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding. 
 
www.heermans.demon.nl 
Rouwkost. Website over rouwverwerking op de basisschool met lessuggesties, stappenplan 
en literatuurlijsten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


