
Iedereen wil graag een school waar leerlingen én medewerkers zich 

veilig en prettig voelen. Maar waarom is de praktijk zo weerbarstig? 

Hoe komt het dat pest- en ander naar gedrag zo vaak de kop op 

steken? Hoe ontstaat onveiligheid op school en welke rol kun je 

persoonlijk hebben bij het voorkomen ervan? In gesprek met Henk

Galenkamp, auteur van het boek Bang voor boos?.
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Gevoelens van onveiligheid op school zĳ n afschuwe-
lĳ k. We kennen allemaal de verhalen van leerlingen, 
die nauwelĳ ks aan leren toekomen omdat ze steeds 
op hun hoede zĳ n. Ze zĳ n bang dat hun smartphone 
afgepakt wordt, hun tas uit het raam wordt gegooid, 
hun fi etsbanden worden lekgeprikt of dat nare foto’s 
van zichzelf op Facebook ver-
schĳ nen. Er zĳ n leraren die pre-
cies hetzelfde ervaren. Ze zĳ n 
bang dat er niet naar hen geluis-
terd wordt, hun les in een puin-
hoop verandert, dat ze worden 
ontmaskerd als slechte leraar 
of dat er fi lmpjes van hun les via 
Youtube worden verspreid.

Grenzen stellen
Hoe kunnen we dit soort 
situaties voorkomen? Henk 
Galenkamp, auteur van onder an-
dere de boeken Bang voor boos? 
(onlangs opnieuw uitgebracht) 
en Krachtige leraren, prachtig 
onderwĳ s, geeft aan dat het es-
sentieel is om eerst te kĳ ken naar wat er precies speelt 
in de omgang tussen mensen in en om de school. ‘Het 
stellen van grenzen, of het niet stellen daarvan, is dan 
een cruciaal thema. We hebben grenzen nodig om el-
kaar te ontmoeten. Immers: contact kan alleen ont-

staan waar twee grenzen elkaar raken. Maar juist op 
die grenzen gaat het nog wel eens mis. Twee gevoelens 
steken vaak de kop op: angst en boosheid, ik noem dit 
kortweg ‘bang’ en ‘boos’. Mĳ n pleidooi is dat je vooral 
boosheid functioneel kunt inzetten om het veilig te ma-
ken in de school.’

Bang zijn is gezond
Bang zĳ n is niet erg, stelt 
Galenkamp. Sterker nog: het is 
een uitermate gezond gevoel. 
‘Bang is in feite een signaal; je 
hebt behoefte aan veiligheid’, 
legt Galenkamp uit. ‘Dat is heel 
constructief in een situatie van 
feitelĳ k, daadwerkelĳ k gevaar. 
Je vlucht of vecht om jezelf te 
redden. Wanneer mensen zich 
onveilig voelen op school, is er 
meestal geen sprake van levens-
gevaar. Wel worden er grenzen 
overschreden. Dat kunnen fy-
sieke grenzen zĳ n, zoals slaan, 
laten struikelen of aanranding. 

Het kunnen ook psychologische grenzen zĳ n, zoals 
uitschelden, bedreigen en kwaad spreken. Het zelf-
respect wordt aangetast. De meeste vormen van 
pestgedrag, ook via sociale media, gaan over psycho-
logische grenzen.’

Wat kun jij eraan doen?

Henk Galenkamp (1951) 
is werkzaam als consultant, 
trainer en coach in Bureau 

Galenkamp&Schut. Meer infor-
matie www.galenkampschut.
nl. Hĳ  schreef onder andere 

de  boeken Bang voor boos? De 
invloed van emoties op veilig-
heid in de school en Krachtige 

leraren, prachtig onderwĳ s. Naar 
meer contact en bezieling in de 

school. Zie voor meer informatie 
www.cps.nl/uitgeverĳ .
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Ook boosheid is een gezond gevoel
In onveilige situaties op school reageren mensen vaak 
vanuit angst. Dat is niet functioneel. Beter is te rea-
geren vanuit boosheid, om zo je grens aan te geven. 
Galenkamp: ‘Ik bedoel dan niet dat je vanuit angst 
reageert door te ‘vechten’, dit is grensoverschrĳ -
dend gedrag. Het gaat mĳ  om gezond boos zĳ n: dat 
uit zich in een duidelĳ ke, stevige reactie. In mĳ n defi -
nitie is boosheid het constructieve, innerlĳ ke signaal 
dat er grenzen worden overschreden. Dat is een ge-
zond signaal, daar moet je iets mee! Door goed naar 
dit signaal te luisteren, weet je dat je in actie moet 
komen om je grenzen aan te geven; helder, duide-
lĳ k en ondubbelzinnig. Dit geldt niet alleen voor me-
dewerkers in de school, maar ook voor leerlingen.’

Veilig in de school
 Het is een hele stap, als leraar of schoolleider, om toe 
te geven en te bese� en dat je in feite bang bent, wan-
neer je in situaties van strĳ d en agressie terecht komt. 
‘Toch begint de verandering juist bĳ  dit besef’, zegt 
Galenkamp. ‘Door disfunctionele angst te vervangen 
door constructieve boosheid ontstaat een compleet 
ander communicatiepatroon. Mensen worden krach-
tig en stevig in de ontmoeting. Constructieve boosheid 
is contactbevorderend en angstreducerend. Gebruik 
je constructieve boosheid dus als kracht!’.’

CONSTRUCTIEVE BOOSHEID

Hoe zet je boosheid 
constructief in? 
Galenkamp geeft 
enkele tips

• Neem je eigen gevoelens serieus. 
Herzie je defi nitie van ‘boos’. Als je 
boos bent, is dat een signaal: er wordt 
een grens overschreden. Dat moet 
stoppen.

• Realiseer je dat bang zijn disfunc-
tioneel is in situaties waarin geen 
feitelijk gevaar is. Ontwikkel lef om in 
actie te komen.

• Leer je eigen non-verbale gedrag 
kennen: de toon waarop je iets zegt en 
je lichaamstaal hebben een grotere in-
vloed dan wát je zegt. Vraag daarover 
ook feedback aan collega’s of anderen: 
wat hoort of ziet de ander?

• In plaats van weg te kijken, achteruit 
te stappen of zenuwachtig te lachen, 
blijf je degene die je grens overschrijdt 
aankijken. Je stapt naar voren en 
vertoont een duidelijke blik in je ogen. 
Kortom: je geeft je grens goed aan.

• Wanneer je pas achteraf merkt 
dat je nog boos bent om iets wat een 
ander deed, kom erop terug en vertel 
dat je later merkte dat je boos was.

• Het is van belang grensoverschrij-
dend gedrag niet voor jezelf te houden. 
‘Bespreek je gevoelens met collega’s 
en met name met je directeur. Zo 
nodig ook met het bestuur of de afde-
ling personeelszaken. Spreek ook je 
collega’s of directeur aan, wanneer je 
ziet dat zij geen stappen durven te zet-
ten om grensoverschrijdend gedrag te 
stoppen.
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