
Respect tussen leerlingen levert school winst op! 

In dit artikel wil ik aandacht besteden aan het fenomeen taalverruwing op de Nederlandse scholen. 
Ook wil ik scholen uitdagen structureel aandacht te geven aan respectvolle taal, zodat het pestgedrag 
omlaag en het welbevinden van leerlingen omhoog gaat. Een school die hierop effectief inzet kan 
besparen op tijd en geld. 
 
Typ via een bekende zoekmachine de zin: ‘rapporten over pestproblemen op Nederlandse scholen’, en er verschijnen ruim 
87.000 hits. Doe je hetzelfde met de zin: ‘vloeken en schelden op scholen’, dan verschijnen er ruim 63.000 hits. Volgens 
sommige rapporten zijn er ruim 400.000 kinderen en jongeren weleens of regelmatig het slachtoffer van pesterijen.  Naast 
het probleem pesten geven schooldirecties, besturenraden en docenten aan dat de toename van taalverruwing ook steeds 
meer een punt van aandacht is geworden. 
 
KlasseTaal, de onderwijsafdeling van de Bond tegen vloeken, heeft sinds 2004 twee fulltime docenten in dienst.  Zij 
verzorgen ruim 600 gastlessen over taal en respect binnen het basis- voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.  
De vraag naar onze gastlessen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Scholen besteden steeds meer en explicieter 
aandacht aan dit onderwerp. Niet bevreemdend, als je beseft wat leerlingen buiten en binnen de school er allemaal 
uitkramen. Teringlijder, tyfuslijder, kankerlijder, kelerelijder (= cholera), hoer, mongool, downie, slet, kut, homo, Jezus, gvd. 
Zomaar een beperkte  greep uit het arsenaal scheld- en vloekwoorden die onze jongeren dagelijks eruit gooien. Scholen 
hebben het helemaal gehad met deze verruwing. 
 
Sinds 2006 kunnen scholen het predicaat taalbewuste school aanvragen. Hiermee geven scholen naar zowel leerlingen als 
ouders aan dat er expliciete aandacht is voor respectvol taalgebruik.  Zoals een directeur binnen het voortgezet onderwijs 
het onlangs verwoordde: “Wij tolereren op onze school geen grof taalgebruik! Het loopt de spuigaten uit. Het is 
buitenproportioneel geworden.” Het predicaat heeft inmiddels de weg naar het onderwijs gevonden. Inmiddels dragen 135 
PO, VO en MBO scholen dit predicaat. 
 
De media heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht besteed aan incidenten met betrekking tot pesten. Elk jaar zijn er 
berichten te lezen van kinderen en jongeren die na een pestperiode zichzelf van het leven beroven.  
Diep ingrijpende gebeurtenissen die Overheid en schooldirecties dwingen tot maatregelen. Met het opstellen van een 
pestprotocol en een korte training voor docenten hebben we het probleem niet opgelost. Pesten gebeurt veelal met 
woorden. Daarom is het noodzakelijk dat de school inzet op de vaardigheid respectvol taalgebruik. Respectvolle taal 
verbindt en respectloze taal stoot af. Grove woorden hebben drie lagen: 1:  letterlijke betekenis; 2: beeld/ervaring; 3: 
emoties/gevoelens. Woorden hebben dus inhoud en een gevoelswaarde. Structureel uitschelden en treiteren van 
leerlingen hebben een schadelijk effect. Onzekerheid, een laag zelfbeeld, angsten, slaap- en concentratiestoornissen, 
vluchtgedrag, regelmatig verzuimen van de lessen door ziekte en stress. Kortom: verbaal geweld levert op den duur 
psychosomatische klachten op. Al deze zaken gaan ten koste van het welbevinden en de schoolresultaten van leerlingen. 
 
Scholen hebben fulltime mensen in dienst voor de opvang zorg en begeleiding van leerlingen die hiermee te maken 
hebben. Zowel de pesters als de gepesten bezorgen de scholen hoofdbrekers en heel veel extra werk. Een tijdrovende klus 
waarbij men zich ook nog afvraagt wat de effectiviteit is van alle faciliteiten. Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in de 
begeleiding van zorgleerlingen en het uitvoeren van strafmaatregelen. 
 
KlasseTaal werkt al 13 jaar op de Nederlandse scholen aan respectvol taalgebruik. Respect in taal en gedrag is een 
basisvaardigheid waar scholen (en ouders!) niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen. Scholen die structureel aandacht 
schenken aan deze vaardigheid kunnen op kosten en tijd voor begeleiding van pestincidenten enorm besparen. Op formule 
gebracht: Taal + Respect = Veiligheid en Welbevinden, Gedrag + Respect = Veiligheid en Welbevinden. Vanaf het moment 
dat een leerling wordt aangemeld moeten scholen aan ouders/verzorgers én leerlingen duidelijkheid geven over de 
omgangsvormen op school. Zo zijn onze manieren, zou een mooie slogan zijn voor dit speerpunt. Wij als KlasseTaal zeggen: 
”Respect in taal én gedrag zijn het cement (bindmiddel) van een school om een veilige plaats aan elke leerling te bieden. Ze 
hebben er allemaal recht op!” www.klassetaal.nl  
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