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Het is al een tijd geleden dat de laatste nieuwsbrief is 
uitgebracht. Dit was een initiatief van de Vreedzame wijken SPT 
en Lewenborg. Inmiddels heeft Vreedzaam zich uitgebreid naar 
andere wijken en ook zijn er wijken die belangstelling hebben 
om Vreedzaam te worden. Vandaar een nieuwe start met leuke
 

interessante artikelen over hoe de partners aan het werk zijn 
met de Vreedzame wijk. Deze nieuwsbrief is bedoeld om elkaar 
te informeren en te inspireren. Samen maken we ons sterk voor 
Vreedzaam. Veel lees plezier.

Janet Meijer stedelijke regisseur Vreedzame wijken.

Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School en Vreedzame 
Wijk is mediatie. Het helpen bij het oplossen van conflicten. Alle 
leerlingen op de school, hebben geleerd wat mediatie is, maar 
daarnaast worden ook enkele leerlingen opgeleid om de rol 
van leerling mediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf 
de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de 
klas of op het schoolplein. In de eerste plaats lossen de kinderen 
samen het conflict op , maar als dat niet lukt kunnen de leerling 
mediatoren ingezet worden om andere kinderen te helpen bij 
het oplossen van het conflict. Een prachtige invulling van het 
democratisch burgerschap. Uit de praktijk is gebleken dat deze 
vorm van conflictoplossing door medeleerlingen goed werkt. 
Kinderen zijn opener naar elkaar dan als een volwassene de rol van 
mediator op zich neemt.

Naast leerling mediatoren op school wordt er in de Vreedzame Wijk 
ook gewerkt met kindermediatoren voor de wijk.
Een grote groep leerlingen van de Boerhaaveschool hebben op 
beide locaties vol enthousiasme de training gevolgd van leerling 
mediator. Zij hebben geleerd om te bemiddelen bij conflicten met 

behulp van het stappenplan . Zij weten welke eigenschappen een 
mediator moet hebben, ze kunnen een conflict samenvatten en 
met de kinderen op zoek gaan naar de win- win oplossing. Eind 
februari is deze groep kinderen geslaagd en hebben hun certificaat 
behaald. Daar mogen we trost op zijn.

In oktober organiseren we met de stuurgroep Vreedzame Buurt 
Corpus en Hoornse wijken een ouderavond waarbij ook de leerling 
mediatoren laten zien aan de ouders hoe ze te werk gaan bij het 
bemiddelen bij conflicten. We hopen hiermee ouders ook meer 
te betrekken bij deze vorm van conflict oplossen zodat ook in de 
thuissituatie en in de vrije tijd op deze manier met conflict oplossen 
gewerkt gaat worden. En wie weet is er een groep ouders die 
oudermediator wil gaan worden.

BOERHAAVESCHOOL 



Dat geeft duidelijkheid, structuur en continuïteit en dat 
helpt kinderen weer bij het veilig opgroeien en een positieve 
ontwikkeling.

Daarnaast stemmen we ook af met Caroline Verhoeff. Zij is de 
grondlegger van de Vreedzame wijk. Op 7 juni komt zij naar 
Groningen om met elkaar af te stemmen.

Ook kijken we met elkaar hoe we beleidsopgaves met elkaar 
kunnen verbinden. Zo gaan we als groep ook een training armoede 
volgen om te kijken hoe we dit in elkaar kunnen  vlechten. 
Positief opgroeien en Vreedzaam passen goed bij elkaar. Verder 
komt er een notitie waarin de Raad van kinderen Stad Groningen 
gecombineerd wordt met de wijkkinderraden.  Groningen fit 
( de beweging die inzet voor een gezonde leefstijl ) en Vreedzaam 
passen goed bij elkaar. Het nadenken hoe je kinderen en ouders 
kunt stimuleren en bewust laat kiezen voor die gezonde leefstijl , 
maar ook je eigen rol als professional is hierin belangrijk. Immers 
kinderen zien de professional als rolmodel. Hoe wij in het leven 
staan geven we door aan de kinderen. Zo zijn we steeds op zoek 
naar verbinding.

CERTIFICERING TRAIN DE TRAINER 
VREEDZAME WIJKEN
Op 19 januari hebben we met een groepje Vreedzame 
Noordelingen de landelijke netwerkdag Vreedzame school/ wijk in 
Amersfoort bijgewoond. Hierbij kwamen trainers vanuit het hele 
land bij elkaar om inspiratie op te doen en elkaar te informeren 
hoe we te werk gaan met Vreedzaam. Nieuw accent binnen 
Vreedzaam wordt het kritisch denken en kritische vragen stellen. 
Dit komt met name in blok 6 van de Vreedzame School aan bod. 
Het stimuleren van een natuurlijke nieuwsgierigheid. Wie ben jij? 
Mooie uitspraak vond ik ook: kinderen hebben wortels en vleugels 
nodig om op te kunnen  groeien.

Naast inspiratiemomenten was er ook aandacht voor nieuw 
opgeleide trainers van de Vreedzame wijk. Ook vanuit Groningen 
zijn er nieuwe trainers opgeleid. Zij werden die dag in het zonnetje 
gezet.

AAN HET WERK VOOR EEN VREEDZAAM 
GRONINGEN
Niet alleen deze gecertificeerde trainers werken hard voor een 
Vreedzaam Groningen. Samen met de andere trainers en trainers 
in spe hebben we regelmatig overleg om te kijken hoe we elkaar 
kunnen versterken en hoe we in Groningen Vreedzaam willen 
vorm geven. Op dit moment zijn de volgende wijken aan het 
werk met Vreedzaam :Lewenborg, Selwerd Paddepoel Tuinwijk, 
Corpus, Hoornse wijken en de Oosterparkwijk. Daarnaast is ook 
Hoogkerk en Beijum aan het oriënteren. Zo zien we Vreedzaam 
Groningen  steeds een beetje meer groeien. Het is natuurlijk mooi 
dat in meerdere organisaties Vreedzaam als pedagogische kapstok 
wordt gebruikt. 

BIJ DEZE EEN BIJDRAGE VANUIT DE 
OOSTERPARKWIJK.

Nathalie van der Garde en Marthe Scheers hebben de train de 
trainer Vreedzame Wijk gevolgd en krijgen in juni het certificaat.
Ik participeer vanuit Wij Oosterparkwijk in de kerngroep 
Oosterparkwijk, hierin zijn verder vertegenwoordigd de scholen 
(Siebe Jan Boumaschool, Borgmanschool en de Kleine Wereld) 
en de kinderopvang (SKSG en Kidsfirst COPgroep). We willen 
een pedagogisch klimaat neerzetten en daarvoor hebben we 
met elkaar de voorkeur uitgesproken voor Vreedzame Wijk. 
De Borgmanschool en de Siebe Jan Boumaschool samen met 
de SKSG worden een IKC en hebben zich uitgesproken voor 
Vreedzaam. De Kleine Wereld heeft zich nog niet uitgesproken 
voor Vreedzaam, omdat er nu een interim is. Kidsfirst COPgroep 
staat ook achter Vreedzaam en daarvan is de wijkmanager 
inmiddels net als Nathalie en ik gecertificeerd. Verder zijn we in 
gesprek met andere partners in de wijk en enkele onderschrijven 
de visie van Vreedzaam. 
Marthe Scheers
WIJ-Oosterparkwijk

Welkom bij de club: Irma, Marlies, Gerdie, Christa en Marion. 
En Gefeliciteerd. Samen met jullie kunnen we Groningen nog 
Vreedzamer maken.



JEUGDLEZING HOOP EN OPTIMISME - MICHA DE WINTER

Donderdag 5 april gaf 
Micha de Winter een lezing in 
Groningen. Micha de Winter 
is met zijn boek Verbeter de 
wereld begin bij de opvoeding 
een van de inspirators voor de 
gedachtegoed van Vreedzaam. 
Anderhalf uur heb ik geboeid 
naar hem geluisterd. 
Jonge mensen hebben hoop en 
perspectief nodig, optimisme 
en levenslust. Een optimistische 
leefomgeving werkt voor een 
hoopvol opgroeien. 

 De jeugd van nu groeit op in een ingewikkelde wereld waarbij 
gebeurtenissen ongefilterd binnen komen. Het is aan ons als 
opvoeders om hier samen met hen betekenis aan te geven. Door 
gesprekken te voeren. Daarbij hoort het om kritische vragen te 
stellen. Veel problemen die bij de jeugd voorkomen hebben te 
maken met sociale problematiek. Zo is leven in armoede, sociale 
uitsluiting van negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. 
Kinderen moeten geholpen worden om betekenis te geven aan 
hun eigen leven, zodat ze om leren gaan met de vele prikkels. 
Je moet vooral niet de realiteit van kinderen afhouden, maar je 
moet het pedagogisch vertalen. Leed en onrecht komt op ons af. 
Daar moet je betekenis aan geven. Micha de Winter noemt dit de 
pedagogiek van de HOOP. Hoopgevende sociale pedagogiek staat 
voor het bieden van Handelingsperspectieven, het Onderbreken 
van impulsieve oordelen, Optimisme voorleven en Participatie van 
kinderen bevorderen. De vier onderdelen vormen de anagram 
HOOP.

Micha de Winter hield een goed pleidooi over de interesse 
in ongewenst gedrag. Zijn we werkelijk geïnteresseerd in de 
motieven van ongewenst gedrag? Soms is het heel terecht 
dat een kind agressief of depressief is. Veel programma’s voor 
gedragsverandering zijn een vorm van pacificatie van kinderen/ 
jongeren. Boosheid b.v. wordt vaak als probleem gezien , maar 
waar komt die boosheid daadwerkelijk vandaan. Goed kijken naar 
wat heeft dit kind nodig in plaats van: Wat heeft dit kind?
Hij eindigde de lezing met wat is nodig voor het begeleiden van 
het opgroeiende kind: geen Smart geformuleerde doelen maar:

STUPID:
 Samen beslissen wat nodig is
 Trouw aan kinderen, relaties
 Uithoudingsvermogen
 Participerende evaluatie
 Inspirerend voor kinderen
 Dromen zijn belangrijk 

Micha de Winter zei op het eind: 

Zie kinderen als competente rebellen! 

Zijn lezing : pedagogiek over Hoop is op internet te vinden. 

https://www.ris.uu.nl/ws/files/33028988/Afscheidscollege_
mei_2017_webversie_definitief_30_5_2017.pdf

De wijk Selwerd Paddepoel Tuinwijk is een van de 3 pilotwijken 
voor Positief Opgroeien. Met Positief Opgroeien streven we naar  
een Integraal Pedagogisch wijkplan, waarin we willen komen tot 
een samenhangende aanpak voor het opgroeiende kind en de 
jeugd. Hierin werken alle organisaties voor onderwijs, opvang 
preventie, zorg en ondersteuning met elkaar samen. Het plan 
dient voor een levensduur van 4 jaar en heeft Vreedzaam als 
pedagogische kapstok.
Met dit plan willen we gelijke kansen creëren voor alle kinderen. 
We willen de ontwikkelingskansen van kinderen vergroten. 
Ook ouders worden hierbij betrokken. De 4 pijlers van Positief 
Opgroeien zijn: Gezond, Veilig, Stem( Participatie ) en Talent.
Pijlers die naadloos in Vreedzaam passen. 

Om te zorgen dat Vreedzaam geborgd blijft in de wijk hebben 
we opnieuw afspraken gemaakt. 1 daarvan is dat iedere 
professional inhoudelijke kennis heeft van de Vreedzame wijk. 
Vandaar dat we een bezemtraining hebben georganiseerd voor 
nieuwe medewerkers. Zo zijn zij ook weer op de hoogte van de 
gedachtegoed van Vreedzaam. Belangrijk onderdeel wat we 
geoefend hebben is de mediatie.
Inzet van kindermediatoren is een mooie vorm van 
burgerparticipatie. Alle medewerkers dienen dan zelf ook kennis 
te hebben van mediatie en deze vorm ook zelf toepassen als er 
conflicten zijn.

BEZEMTRAINING IN DE WIJK SPT



COLOFON:
Regie en projectleiding: gemeente Groningen 
Heb je vragen? Neem dan contact met ons op:  Janet Meijer      06 12 37 49 55     janet.meijer@groningen.nl 
      Marion van Swaay   06 23 01 99 65     marion.van.swaay@groningen.nl 

   
  

      

Er zijn posters A1-formaat ontwikkeld in het kader van de Vreedzame wijk, zie ook de logofoto’s.
Wil je deze bestellen voor in je eigen wijk dan kun je ze bestellen bij Marion van Swaay, marion.van.swaay@groningen.nl

POSTERS BESTELLEN
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poster 5 poster 6

We hebben oor voor elkaar

We hebben hart voor elkaar

We dragen allemaal een steentje bij
We zijn allemaal anders

We horen bij elkaar We lossen conf icten zelf op


