
De infographic is gebaseerd op resultaten uit onderzoek van Onderwijs in Cijfers uit mei 2016. 

Omgaan met rouw in de klas
Als leerkracht kom je in aanraking met verlieservaringen van kinderen. Denk aan het overlijden van 
een oma of opa, een kind in de klas, maar ook bijvoorbeeld van een cavia. Gebeurtenissen, die vaak 
onverwacht plaatsvinden en waar van leerkrachten een reactie wordt verwacht. In deze infographic 

ontdek je hoe kinderen de dood zien en hoe je met een dergelijke situatie kan omgaan.

  Ze zien de dood als iets tijdelijks
  Ze spelen de verlieservaringen na
  Ze voelen zich onmachtig doordat ze 
emoties niet kunnen verwoorden 
  Magie bestaat nog, opa kan terugkomen
  Ze denken dat ook levenloze objecten 
gewoon een leven hebben

  Fantasie en werkelijkheid worden steeds meer          
gescheiden, de dood wordt iets realistisch  
  Kinderen kunnen de verlieservaring ontkennen, 
bijvoorbeeld door er niet over te praten 
  Kinderen zijn vanaf zes jaar doorgaans beter 
in staat om hun emoties te verwoorden. 
  Kinderen bese�en dat dood niet door
 magische gedachten wordt veroorzaakt 

  Ze zijn in staat om abstracter te denken 
over de dood
  Ze kunnen emoties beter uitdrukken 
maar willen zich vaak ook groot houden 
  Hoewel ze de fantasiefase achter zich 
hebben gelaten, kunnen schuldfantasieën 
een rol spelen. 

Hoe kun je als leerkracht omgaan met 
een rouwend kind in de klas?

  Vaak staat het leven van het kind op z’n kop, probeer daarom zo min mogelijk verande-
ringen door te voeren in de klas. 
  Leg een schriftje in het laatje van het kind, zodat het kan tekenen of schrijven, als het 
zich niet goed kan concentreren op het werk in de klas. 
Toon begrip voor de concentratieproblemen van het kind.
  Leg uit wat dood is: ‘Het lichaam kan niet meer functioneren, omdat het hart het niet 
meer doet. Het bloed stroomt niet meer. En de ogen kunnen niet meer zien. De benen 
kunnen niet meer lopen. En de dokters kunnen niets meer doen om het lichaam beter 
te maken.’ Deze uitleg begrijpen kinderen.
  Leg duidelijk het verschil uit tussen dood zijn en slapen of dat dood niet besmettelijk 
is.
  Ga op huisbezoek. Het kind geniet van deze extra aandacht. Het is voor het kind een 
ervaring, waar het je erg dankbaar voor zal zijn.
  Deel je eigen verdriet tot op bepaalde hoogte. 

Hoe zien kinderen de dood?
Kinderen van 4 tot 6 jaar Kinderen van 6 tot 10 jaar Kinderen van 10 tot 12 jaar
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De infographic is gebaseerd op het dossier ‘Kinderen en rouw: omgaan met verlies in de klas’ van orthopedagoog en rouwbegeleider José Kuijsters. 


