
Belinda Hopkins in Nederland!  

Masterclass Herstelgericht werken 

 

 

 

Belinda Hopkins, grondlegger van de herstelgerichte 

benadering in het Engelse onderwijs komt naar Nederland voor een tweedaagse masterclass die zij samen met 

Caroline Newton verzorgt. Op een unieke manier werken Belinda en Caroline aan een positief schoolklimaat 

waarin conflicten worden ingezet als mogelijkheden om te groeien en te leren.  

Hoe vaak laten we ons niet verleiden tot straffen en/of schorsen in plaats van in gesprek gaan MET de leerling 

en te zoeken naar niet vervulde behoeften die achter storend gedrag schuilgaan? 

Hoe groot is niet de verleiding om het gedrag, en soms zelfs de persoon, te veroordelen? “Jij bent een lastige 

leerling! Leer je eerst maar eens te gedragen!” Dit blokkeert de relatie en de leerling leert niet veel meer dan 

dat wie zich niet aanpast, wordt uitgesloten. Door de vragen te stellen ”wat heeft deze leerling nodig en hoe 

kan hij de schade die hij heeft aangericht herstellen?”, sluit je aan bij zijn behoeften en die van mensen die last 

hebben van zijn wangedrag. Zolang die behoeften niet worden erkend zullen onvrede en narigheid 

voortwoekeren als onkruid in de schooltuin.   Waarom mag je deze twee dagen niet missen? 
Je volgt twee inspirerende dagen waarin je op een praktische manier kennis maakt met herstelrecht. Je leert en 

ervaart nieuwe interventiemogelijkheden en werkvormen. Je kijk op herstelrecht krijgt structuur door te 

werken vanuit de vijf thema’s die Belinda in de loop der jaren heeft uitgewerkt en verfijnd.   Wat gaan we doen? 
- Aan de hand van de vijf thema’s en uitgangspunten ontdek je (nog meer) mogelijkheden die 

herstelrecht biedt. Ieder thema wordt uitgewerkt door het zelf te ervaren en de verbinding met je 

eigen werksituatie te leggen. 

- We werken in uiteenlopende cirkels. 

- Je maakt kennis met de begrippen ‘check-in/check-out’ en ervaart de verbindende werking van 

‘mixing games’.  

- Belinda en Caroline werken in het Engels, uitwisseling en oefeningen doen we voor een groot deel in 

het Nederlands. 

 



Voor wie? 
De masterclass staat open voor onderwijsmensen die hun kennis van herstelrecht willen verdiepen en hun 

vaardigheden willen uitbreiden. Ook mensen die met jongeren werken in uiteenlopende situaties, kunnen in 

deze masterclass hun hart ophalen. Wat kun je ermee? 
- Je kunt in les- en begeleidingssituaties op een behoeftengerichte manier leerlingen leren 

verantwoordelijkheid voor hun eigen situatie te nemen en de kracht van de groep versterken.  

- Je doet dat vanuit de 5 thema’s van herstelrecht die jezelf hebt ervaren. 

- Je weet wat de stappen zijn in een (voorbereiding van) herstelgesprek. 

- Na twee dagen neem je afscheid vol nieuwe ideeën die je direct in de praktijk kunt toepassen en kunt 

overdragen aan collega’s.  De tijd, de plaats, de kosten 
De masterclass vindt plaats op maandag 30 november en dinsdag 1 december 2015 in congrescentrum De 

Werelt in Lunteren. De koffie staat klaar om 9:15 uur en we werken van 9:45 tot 17:00 uur. 

De kosten bedragen € 550,00, inclusief koffie/thee en lunch. Voor € 57,00 kun je dineren en overnachten in het 

congrescentrum. Als je hier gebruik van wilt maken, vermeld dit dan bij de inschrijving. 

Er is plaats voor 18 deelnemers, dus boek nu en schrijf je in via http://www.rigardus.nl/trainingen.php  Informatie 
Meer informatie over Belinda Hopkins vind je op haar site Transforming conflict 

http://www.transformingconflict.org/content/restorative-approaches-educational-settings 

Voor praktische informatie kun je terecht bij:  

Janet Mulder: info@first-step.nu; tel.:06-12081243 en  

Jan Ruigrok: j.ruigrok@herstelrechtinhetonderwijs.nl ; tel.: 06 225 225 65  

 

  
 


