
De Vreedzame Wijk streeft naar een 
gezamenlijke pedagogische visie 
bij instellingen in de wijk die met 
kinderen en jongeren werken. Hiermee 
bedoelen we dat we ons gezamenlijk 
verantwoordelijk voelen voor de 
opvoeding van onze jeugd. We creëren 
een pedagogische samenhang in de 
wijk door de leefwerelden van het kind 
aan elkaar te verbinden. De verbinding 
tussen school, straat en thuis.

Samen maken we 
De Vreedzame Wijk 

It takes a village to raise a child

PEDAGOGISCHE SAMENHANG 
IN DE WIJK & VERBINDING 

TUSSEN SCHOOL, STRAAT EN THUIS

Stuurgroep en nieuwsbrief
In beide wijken is een stuurgroep Vreedzame Wijk actief. 
De stuurgroep heeft de algemene doelstellingen uitgewerkt in 
een driejarig projectplan en concrete activiteiten. Zes keer per 
jaar komt er een nieuwsbrief uit om alle professionals in de wij-
ken te informeren. Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen? Stuur 
dan een email naar diane.brouns@groningen.nl
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De Vreedzame Wijk: Selwerd Paddepoel Tuinwijk (SPT) en De Vreedzame Wijk: Lewenborg 
Wat is er aan de hand met onze jeugd? Durven wij onze kinderen en de kinderen uit onze 
buurt aan  te spreken? Geven we een compliment (opsteker) als we goed gedrag zien? 
Voelen we ons medeverantwoordelijk voor onze buurt en jeugd in de wijk? Opvoeden hoef je 
niet alleen te doen. 

In de Vreedzame School krijgen leerlingen een stem en 
mogen ze meedenken over allerlei zaken. Ook leren ze op 
een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan en 
leren ze conflicten op een positieve manier op te lossen. Er 
worden aparte leerling mediatoren opgeleid, zij helpen bij 
het oplossen van conflicten. De klas en de school worden 
beschouwd als een (democratische) gemeenschap. Waar 
iedereen zijn steentje bijdraagt door diverse gemeenschap-
staken. 

Opvoeding en onderwijs dienen ook een algemeen belang: 
de vorming van burgers van onze samenleving. Daarvoor is 
het nodig om kinderen van jongs af aan kennis, houding en 
vaardigheden bij te brengen die ze nodig hebben om als de-
mocratisch burger aan de samenleving mee te kunnen doen.

De Vreedzame School is een compleet en integraal program-
ma voor sociale competentie en democratisch burgerschap 
in het basisonderwijs. Door de invoering van het program-
ma kunnen scholen vorm geven aan een goed pedagogisch 
klimaat en voldoen ze aan de verplichting om een bijdrage 
te leveren aan actief burgerschap en sociale integratie.

De Vreedzame Wijk
Met de verbreding van de scholen naar de wijk wordt een 
eenduidige pedagogische aanpak ingevoerd in alle organi-
saties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd 
werken. Kinderen leven in sommige wijken teveel in van 
elkaar gescheiden werelden (school, thuis, straat). 

Door aan te sluiten bij de werkwijze van de scholen (gebruik 
van dezelfde begrippen, inspelen op de geleerde vaardig-
heden, zelfde pedagogische aanpak, zelfde manier van 
omgaan met conflicten, zichtbaarheid van De Vreedzame 
School-principes, e.d.) worden de pedagogische milieus ‘aan 
elkaar geknoopt’. Zo wordt het voor kinderen duidelijk dat 
overal dezelfde verwachtingen worden gehanteerd en dat 
overal de zelfde regels en afspraken gelden.
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De instellingen in de wijken Lewenborg en SPT vin-
den het belangrijk dat we samen werken aan een po-
sitief opvoedklimaat in de wijken. Om risicogedrag 
terug te dringen maar vooral om de jeugd op een 
positieve eenduidige wijze te ondersteunen in het 
positief opgroeien op school, thuis en in de buurt!

De scholen en samenwerkende wijkinstellingen in 
Lewenborg en SPT hebben daarom het initiatief 
genomen om het programma de Vreedzame Wijk 
in te zetten. Daarmee werken alle organisaties in de 
wijk die met kinderen werken, en de ouders aan een 
eenduidige pedagogische aanpak. Op basis van die 
aanpak leren kinderen sociale vaardigheden en om 
een democratisch burger te zijn. Ze voelen zich ge-
hoord en gezien, leren samen beslissingen te nemen 
en conflicten op te lossen. 

In De Vreedzame Wijk gebruiken we de kracht van 
kinderen en jongeren en werken alle opvoeders in 
de wijk samen aan sociale verbondenheid. Hiermee 
worden opvoedkundige problemen teruggedrongen 
en is het voor kinderen duidelijk dat overal dezelf-
de verwachtingen worden gehanteerd en dezelfde 
regels en afspraken gelden. 

De Vreedzame School
De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame 
school. In een Vreedzame School wordt de school 
beschouwd als een oefenplaats voor actief en demo-
cratisch burgerschap. Het programma  is ontstaan 
om toenemend risicogedrag van de jeugd en de 
handelingsverlegenheid van leerkrachten op scho-
len terug te dringen. De school werkt aan ‘sociale 
verbondenheid’ als tegenwicht tegen de individu-
alisering in onze samenleving. Wanneer leerlingen 
voelen dat ze weer ‘nodig’ zijn, door leerlingen te 
betrekken bij het sociale klimaat in de school, kan dit 
veel gedragsproblemen voorkomen.



Werkwijze 
Alle scholen in beide wijken doen mee aan de Vreed-
zame Wijk. Ruim tweederde van de scholen volgt het 
hele traject van de Vreedzame School. Een aantal 
scholen kiest voor een aanbod op maat, aansluitend 
op een al ingevoerd programma gericht op emotione-
le vorming en burgerschap. Zo bereiken we in totaal 
ruim 1600 kinderen en ouders. Alle andere instel-
lingen in de wijken die met kinderen werken sluiten 
hierop aan. De professionals in deze wijken volgen 
de training en sluiten aan bij het programma van de 
scholen. Zo worden naast de schoolmediatoren ook 
‘wijkmediatoren’ opgeleid. Een zelfde wijze van ‘con-
flictoplossend gedrag’ in de wijk zoals dit op school 
wordt geleerd.

De betrokkenheid van de ouders en andere buurtbe-
woners is een belangrijk onderdeel van de Vreedzame 
Wijk. Hiervoor is voor de ouders van de scholen een 
aanbod ‘Vreedzaam Thuis’ ontwikkeld. Bewoners 
geven vaak aan dat ze niet goed weten hoe ze ‘de 
jeugd’ aan moeten spreken. De Vreedzame Wijk geeft 
een aantal concrete handvatten hiervoor. We nodigen 
wijkbewoners uit om mee te doen aan diverse bijeen-
komsten over de Vreedzame Wijk. Ook kunnen buurt-
bewoners getraind worden als wijkmediator. Om zo 
de jeugd te helpen conflicten zelf op te lossen.

Ook komen er informatieve bijeenkomsten voor de 
politie, winkeliers, wijksportverenigingen, bibliotheek 
enz. Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan een 
positief opvoedklimaat in beide wijken.

Doelstellingen van De Vreedzame Wijk
Op het niveau van de kinderen:
1. kinderen hun vaardigheid in het constructief omgaan 
met conflicten toe laten passen in andere contexten
2. kinderen betrekken bij hun omgeving en daarmee het 
bevorderen van participatie en gemeenschapszin
Op het niveau van de opvoeders:
3. gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid bij de ver-
schillende ‘opvoeders’: leerkrachten, andere professionals, 
vrijwilligers, ouders
4. verminderen handelingsverlegenheid van opvoeders
5. versterken pedagogisch beleid van wijkinstellingen 
(a.d.h.v. principes van De Vreedzame School)
Op wijkniveau:
6. een veilig, positief sociaal klimaat, waarin participatie 
centraal staat, als alternatief voor de straatcultuur.
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Meer informatie bij:
Janet Meijer, projectleiding Vreedzame Wijk Lewenborg
E: janet.meijer@groningen.nl, T: 06 12 37 49 55
Marielle Reneman, projectleiding Vreedzame Wijk Selwerd Paddepoel Tuinwijk  
E: marielle.reneman@groningen.nl, T: 06 52 09 82 87


