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Frank Bosman:
“Dit was natuurlijk naar aanleiding van die onderwijs-
assistent die een jongen bij zijn nekvel heeft gegrepen. 
Mijn eerste reactie daarop is: fijn dat die vent dat gedaan 
heeft. Daarin ben ik wellicht niet sprankelend, want 
volgens mij is heel Nederland het met me eens als ik 
zeg dat leraren strenger mogen zijn. Dat betekent niet 
dat we terug moeten naar de tijd van de liniaaltjes, maar 
grenzen mogen wel duidelijker aangegeven worden. Dat 
moet in eerste instantie verbaal en soms is het nodig dat 
fysiek te doen.”

Lisette van Aken:
“Het is belangrijk dat er meer respect komt voor 
docenten en ouderen. Kinderen zouden daarin moeten 
worden opgevoed. Ik vind ook dat ouders daarbij best 
geholpen mogen worden. Gewoon door als docenten 
aan te geven: ‘Zo ga je niet met mij om.’ Wat die jongen 
heeft gedaan, was duidelijk over de grens. Dan vind ik 
ook dat scholen meer achter hun docenten mogen gaan 
staan. Als moeder zijnde vind ik fysiek aanpakken echter 
een brug te ver.”

Frank Bosman:
“Even stevig vastpakken? Dat zou moeten kunnen. Is dat 

niet hetzelfde wat de politie ook doet? Eerst proberen 
ze het verbaal: ‘Meneer, wilt u even uw knuppel neerleg-
gen?’ Doet de meneer dat niet, dan pakken ze de persoon 
ook vast. We beseffen met elkaar dat je dingen eerst ver-
baal probeert op te lossen, maar ook dat het soms nodig 
kan zijn dit fysiek kracht bij te zetten. De betreffende 
hulpdocent heeft niet geslagen, maar stevig vast gepakt, 
begreep ik.”

Lisette van Aken:
“Volgens mij gaat het probleem veel verder dan even 
iemand bij z’n arm of nekvel pakken. Ergens denk ik 
dat als je dat nodig hebt, je al te ver heen bent en dat je 
al geen autoriteit had als docent. Ik hoor van mijn kin-
deren ook dat er docenten zijn die problemen hebben 
met ordehandhaving. Anderen hebben dat niet, en die 
hebben ze ook veel liever. Dat is ook gelijk het probleem, 
want Nederland heeft een enorm docententekort. Ieder-
een die een beetje geschikt is, wordt binnengehaald. Niet 
alle docenten kunnen dan even goed lesgeven of de orde 
handhaven.”

Frank Bosman:
“Wij Nederlanders hebben het niet zo op gezag. Ergens 
is dat niet zo heel erg, want je mag best kritisch zijn. 

Gezagsdragers doen het ook niet altijd goed. Kijk naar 
Turkije en Rusland. Kritisch zijn is dan zeker niet ver-
keerd, maar bij het omgekeerde – ofwel gebrek aan 
ontzag – brokkelt de samenleving af. Daarin moeten we 
als samenleving een tussenweg vinden. Het probleem is 
ook dat mensen elkaar niet meer durven aan te spreken. 
Als een docent bang is zijn leerling aan te spreken, dan 
ben je de balans kwijt.”

Lisette van Aken:
“In deze situatie was de grens sowieso al bereikt, want 
hoe haalt een kind het in zijn hoofd om zoiets te zeggen? 
Het probleem ligt dan al voor de escalatie: in de opvoe-
ding. Dat is wat de ouders moeten doen. Verder hebben 
we te maken met een tolerantieprobleem. We zijn niet 
meer gewend om grenzen te stellen. Je mag best eisen 
dat mensen netjes en formeel met je omgaan. Ook in de 
klas. Dat stukje metacommunicatie ontbreekt vaak in 
de opvoeding. Als we dat nou eens aanpakken met z’n 
allen…”

Door Sjoukje Dijkstra

Lisette van Aken is psychologe en heeft een master theo-
logie. Frank Bosman is cultuurtheoloog en werkzaam 
aan de Universiteit van Tilburg.

Stelling: Leerkrachten moeten weer 
strenger durven zijn voor leerlingen.
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“De gevolgen van het loslaten van biolo-
gische verschillen worden nog onvol-
doende beseft.”
GERRY VAN DER LIST IN ELSEVIER

Er schijnt wat verwarring te zijn over 
wat God wil. Mocht u er niet uitkomen: 
de Heer Jezus heeft Gods wil - de ganse 
Wet en Profeten - kunstig voor ons 
samengevat in Mattheüs 22:34-40.
@JJVPEPERSTRATEN

“Helaas hebben we lang geleden het 
kind van de symboliek met het roomse 
badwater weggegooid. Het is de hoog-
ste tijd om dit kind weer te omarmen.”
HILDE WESTERMAN-DANNENBERG 
IN REFORMATORISCH DAGBLAD 

“Wie daadwerkelijk empathie voelt met 
de inwoners van het continent, ziet 
bevolkingsgroei ook als een potentieel 
startsein voor een welvarend en groen 
Afrika.”
HIDDE BOERSMA IN DE VOLKSKRANT


