
16 September 201116 maart 2013

XXXXXXXXRAmPSCENARIORAMPSCENARIO



maart 2013maart 2013 17

Half vijf ’s ochtends, 22 oktober 2012. 
Marianne van Lent, directeur van 
basisschool De Stokland in Breugel, 

wordt wakker gebeld door een collega. Het is het 
telefoontje waar iedere schoolleider bang voor is: 
de school staat in brand. Van Lent springt meteen 
in de auto en komt een half uur later aan op de 
plaats des onheils. De brand is dan nog in volle 
gang. Een afgezet gebied met politie, brandweer 
en blauwe zwaailichten. Pas een paar uur later 
wordt het sein brand meester gegeven en mag de 
directeur het gebouw in. ‘Het zag er verschrikkelijk 
uit, alles was zwartgeblakerd. Smeulende lokalen, 
een enorme stank en water, heel veel water. Een 
rare gewaarwording om je school zo te zien. 
Troosteloos.’ Veel tijd om in dat gevoel te blijven 
hangen is er niet, want er moet meteen van alles 
geregeld worden: crisisoverleg met het team, ouders 
informeren, noodlocaties zoeken. En tussendoor 
ook nog de media te woord staan, die vrijwel 
meteen ter plaatse zijn. Van Lent: ‘Je zit in een soort 
roes, er moet zo veel gedaan worden. Je wilt zo snel 
mogelijk het onderwijs op poten hebben, maar je 
hebt geen gebouw meer en alles is weg: stoeltjes, 
tafels, boeken, computers, dossiers. Gelukkig kregen 

we meteen van alle kanten hulp aangeboden. De 
gemeente, collega-scholen, ouders, het team zelf, 
iedereen heeft zich fantastisch ingezet. De een 
verhuisde spullen naar de noodlocaties, de ander 
deed kopieerwerk, een derde hield de website bij 
om ouders op de hoogte te houden. Het was voor 
iedereen keihard werken.’  

Calamiteitenteam
Brand, zelfmoord, geweldsincidenten, 
zedendelicten. Het zijn totaal verschillende 
gebeurtenissen, maar twee dingen hebben ze 
gemeen: ze kunnen zich onverwacht op een 
willekeurige school voordoen, en ze kunnen het 
dagelijks leven op een school totaal ontwrichten. 
Ine Spee, crisisadviseur bij het Instituut voor 
Psychotrauma, weet er inmiddels alles van. In 2001 
richtte ze bij KPC Groep een calamiteitenteam 
op, dat scholen advies geeft na ingrijpende 
gebeurtenissen. In de afgelopen twaalf jaar is er wel 
het een en ander veranderd, vertelt ze. ‘De eerste 
jaren kregen we vooral vragen over rouwverwerking, 
tegenwoordig gaat het steeds vaker over 
geweldsincidenten, en - vooral in de laatste twee jaar 
- over seksueel grensoverschrijdend gedrag.’ Meestal 
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Je wilt er liever niet aan denken. Toch kan het ineens gebeuren: de 
school brandt af, een leerling pleegt zelfmoord, een steekpartij op 
het plein. Hoe ga je met zulke gebeurtenissen om? En wat doe je als 
de cameraploegen bij het hek van de school staan? Didactief sprak 
ervaringsdeskundigen en tekende hun lessen op.

Als het
noodlot

toeslaat
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Wat doe je in zo’n geval?
De school koos ervoor de media niet te schuwen: 
er werd een persconferentie georganiseerd en in de 
dagen na het incident stond Van Miltenburg vele 
journalisten te woord. Een verstandige keuze, zegt 
mediadeskundige Jelle Koolstra, die regelmatig 
mediatraining geeft aan mensen uit het onderwijs. 
‘Ik kan het scholen alleen maar afraden na zo’n 
incident de media helemaal buiten de deur te 
houden. Je kunt natuurlijk besluiten niet mee te 
werken, maar dan komen die journalisten echt wel 
op een andere manier aan hun informatie. Zorg 
liever dat je de regie houdt, door de media onder 
je eigen voorwaarden toe te laten en te woord te 
staan.’ Bovendien doen journalisten gewoon hun 
werk, zegt Van Miltenburg: ‘De media hebben een 
maatschappelijke rol. Wees daarom open en eerlijk. 
Erken de feiten, je eventuele fouten, en richt je op 
de toekomst.’ Koolstra: ‘Als een school niets wil 
zeggen over zo’n ernstig incident, wekt dat argwaan. 
Die school zal wel iets te verbergen hebben, gaan 
mensen dan denken. Zie de media juist als een 
kans om je verhaal te vertellen. Wees daarbij niet 
bang om een beroep te doen op de redelijkheid van 
journalisten. Zeg bijvoorbeeld: ik wil best met jullie 
praten, maar pas later op de dag, want ik ga eerst 
even overleggen met de betrokkenen.’

Reikwijdte sociale media
Het is belangrijk dat één persoon de regie heeft, 
vervolgt Koolstra. Wijs daarom binnen de school 
een mediawoordvoerder aan die de contacten met 
de media coördineert en in de meeste gevallen 
het woord doet, en spreek af dat verder niemand 
ingaat op verzoeken van de pers. Dat zo’n afspraak 
niet altijd makkelijk te handhaven is, weet Van 
Miltenburg uit ervaring. ‘In het crisisteam hebben 
we bepaald dat alleen ik zou communiceren met 
de pers. Docenten hebben het contact afgehouden 
en hebben daar ook met hun leerlingen over 
gepraat, maar uiteindelijk hebben de media toch 
met leerlingen gesproken. Zoiets kun je bijna niet 
tegenhouden.’ 
Omdat je weinig controle hebt over wat je 
leerlingen buiten schooltijd doen, zegt Koolstra, is 
het belangrijk met ze te bespreken wat de gevolgen 
van een mediaoptreden kunnen zijn - voor henzelf 
en voor de school. ‘Het ging bijvoorbeeld mis bij 
het Amsterdamse Huygens College, waar een paar 
leerlingen verdacht waren van betrokkenheid bij 
de dood van de grensrechter van de voetbalclub 
Buitenboys. Een cameraploeg bij het hek van de 
school legde reacties vast van leerlingen die hun 
klasgenoten rücksichtslos verdedigden. Hetzelfde 
gebeurde op sociale media: een leerling slingerde 
via Twitter een steunbetuiging aan een van de 

Protocollen zijn vaak 
papieren tijgers 
in de kast

geeft het calamiteitenteam telefonisch advies, soms 
schuiven ze aan bij overleg of versterken ze het 
crisisteam van een school.
Waar worstelen scholen nou het meest mee na 
een ernstige gebeurtenis? Dat hangt volgens Spee 
vooral af van de aard van het incident. ‘Als er een 
leerling zelfmoord heeft gepleegd, willen scholen 
meestal weten hoe ze kopieergedrag bij andere 
leerlingen kunnen voorkomen. Bij zedendelicten 
krijgen we vooral vragen over communicatie: hoe 

informeer je mensen over zo’n 
zaak, zonder de privacy van de 
betrokkenen te schenden? En na 
geweldsincidenten is de vraag: 
hoe zorgen we ervoor dat onze 
leerlingen de school zo snel 
mogelijk weer als een veilige plek 
gaan ervaren?’ 

Lang niet alle scholen zijn voldoende voorbereid 
op calamiteiten, zegt Spee. ‘Protocollen zijn er 
op veel scholen wel, maar vaak zijn het papieren 
tijgers in de kast. Ik begrijp dat ook wel: scholen 
moeten al duizend dingen en het bespreken van 
een calamiteitenplan staat meestal niet bovenaan 
de  prioriteitenlijst. Toch is het belangrijk daar wat 
tijd in te steken. Ga een keer met het crisisteam bij 
elkaar zitten en neem samen de draaiboeken door: 
zijn we iets vergeten, hebben we alle belangrijke 
telefoonnummers paraat? Het is goed om van 
tevoren over dat soort dingen te hebben nagedacht, 
want na een calamiteit kom je al voor genoeg 
verrassingen te staan - de realiteit is altijd anders dan 
je van tevoren had bedacht.’ 

media niet schuwen
Dat weet Gerard van Miltenburg, voormalig 
directeur van het Haagse Terra College, als geen 
ander. In 2004 schoot een van zijn leerlingen 
middenin een volle kantine een conrector door 
het hoofd, met dodelijk gevolg. Een gebeurtenis 
waar je in het donkerste draaiboek nog niet op 
rekent. Zoals we ons allemaal kunnen voorstellen, 
was de school direct na het incident in rep en roer. 
Leerlingen werden snel naar huis gestuurd, de 
politie was intussen nog in het gebouw op zoek naar 
de dader (later bleek die al gevlucht te zijn). Van 
Miltenburg bleef in de school voor crisisoverleg met 
het schoolbestuur en de gemeente.
Behalve met die vreselijke gebeurtenis zelf moest 
de directeur ook zien om te gaan met de media, die 
zich massaal op de school stortten. Van Miltenburg: 
‘Op het moment van de schietpartij was er toevallig 
een journaliste van RTV West in de school voor een 
interview. Het gevolg was dat het incident binnen 
vijf minuten nationaal nieuws was. Nog geen uur 
later stond er een overmacht aan media bij het hek.’ 
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verdachten de wereld in. Dat soort dingen kun je 
nooit helemaal voorkomen, maar het is belangrijk 
dat je je leerlingen op tijd bijbrengt wat de 
reikwijdte van de media is - ook van sociale media 
- en wat de gevolgen van zo’n statement kunnen 
zijn.’ 

De draad oppakken 
Los van wat er zich na een ramp in de buitenwereld 
en in de media afspeelt, zit je binnen de muren 
van de school vaak met honderden aangeslagen 
leerlingen en docenten. Hoe ga je daarmee om? 
‘Probeer zo snel mogelijk de lessen weer op te 
pakken’, zegt Spee. ‘De meeste mensen hebben 
behoefte aan structuur. Natuurlijk is het daarnaast 
wel belangrijk stil te staan bij wat er is gebeurd. 
Vaak is het moeilijk om recht te doen aan de 
behoeften van al je leerlingen. De een wil veel 
praten, de ander wil het er juist niet meer over 
hebben, en weer een ander wil liever iets doen: iets 
maken om de gebeurtenis te herdenken, of even 
uitrazen in de gymzaal. Iedereen verwerkt het 
op zijn eigen manier. Je kunt je leerlingen daarin 
tegemoetkomen door bijvoorbeeld bijeenkomsten te 
organiseren buiten de lessen om; dan kunnen ze zelf 
bepalen of ze meedoen of niet.’ 
Op De Stokland waren ze er redelijk snel weer 
bovenop. Van Lent: ‘Het is natuurlijk vreselijk als 
ineens alles weg is, sommige leerlingen en teamleden 
hadden het daar echt wel moeilijk mee. Maar 
omdat er geen slachtoffers waren, konden we de 
brand toch relativeren: uiteindelijk was het maar 

materie. Daarom zijn we snel aan de slag gegaan 
om het onderwijs weer op de rails te krijgen. Wel 
zijn we kort na de brand een keer met het team, en 
later met de leerlingen, naar de afgebrande lokalen 
gaan kijken. We vonden het belangrijk dat samen 
te doen. Anders ga je zo snel tot handelen over - er 
moest zo veel geregeld worden - dat je nauwelijks 
stilstaat bij wat er is gebeurd.’ 
Op het Terra College duurde het langer voordat de 
school de draad weer kon oppakken. Niet alleen 
de leerlingen waren in shock, ook het team was 
enorm aangeslagen. De week na de moord werd 
getekend door rouw, verwarring en slachtofferhulp. >>

Checklist: hoe goed is uw school 
op een ramp voorbereid?

❏	 	Er ligt een draaiboek klaar met protocollen en belangrijke 
telefoonnummers

❏  De school heeft een crisisteam samengesteld dat snel bij 
elkaar kan worden geroepen in  geval van calamiteiten

❏  Er is een mediawoordvoerder die het woord doet in het 
geval van een ramp 

❏  Het crisisteam komt af en toe bij elkaar om de protocollen 
door te nemen en te kijken of er nog iets ontbreekt.

Mediadeskundige Jelle Koolstra: ‘Houdt na zo’n 
incident de pers niet helemaal buiten de deur.  
Zie het als een kans om je verhaal te vertellen.'



Pas nadat de conrector gecremeerd was, werden de 
lessen hervat. Van Miltenburg: ‘Achteraf heb ik er 
spijt van dat het gewone schoolleven zo lang heeft 
stilgelegen. Het was op dat moment begrijpelijk, 
het team was helemaal kapot. Maar eigenlijk zijn de 
leerlingen tekort gekomen. Ook doordat een aantal 

docenten, toen er weer les werd gegeven, te weinig 
met hun leerlingen over het incident heeft gepraat. 
Kennelijk was dat te moeilijk.’ 

medeleven
Praten is belangrijk, zegt Spee, maar scholen hebben 
vaak ten onrechte het gevoel dat ze daar zelf de 
expertise niet voor in huis hebben. Spee: ‘Ik word 
regelmatig gebeld door scholen die me vragen met 
hun leerlingen te gaan praten om ze te helpen een 
schokkende gebeurtenis te verwerken. Dan zeg ik: 
jullie kennen die leerlingen zelf veel beter. Scholen 
kunnen vaak veel meer dan ze zelf denken. Voor 
leerlingen is het na zo’n gebeurtenis vooral van 
belang dat ze omringd worden door mensen die ze 
goed kennen: leraren, ouders, klasgenoten’.
Is traumahulp dan niet nodig? Spee: ‘In veel 
gevallen niet. Een gebeurtenis kan heel ernstig zijn, 
schokkend, en ontzettend verdrietig, maar is niet 
per se traumatisch. Na een ernstige gebeurtenis 
heeft meestal maar zo’n 15 tot 20 procent van de 
betrokkenen therapie nodig. De meeste mensen 
komen er met medeleven, praten en zorg voor elkaar 
weer bovenop. Mensen hebben veel veerkracht, dat 
wordt nog wel eens onderschat.’

20 maart 2013

‘Een crisisteam bestaat uit 3, maximaal 4 mensen. Het moet 
een klein groepje zijn dat je snel bij elkaar kunt roepen als 
dat nodig is’, zegt Ine Spee (Instituut voor Psychotrauma). 
In een crisisteam heb je de volgende mensen nodig: 
-  iemand die overzicht heeft en leiding kan geven (bijvoor-

beeld de schoolleider of bestuurder)
-  iemand die goed kan omgaan met media (dat wordt de 

perswoordvoerder)
-  iemand die goed zicht heeft op het klimaat binnen de 

school en het welzijn van de leerlingen (bijvoorbeeld een 
IB’er of leerlingbegeleider). 

-  iemand die contact houdt met externe instanties zoals 
politie en GGD 

Hoe stel je een crisisteam samen?

Geconcentreerd schilderde een leerlinge van de Brede school aan de Rijnstraat in 
Enschede een gedeelte van de 'positieve schutting'. De schutting zou lange tijd op 
het schoolplein blijven staan om het verwerkingsproces over de vuurwerkramp in 
Enschede positief te beïnvloeden. 
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Dat je emoties niet onnodig moet problematiseren, 
is ook de ervaring van Van Miltenburg: ‘In de 
eerste dagen na de moord was slachtofferhulp in 
groten getale aanwezig op school, maar dat hebben 
we snel afgebouwd. Op een gegeven moment zijn 
we er helemaal mee gestopt, omdat ik zag dat 
bij een aantal mensen de problemen alleen maar 
erger werden.’ Toch moet je je team en leerlingen 
goed in de gaten blijven houden, zegt Spee. 
‘Sommige leerlingen hebben wel extra zorg nodig, 
bijvoorbeeld degenen die in hun eigen leven al 
eens iets soortgelijks hebben meegemaakt. Op een 
leerling bij wie een van de ouders ooit zelfmoord 
heeft gepleegd, zal de zelfmoord van een klasgenoot 
waarschijnlijk een enorme impact hebben. Besteed 
aan zulke leerlingen extra aandacht.’

Naamswijziging
Ook al houden de meeste leerlingen er geen trauma 
aan over, het verwerkingsproces na een calamiteit op 
school kan lang duren. Spee: ‘Bij zeer ingrijpende 
gebeurtenissen duurt het soms jaren voordat een 
school er weer helemaal bovenop is. En sommige 
scholen worden nooit meer helemaal de oude. Dan 
wordt de tijd echt ingedeeld in de periode voor 

en na de ramp. Ben je na het incident op school 
gekomen, dan hoor je duidelijk bij een andere groep 
dan wanneer je het zelf hebt meegemaakt.’ 
Ook de imagoschade die de school - afhankelijk 
van de aard van het incident - kan oplopen, is 
soms nog jaren voelbaar. Het Terra College zag na 
de schietpartij een forse terugloop in het aantal 
leerlingen. Inmiddels heeft de school een andere 
naam. Koolstra: ‘Ik vind het heel begrijpelijk als 
zo’n school van naam verandert. Want hoe goed het 
Terra College na het incident ook met de media is 
omgegaan, zo’n vreselijke gebeurtenis blijft toch aan 
je naam kleven. Daar kom je bijna niet meer vanaf.’

Saamhorigheid
Verdriet, rouw, een slecht 
imago – een ramp brengt 
veel ellende met zich 
mee, ook op de lange 
termijn. En toch kan 
zo’n gebeurtenis ook iets 
positiefs opleveren. De 
saamhorigheid die vaak 
ontstaat na een calamiteit, 
wordt door veel mensen als bijzonder ervaren. Zo 
was het ook na de brand op De Stokland. Van Lent: 
‘Hoe erg zo’n brand ook is, het gevoel dat je er 
gezamenlijk je schouders onder zet en hulp krijgt 
van alle kanten, geeft heel veel kracht en positiviteit. 
We zijn er goed mee omgegaan, ouders hebben daar 
ook veel waardering voor, en we voelen ons met z’n 
allen sterker.’
Spee: ‘Als je als school na een ingrijpende 
gebeurtenis goed handelt, betrokken bent bij je 
leerlingen en de regie in handen houdt, kun je 
later met een goed gevoel terugkijken op zo’n 
periode. Ik kom veel scholen tegen die het goed 
aanpakken, daar heb ik veel respect voor. Want je 
geeft je leerlingen ook iets belangrijks mee: je leert 
ze omgaan met iets heel ingrijpends. Daar hebben 
ze voor de rest van hun leven iets aan. Als er na een 
ramp veel zorg is voor elkaar en leerlingen zich erg 
gekend voelen, ontstaat vaak grote verbondenheid. 
De waarde daarvan moet je niet onderschatten. 
Ik spreek regelmatig mensen die met weemoed 
terugkijken naar zo’n periode, waarin ze het zo goed 
hadden met elkaar.’

Verder lezen? Ine Spee en M. van de Laar, Als een 
ramp de school treft: omgaan met calamiteiten in het 
onderwijs. KPC Groep, 2012. ■

Kijk op www.didactiefonline.nl voor links naar 
meer tips en informatie.

Zorg voor elkaar 
geeft grote 
verbondenheid


