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Respect 

Aanleiding 

Aanleiding tot een gesprek over respect kan een intervisiegesprek zijn, wanneer gebleken is dat hierin de essentie 
ligt van het besproken probleem. Het is dan nodig om te bespreken wat je onder deze waarde verstaat, welke 
plaats deze waarde inneemt in de organisatie of in het onderwijs en wat er nodig is om meer respect te bereiken. 
Wanneer respect een van de kernwaarden is van de school, is het van belang om deze te onderzoeken om tot een 
gezamenlijke, bij de school passende definitie en praktijk te komen. 

Betekenis van de waarde 

Inventariseer welke betekenissen er zijn voor deze waarde en probeer samen tot een eensluidende definitie te 
komen. Of bespreek, bekritiseer en nuanceer de onderstaande omschrijving: 

Positie van de waarde 

 Is respect een kernwaarde van de school? Waarom (niet)?

 Is deze (kern)waarde duidelijk zichtbaar in de school? Waardoor? Waarom niet?

 Is het een streefwaarde van de school? Waarom (niet)?

 Is het een license-to-operate-waarde (een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven)? Waarom (niet)?

 Is het een persoonlijke waarde van (een van) de deelnemers aan het gesprek? Waarom?

De waarde in praktijk 

 Wat is er nodig om respect in praktijk te brengen?

 Hoe ziet respectvol gedrag eruit? Wat past niet bij respectvol gedrag?

 Als we van kinderen respect vragen, weten zij dan wat daarmee wordt bedoeld?

 Kan wat de een respectloos noemt, voor de ander geen probleem zijn? Hoe komt dat?

 Wat heeft respect met maken met de afspraken en regels die gelden in de school?

 Welke dilemma’s levert deze waarde je op?

 Wanneer is het lastig om respectvol te zijn? Hoe komt dat?

 Wanneer is het lastig om respect te vragen? Hoe komt dat?

 Hoe kun je in deze situaties toch vasthouden aan deze waarde?

Respect betonen is een manier om anderen eer te bewijzen. Wanneer je respectvol bent, maak je duidelijk dat je de 

ander waardevol vindt en zijn rechten erkent. De ander verdient het dat je beleefd bent en zorgvuldig met zijn 

bezittingen omgaat (L. Kavelin Popov). Zelfrespect betekent dat je ook jezelf waardevol vindt en opkomt voor je 

rechten. 

In het onderwijs leer je kinderen respect, door respectvol met hen en hun ouders om te gaan. Daar hoort bij dat je van 

ze verlangt dat zij respect hebben voor jou als leerkracht. Volwassenen, en leerkrachten in het bijzonder, verdienen 

extra respect. Zij dragen immers zorg voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Een respectvolle 

schoolomgeving kenmerkt zich door duidelijke regels en afspraken, die ieder probeer na te leven, om zo in harmonie 

met elkaar te werken. 
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