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Tijdens de onderlinge gesprekken kwamen de volgende punten naar 
voren: 
 
Algemeen: 

• Het rouwproces is uniek voor elke jongere 
• In een chaotische rouwperiode waarin de jongere zich vaak machteloos voelt, is het fijn 

als ze zelf mogen beslissen wat ze wel en niet nodig hebben/willen 
• Vaak willen jongeren juist niet anders dan anderen zijn en weer snel gewoon meedoen 
• Ook al vraagt een jongere niet om hulp, ze willen wel graag gezien worden en erkend in 

hun verlies 
 
Timing: 

• Er is geen tijdslimiet aan wanneer je kan begeleiden of doorverwijzen  
• Het blijft zoeken naar het juiste moment, iedere jongere is daar anders in 
• Overleg met de leerling zelf waar deze behoefte aan heeft 
• Rouw kan soms veel later de kop op steken, nadat het eerst weggestopt wordt 

 
Ondersteuning binnen school: 

• Jongeren ervaren school vaak als de plek waar ze even niet gerouwd hoeft te worden 
• Het is belangrijk om te luisteren en de jongere het gevoel te geven dat ze gezien worden 
• Let op signalen zoals slechte concentratie, extremer gedrag (teruggetrokken of juist heel 

druk), somberheid 
• Geef de jongeren het gevoel dat je er voor ze bent, uiteindelijk zoeken ze je dan later 

weer op 
• Stel jongeren gerust door uit te leggen dat concentratieproblemen, rusteloos voelen 

normale rouw reacties zijn die erbij horen 
• Blijf aanwezig en in beeld, terwijl je ze ook de ruimte geeft om te wennen aan de nieuwe 

situatie 
• Maak het verlies meer zichtbaar door bijv de sterfdatum in het magister te zetten, zodat 

die gegevens ieder jaar zichtbaar blijven 
• Er is ruimte om binnen de scholen meer aandacht te besteden aan het beschermen en 

ondersteunen van de jongeren in rouw 
• Je hoeft niet door het gedrag heen te breken, maar meer aanpassen aan de behoefte en 

durf ook door het gedrag heen te kijken en te vragen wat er speelt bij de jongere 
• Het is belangrijk om te blijven refereren en communiceren, ook met docenten en 

mentoren 
• Er is behoefte aan een zorgprotocol voor hoe we als geheel team het leed en/of oorzaak 

achter bepaald gedrag kunnen signaleren 
• Betrek de leerlingen bij een mogelijke herdenking als het om een mede- leerling of 

docent gaat 
• Je kunt voorbeelden benoemen en aandragen, en laat de jongeren dan samen bedenken 

hoe ze invulling willen geven 
 
Ondersteuning door Humanitas/Prezens: 

• Geef aandacht binnen de school, maar weet ook wanneer en waarnaar te verwijzen 
• Binnen ons jongerenproject zijn er meerdere mogelijkheden ter ondersteuning – in een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek kiezen we samen wat het beste past. 
• Anonieme contacten zoals chatten zijn soms een laagdrempelige eerste stap 
• Jongerengroep kan toegevoegde waarde bieden bij de individuele ondersteuning op 

school 
 

 
We willen jullie enorm bedanken voor jullie open en waardevolle suggesties! Graag komen we 
op een later tijdstip bij elkaar om dieper in te kunnen gaan op wat er speelt op jullie scholen en 
hoe we samen ondersteuning kunnen blijven bieden aan rouwende jongeren. 


