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Onderwerp 
Weerbaarheid voor het basisonderwijs 
van 'recht op zorg' naar 'zelfredzaamheid' 

Geacht College en leden van de gemeenteraad. 

Machtsmisbruik leidt tot diepe krassen in een kinderziel en de hulpverlening richt zich veelal 
op kinderen die in aanraking zijn gekomen met een vervelende en /of ernstige situatie. 
Een preventieve aanpak is wenselijk. Onderzoek geeft aan dat kinderen door middel van 
een weerbaarheidstraining beter in staat zijn om grenzen te stellen, een gevaarlijke situatie in 
te schatten en hulp te vragen. 

Stichting Opwaartse Kracht richt zich op het ontwikkelen van weerbaarheid bij kinderen. 
De stichting leert kinderen om grenzen te stellen en op eigen kracht en intuïtief een 
onwenselijke situatie te beëindigen. Middels deze brief willen we u vragen om financiële 
middelen beschikbaar te stellen om de weerbaarheid van basisschoolleerlingen te 
vergroten. Zo kunnen kinderen in eigen omgeving -school- gestimuleerd worden zich sociaal 
te ontwikkelen. Dit sluit aan bij de visie, van het RMO' en de G322, dat de professional zich 
niet in een apart circuit dient te begeven maar moet werken in de dagelijkse 
opvoedingssituatie. Hiermee wordt de onderwijsinstelling ondersteund aan de voorkant in te 
grijpen, en daarmee de omslag te creëren van 'recht op zorg' naar 'zelfredzaamheid'. 
Dit om tevens een rem te zetten op de stijgende vraag naar jeugdzorg. 

Om kinderen beter in staat te stellen zichzelf te beschermen en te ontwikkelen biedt stichting 
Opwaartse Kracht op basis van een combinatie van het Marietje Kessels project. Rots & 
Water en Sociale Vaardigheden training. De stichting werkt daarbij met gecertificeerde 
trainers die al jaren weerbaarheidstrainingen op basisscholen verzorgen. 
De weerbaarheidstraining leert kinderen beter gebruik te maken van lichaamstaal, vergroot 
het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen en leert ze fysiek te handelen. Een belangrijk 
onderdeel is dat kinderen daarbij leren eigen grenzen te stellen en grenzen van andere te 
respecteren. 

1 Raad voor Maatschappelijk Ontwikkelen, Bevrijdend kader voor de jeugdzorg. Biet advies van de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling, Den Haag. 2011 
2 G32, Transitie van de Jeugdzorg, Strategisch visiedocument G32,8 februari 2011 
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Stichting Opwaartse Kracht vervult reeds enkele jaren een actieve rol in preventief werken, 
dit onder andere door in schoolvakanties weerbaarheidskampen te organiseren. In onze 
aanpak staat het kind centraal en worden ouders en professionals betrokken. 
Om onze activiteiten beter aan te laten sluiten bij de wensen van het RMO willen wij graag 
een beroep doen op een financiële bijdrage van de gemeente. Ons verzoek is om voor het 
school jaar 2011-2012 op basis van een project subsidie eenmalig een bedrag van € 1.500,-
per schoolklas groep 7 of 8 ( ongeveer €60,- per leerling) beschikbaar te stellen. 

In de bijlage vindt u een nadere specificatie van de werkwijze, methode en de kosten. Wij 
maken graag met u een afspraak om ons verzoek toe te komen lichten. 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van stichting Opwaartse Kracht 

Mevrouw CL. van Dorsser-Tiller 
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Inleiding 
Machtsmisbruik leidt tot diepe krassen in een kinderziel en de hulpverlening richt zich veelal 
op kinderen die in aanraking zijn gekomen met een vervelende en /of ernstige situatie. Een 
preventieve aanpak is wenselijk. Onderzoek geeft aan dat kinderen door middel van een 
weerbaarheidstraining beter in staat zijn om grenzen te stellen, een gevaarlijke situatie in te 
schatten en hulp te vragen. 

Stichting Opwaartse Kracht richt zich op het ontwikkelen van weerbaarheid bij kinderen. De 
stichting leert kinderen om grenzen te stellen en op eigen kracht en intuïtief een onwenselijke 
situatie te beëindigen. Middels deze brief willen we u vragen om financiële middelen 
beschikbaar te stellen om de weerbaarheid van basisschoolleerlingen te vergroten. Zo 
kunnen kinderen in eigen omgeving -school- gestimuleerd worden zich sociaal te 
ontwikkelen. Dit sluit aan bij de visie, van het RMOl en de G322, dat de professional zich niet 
in een apart circuit dient te begeven maar moet werken in de dagelijkse opvoedingssituatie. 
Hiermee wordt de onderwijsinstelling ondersteund aan de voorkant in te grijpen, en 
daarmee de omslag te creëert van 'recht op zorg' naar 'zelfredzaamheid'. Dit om tevens 
een rem te zetten op de stijgende vraag naar jeugdzorg. 

Om kinderen beter in staat te stellen zichzelf te beschermen en te ontwikkelen biedt stichting 
Opwaartse Kracht op basis van een combinatie van het Marietje Kessels project. Rots & 
Water en Sociale Vaardigheden training. De stichting werkt daarbij met gecertificeerde 
trainers die al jaren weerbaarheidstrainingen op basisscholen verzorgen. De 
weerbaarheidstraining leert kinderen beter gebruik te maken van lichaamstaal, vergroot het 
zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen en leert ze fysiek te handelen. Een belangrijk 
onderdeel is dat kinderen daarbij leren eigen grenzen te stellen en grenzen van andere te 
respecteren. 

Stichting Opwaartse Kracht 
Opwaartse Kracht richt zich op het ontwikkelen van weerbaarheid bij kinderen. De stichting 
leert kinderen zich sociaal te ontwikkelen, grenzen te stellen en op eigen kracht en intuïtief 
een onwenselijke situatie te beëindigen. Middels fondsen en sponsors werkt de stichting op 
verschillende manieren aan de weerbaarheid van kinderen en jongeren. 

Partners 
De stichting werkt met ervaren en gediplomeerde trainers. Trainers en trainingsbureaus die 
voor de stichting werken hebben zich allen aangesloten bij de beroepsorganisatie en 
kunnen een verklaring omtrent gedrag overleggen. Daarnaast organiseert de Stichting 
regelmatig intervisie bijeenkomsten met de trainers om ontwikkelingen en ervaringen te 
delen. Zo wil de stichting de deskundigheid van de betrokkenen vergroten en de kwaliteit en 
resultaten van de trainingen steeds verbeteren. 

Doelstelling 
De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van de (fysieke en mentale) weerbaarheid bij 
de jeugd. Kinderen en jongeren kunnen allemaal te maken krijgen met onder meer 
problematiek ten aanzien van eigen gedrag, gezinsomstandigheden en/ of 
omgevingsfactoren die de ontwikkeling van de sociale en communicatieve vaardigheden 
verstoren. 

1 Raad voor Maatschappelijk Ontwikkelen, Bevrijdend kader voor de jeugdzorg. Bief advies van de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling, Den Haag. 2011 
2 G32, Transitie van de Jeugdzorg, Strategisch visiedocument G32, 8 februari 2011 
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De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
• Het organiseren van weerbaarheidskampen en weekends; 
• Het houden van lezingen; 
• Fondsenwerving ten behoeven van training voor kinderen en jongeren; 
• En alles wat met één en ander, rechtstreeks of zijdelings, verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

Marietje Kessels Project, Rots en Water & SOVA 
Zoals aangegeven maakt Stichting Opwaartse Kracht gebruik van verschillende 
methodieken, te weten: 
> Het Marietje Kessels Project is gericht op preventie van machtsmisbruik en 

grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen, zowel door leeftijdsgenoten als 
door volwassenen. 

> Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes voor basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening, jeugddetentie en GGZ. 

> Sociale Vaardigheidstraining Via het aanleren van vaardigheden wordt autonomie, 
assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren, 
tolerantie voor frustratie en ambiguïteit van de cliënt vergroot, om hem beter 
opgewassen te doen zijn tegen de eisen die het (dagelijkse) leven aan hem stelt. 

Gemiddeld bestaan de trainingen uit acht lessen van een uur. De lessen worden onder 
schooltijd in aanwezigheid van de leerkracht door opgeleide preventiemedewerkers 
gegeven. De projecten zijn sekse specifiek van opzet: jongens en meisjes krijgen gescheiden 
les, dit in verband met de verschillende cognitieve eigenschappen. 
Door de weerbaarheid te vergroten krijgen kinderen handvatten om te voorkomen dat ze 
slachtoffer worden van machtsmisbruik, helpt voorkomen dat kinderen zich schuldig maken 
aan grensoverschrijdend gedrag en tevens beter instaat stelt zich te ontwikkelen in hun 
sociale omgeving. De primaire doelgroep van dit project is groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs, jongens en meisjes in de leeftijd van ongeveer tien tot dertien jaar. 
Middels groepsgesprekken, fysieke (zelfverdedigings-)oefeningen, rollenspelen en 
opdrachten leren de kinderen situaties van machtsmisbruik te herkennen, hun 
handelingsmogelijkheden in ongewenste of onveilige situaties te vergroten en hoe en waar 
ze om hulp kunnen vragen. De kinderen werken daarbij aan de volgende doelstellingen: 

• Opkomen voor jezelf, door te vertrouwen op eigen kracht en intuïtie; 
• Jezelf fysiek kunnen verdedigen; 
• Zelf een situatie van machtsmisbruik te herkennen en handelingsmogelijkheden te 

verkrijgen in ongewenste of onveilige situaties te beëindigen; 
• een positief zelfbeeld versterken en meer wilskracht en doorzettingsvermogen 

ontwikkelen; 
• Je in kunnen leven in de gevoelens van de ander, grenzen van anderen te 

onderkennen en te respecteren en negatieve groepsdruk te weerstaan. 

Mentale basisvaardigheden die worden gestimuleerd zijn onder andere: 
• Onderkennen en uiten van gevoelens: weten wat voor een gevoel je hebt: ja-

gevoel, nee-gevoel of twijfelgevoel; 
• Gebruikmaken van lichaamstaal: niet alleen met woorden, maar ook in je houding 

laten merken wat je bedoelt; 
• Een daad stellen als woorden niet genoeg zijn, bijvoorbeeld gillen of toepassen van 

fysieke zelfverdediging; 
• Hulp vragen en weten wanneer je geholpen bent. 

Fysieke basisvaardigheden die aan bod komen zijn: 
• Ontwijken en afweren van klap, stomp of trap; 
• Loskomen uit polsgrepen en (middel-)omvatting; 
• Schreeuwen. 
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Optimaal resultaat 
Graag maken wij bij de training gebruik van een geschikte en voor het kind bekende locatie 
van de basisschool, denk hierbij aan een speellokaal of gymzaal. Daarnaast streven wij er 
naar de groepen niet groter te maken dan 15 deelnemers en een sekse specifieke verdeling, 
zoals eerder genoemd in verband met de verschillende cognitieve eigenschappen. Zo krijgt 
elk kind de aandacht en ruimte krijgt die het nodig heeft zich te ontwikkelen. Om de lessen 
extra kracht bij te zetten dient, indien mogelijk, de docent van de klas bij de lessen aanwezig 
te laten zijn. Zij krijgen de kans en gelegenheid 'hun klas' eens op een andere manier te 
observeren. Bij de nabespreking die op elke les volgt met de trainer krijgt de docent 
feedback over het geen gesignaleerd Daarnaast geeft de trainer tips en aanwijzingen zodat 
de training ook gedurende de normale lessen door de docent voortgezet kan worden. 

Stappen 
Met de basisscholen wordt door een (besfuurs-)lid van de stichting een intakegesprek 
gehouden. Op basis hiervan wordt de behoefte van de basisschool vastgesteld. Na het 
gesprek wordt met de docent van de betreffende klas de training ingepland. De trainer 
onderhoudt op dat moment de contact met de basisschool. Er wordt naar gestreefd dat dit 
in een zo kort mogelijke periode zal plaatsvinden. Het project wordt uiteraard geëvalueerd. 
Dit aan de hand van de bevindingen vanuit de Stichting, de ervaringen van de basisschool 
en de evaluatierapportages. 
Bij deelname wordt een dossier gevormd. In dit dossier wordt het intake formulier 
opgenomen, een algemene indruk van de klas en eventueel de verwijzingen van kinderen. 
Als afsluiting van het dossier wordt een evaluatieformulier aan toegevoegd. 

Financiën 
Opwaartse Kracht werkt met gecertificeerde en ervaren trainers. Deze werken 
marktconform. De stichting zal zorg dragen voor de afstemming met de scholen. Uitgaande 
van een klas van 25 kinderen zijn de kosten per kind circa 65 euro. 

De training per schoolklas: 

Weerbaarheidstraining (7 lessen) 
1 klas van (1 groep jongens / 1 groep meiden) € 1.500,00 

• les van 1 uur 
• Voorbereiding 
• Gebruik lesmateriaal 
• Kilometers 
• Ouderavond 

Totaal € 1.500,00 

Evaluatie van het project 
Op basis van de individuele evaluatie, die per school plaats vindt, wordt aan het eind van 
het schooljaar een eind rapportage opgesteld. Deze rapportage bevat o.a. registratiecijfers 
van het aantal aanmeldingen, bevindingen en vervolg acties. Nadere invulling van de 
evaluatie zal in samenwerking met de gemeente worden uitgewerkt, specifieke wensen 
vanuit de raad of het college kunnen daarin een plaats krijgen. 


