
PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Plein 013  
Herfst 2018

kind en trauma
Trauma-sensitieve scholen

Sensitief omgaan met gedrag van kinderen met een trauma 
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https://www.youtube.com/watch?v=TY5rub_rRww (0.00 – 1.54)

https://www.youtube.com/watch?v=TY5rub_rRww
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Welkom!
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Netwerkthema’s 2018-2019
1. Monitoren van de extra ondersteuning(sbehoeften) van kind – leerkracht – ouders 

• Samenhang en planmatig verbeteren van de extra ondersteuning tussen het ondersteuningsplan, 
het ondersteuningsprofiel en de extra ondersteuningsbehoeften 

• Gespreksvoering met leerling, leerkracht en ouders in de extra ondersteuning 
• Activiteitenplanning afleiden uit het resultaatgericht werken in de extra ondersteuning 

2.    Kijken naar gedrag: sensitiviteit, trauma en hechtingsproblemen in de klas
• Pedagogische sensitiviteit van de leraar in de extra ondersteuning 
• Kinderen met trauma’s of hechtingsproblematiek: zie je ze staan, zie je ze zitten  
• Mediëren in taal en (non-verbale) communicatie bij trauma en hechtingsproblemen  

3.   Extra ondersteuning in onderwijs samen met jeugd(hulp)  
• Koers Jeugd(hulp) en vijf bouwstenen: het kind zien, verbinding, aandacht, erbij zijn, veiligheid 
• Succesvolle samenwerking door goede relatienetwerken en processen in professionele dialoog 
• Situatieanalyses van leerlingen met complexe vraagstukken en samenwerking met jeugdzorg 

4.   De professionalisering en ondersteuning van de leraar bij extra ondersteuning 
• De samenhang tussen onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling én de leraar
• Passend arrangeren in scholing en ondersteuning van leraar en team bij extra ondersteuning 
• Van en met elkaar leren in de extra ondersteuning als integrale schoolontwikkeling 
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Opening 
Samen tegen eenzaamheid  - Ken je mij? 

Buddy to Buddy - Gouden appeltje van Oranje (0.00 – 1.30)

https://www.youtube.com/watch?v=tMibb1A99ZE

https://www.youtube.com/watch?v=tMibb1A99ZE
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Programma

• Inspiratie Taalschool - TOVN

• Inspiratie-interview ‘Trauma en Veerkracht’

• Inleiden trauma: definiëren, doelgroepen, signaleren en aanpak

• Aan de slag met concrete casussen ‘Kind met trauma’ 

• Intern en extern samenwerken in de extra ondersteuning bij ‘kinderen met een 

trauma’ en ondersteunende voorzieningen voor kinderen met een trauma.

• Ethiek en grenzen: samenwerken in de keten: onderwijs en jeugdzorg

Pauze

• Mededelingen Plein 013

• Trauma-sensitieve scholen en de pedagogische sensitiviteit van de leraar

• Afsluiting
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Gewenste opbrengst

• Je hebt kennis over kind en trauma en te onderscheiden doelgroepen

• Je hebt kinderen met een trauma op je eigen school in beeld gebracht 

en meer kennis en inzicht gekregen op effectieve interventies op 

het niveau van de klas, je school en in samenwerking in de keten 

• Je hebt kenmerken verkend van een trauma sensitieve school en een 

traumasensitieve leraar
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Inspiratie – Goede Praktijk-Parels

Maaike Delfgaauw & Jet van Zantvoort

De taalschool en het Tilburgs Ontwikkelings Volgmodel voor 

Nieuwkomers (TOVN)

 Jolanda Smans 

Trauma en veerkracht 
(1.16 – 7.00 / 8.10 – 9.30)

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.startpagina.nl/athene/dochters/parels/images/12mm-concho-pearl-large.jpg&imgrefurl=http://parels.startpagina.nl/&docid=hFeCeFxmfbAm-M&tbnid=xfXKVa3ly8VogM:&w=800&h=424&ved=0ahUKEwj3keXutI3KAhUEHw8KHT6HCccQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Inspiratie - videomontage

Dick Janssen  - via Rian en/of Marianne
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Trauma ‘definiëren’

Trauma betekent ‘letsel’ – ‘Wond’ in de geneeskunde. Het is het gevolg 

van een beschadiging, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 

psychotrauma en fysiek trauma. Niet iedere ingrijpende gebeurtenis 

leidt tot een trauma. Bij kinderen met voldoende veerkracht 

verdwijnen de stressreacties na de ingrijpende gebeurtenis vanzelf. 

Het gevolg van een ingrijpende gebeurtenis kan ook voortleven in een 

kind: dan is er sprake van een psychotrauma. 

Trauma is per definitie ondraaglijk. (Horeweg, 2018)
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Trauma ‘definiëren’ (Horeweg, 2018)

‘Trauma laat sporen na in onze geest, in onze emoties, in onze manier van 
relaties aangaan en in ons leren’. 
(Prof. Dr. Bessel van der Kolk, 2016)

‘Het is belangrijk te beseffen dat een (onverwerkt) trauma niet iets uit het 
verleden is. Het lichaam blijft zich gedragen alsof de traumatische ervaring 
nog bezig is’. (Van der Kolk en Buczynski, trauma-experts, 2016) 

De invloed van (chronisch) trauma op het brein:
‘Ons brein ontwikkelt zich op een gebruiksafhankelijke manier’ 
(Bruce Perry, kinderpsychiater en oprichter van The Child Trauma Academy) 

Het ‘Zelf’ van deze kinderen is aangetast nadat ze hebben ervaren dat hun 
meest verantwoordelijke steun en toeverlaat, hun eigen ouders, het lieten 
afweten. Ze hebben ondervonden dat ze zelfs geen ouders waard(ig) zijn.      
(De Jong, 2015)



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Definitie trauma (uit: J. Smans)

Een traumatische ervaring is een gebeurtenis waarin ondraaglijk gevaar, 
instinctmatig alarm, verlammende machteloosheid of extreme angst ervaren 
wordt. Definitie van trauma volgens DSM-5:
De betrokkene is blootgesteld aan een feitelijke of dreigende dood, ernstig 
letsel of seksueel geweld op één van de volgende manieren:
• Het is de persoon direct overkomen;
• De persoon was getuige van de gebeurtenis;
• Een direct familielid of vriend is het overkomen;
• De persoon wordt herhaaldelijk blootgesteld aan afschuwwekkende 

details van traumatische gebeurtenissen.
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Soorten trauma (uit: J. Smans)

Enkelvoudig trauma: hierbij gaat het om een eenmalige gebeurtenis 
die korte tijd duurt en meestal snel en effectief behandeld kan worden. 
Voorbeelden zijn: getuige of slachtoffer zijn van een (verkeers)ongeluk, 
of het meemaken van een natuurramp, aanranding of verkrachting;

Chronisch trauma: het meemaken van meerdere traumatische 
gebeurtenissen na elkaar, waardoor de veerkracht kan verminderen. 
Hierdoor kan men de trauma’s minder goed verwerken en zijn de 
gevolgen vaak ernstiger en langdurig. Ook vergroot het de kans op 
nieuwe traumatische ervaringen; 

Complex trauma ofwel vroegkinderlijke chronische traumatisering: het 
plaatsvinden van chronische traumatisering tijdens de vroege 
kinderjaren. De gevolgen hiervan op jonge leeftijd zijn ernstiger en 
complexer omdat ze een negatieve invloed hebben op de ontwikkeling 
van de hersenen. 



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Doelgroepen ‘Kind en trauma’ (Horeweg, 2018)
Frequentie 

Aantal geregistreerde slachtoffers: 
In 2014 stonden er 19.340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd bij het 
Advies en Meldpunt Kindermishandeling – veilig thuis. 

In 2016 Onderzoek TNO - Augeo (664 ll’n – 23 scholen):
45,4% van de leerlingen een ingrijpende gebeurtenis, waarvan:  
23,1% één ingrijpende gebeurtenis 
11,0% twee ingrijpende gebeurtenissen
11,4% drie of meer ingrijpende gebeurtenissen

Meest voorkomende ingrijpende gebeurtenissen: 
25,8% kinderen wier ouders gescheiden zijn of in scheiding zijn 
12,9% Kinderen die emotioneel verwaarloosd zijn
12,2% Kinderen die emotioneel mishandeld worden
8,5% Kinderen die lichamelijk mishandeld worden 
7,5% Kinderen die getuige zijn van geweld tussen ouders 
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Doelgroepen ‘Kind en trauma’ (Horeweg, 2018)
Categorieën – ingrijpende gebeurtenissen  

1. Psychiatrische problemen ouders (depressie e.a.) – KOPP kinderen 

2. (V)echtscheidingen 

3. Verslaving, alcoholmisbruik of drugsgebruik bij ouders  

4. Asielzoekers, oorlogsslachtoffers, migrantenkinderen 

5. Hechting of Adoptieproblematiek 

6. Rouw, verlieservaringen of ernstige ziekte 

7. Kindermishandeling: fysiek geweld, fysieke verwaarlozing

8.      Kindermishandeling: emotioneel geweld, emotionele verwaarlozing  

9.      Seksueel misbruik

10.    School: overplaatsing, thuiszitters, pestgedrag, slechte prestaties  
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TRAUMA EN STRESS
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Trauma impact model (J. Smans)

Trauma en zijn impact
Trauma en veerkracht Trauma en steun Trauma en behandeling

1 het trauma heeft impact,
maar de omstandigheden om
het trauma te overwinnen
zijn gunstig

2 het trauma heeft
een serieuze
impact

3 het trauma heeft impact en de omstandigheden zijn
niet gunstig om het trauma zelf te kunnen overwinnen

A het normale functioneren wordt beperkt door herinneringen, herbelevingen, alertheid (arousal) en angst
B de angst voor herhaling en schuldgevoelens verstoren het functioneren op sommige gebieden

C de traumatische ervaring wordt ingepast in cognitief en emotioneel
schadelijke patronen en zijn schadelijk voor het normaal functioneren;

D het trauma komt vanuit de kindertijd en veroorzaakt
een vertraagde ontwikkeling op sommige gebieden
E het trauma is niet te voorkomen en heeft een
repetitief patroon, zoals misbruik
F het trauma beïnvloedt de dagelijkse
ontwikkelingstaken.
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‘Kind en trauma’ op jouw school - signaleren

Kijk naar je eigen doelgroep bij jouw op school. Schrijf initialen op van 

een leerling die mogelijk valt onder de doelgroep ‘kind en trauma’. 

1) Schrijf voor jezelf bij de betreffende doelgroep de initialen op

2) Schrijf voor jezelf op: Welke signalen geeft deze leerling waarom jij 

denkt aan ingrijpende gebeurtenissen en mogelijk een ‘trauma’ 

3) Wat zijn de eerste stappen die jij neemt of hebt genomen als intern 

begeleider bij het vermoeden van ‘kind en trauma’ 

4) Deel je ervaring(en) met collega begeleiders bij de betreffende 

doelgroep (op de posters) 
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Doelgroepen ‘Kind en trauma’ (Horeweg, 2018)
Categorieën – ingrijpende gebeurtenissen  

1. Psychiatrische problemen ouders (depressie e.a.) – KOPP kinderen 

2. (V)echtscheidingen 

3. Verslaving, alcoholmisbruik of drugsgebruik bij ouders  

4. Asielzoekers, oorlogsslachtoffers, migrantenkinderen 

5. Hechting of Adoptieproblematiek 

6. Rouw, verlieservaringen of ernstige ziekte 

7. Kindermishandeling: fysiek geweld, fysieke verwaarlozing

8.      Kindermishandeling: emotioneel geweld, emotionele verwaarlozing  

9.      Seksueel misbruik

10.    School: overplaatsing, thuiszitters, pestgedrag, slechte prestaties 
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Omgaan met ‘kind en trauma’ in je school
Welke doelgerichte interventies ‘per doelgroep’ vinden er plaats? 

Initialen leerling(en): Signalen waarom je ingrijpende gebeurtenis – trauma vermoedt

In de klas: wat doet de leerkracht in de klas? 

In je school: wat doe je in je school in de basis- en in de extra ondersteuning?  

Samenwerken in de keten: met welke externe partners werk je samen? Wat doen zij?  

Samenwerken met ouders: hoe werk je samen met ouders? 

Dilemma’s, ethiek en grenzen:
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Invloed van chronische stress

https://youtu.be/1r8hj72bfGo
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Oorzaken en fases van trauma’s en stress bij nieuwkomers 
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Veerkracht (Uit: J. Smans) 

• Veerkracht of resilience is het hebben van een goede externe en interne 

aanpassing aan de omstandigheden.

• Het omvat een aanpassing aan alle aspecten van een problematische situatie 

of gebeurtenis op een positieve en constructieve manier.

• Geen persoonlijkheidstrek maar een dynamisch beïnvloedbaar proces. 

• Beschermende en risicofactoren beïnvloeden de veerkracht positief of 

negatief.

• Veerkracht kan gekoppeld zijn aan factoren die reeds vooraf in het kind of in 

de omgeving aanwezig waren als aan factoren die achteraf een 

compenserende rol zullen spelen.
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veerkracht
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Beschermende factoren
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Ketensamenwerking
Onderwijs en Jeugdzorg 

• Systeemtherapie – gezonde systemen: S. Minuchin

• Contextuele therapie: I. Boszermeny-Nagy

• Psycho-analyse – intrapsychisch proces -attachment: 
Bowlby, Ainsworth & Winnicot

• Cognitieve Gedragstherapie: RET 

• Positieve psychologie: negatieve patronen ombuigen – positieve 

• Schematherapie (Young)  – Emotionele therapie – Re-parenting

• Regressie therapie - EMDR

Verzamelen van goede praktijken in ‘samenwerken in de keten’ 
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Pauze 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://usa365.nl/wp-content/uploads/2015/07/Lunch-atop-a-Skyscraper1.jpg&imgrefurl=http://usa365.nl/lunch-atop-a-skyscraper/&docid=dkIzHppJOPbm4M&tbnid=O81KViYlC-VdWM:&w=1100&h=864&ved=0ahUKEwi_r_vXs43KAhVFKg8KHTo0DkYQxiAIAg&iact=c&ictx=1
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Herfst 2018

Mededelingen Plein 013
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Pareltjes uit het IB-netwerk
De pagina met de video’s is op twee manieren te benaderen:

1. In de browser: https:www.plein013.nl/video
2. in het blauwe menu voor leraren

In alle gevallen moet je zijn ingelogd om de video’s te bekijken:

• Ga naar de  website van Plein 013: https://www.plein013.nl

• Rechts onderaan de pagina kun je inloggen.
• Log in 

(inlog Plein013 wachtwoord Passendonderwijs)
• Je kunt dan kiezen uit 4 opties:

Klik op “Video’s IB-netwerk”

https://www.plein013.nl/
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Talent in Beeld

 Coordinatie Talent in Beeld 2018-2019:
• Steunpunt Hoogbegaafde Leerlingen: Wendy van Beurden
• Intermezzo: Maartje van den Brand
• Talentklas middenbouw: Wendy van Beurden
• Talentklas bovenbouw: Maartje van den Brand

 Intermezzo en de Talentklas bovenbouw zijn ‘vol’. Tussentijds 
instromen in de Talentklas middenbouw is nog mogelijk.

 Aanmeldingsformulieren zijn aangepast voor het huidige schooljaar en 
te vinden op het binnenplein van Plein 013. 

 Vanuit het Talentnetwerk Tilburg e.o. is het document ‘Verzameling 
aanbod HB op middelbare scholen’ aangepast voor het nieuwe 
schooljaar. Dit document is te vinden op de website van POVO013. 
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O&O
Zie nieuwsbrief 20 augustus 2018 

Degene die op de school al een inlog heeft kan bij de helpdesk een nieuwe inlog 
aanvragen zoals aangegeven in de nieuwsbrief. Hij/zij  krijgt van de helpdesk een 
mailtje met de gebruikersnaam van de nieuwe gebruiker. Die geeft hij/zij door 
aan de ‘nieuwe’ collega. De nieuwe collega krijgt op het mailadres wat is 
opgegeven van onderwijstransparant alleen het wachtwoord. Daarmee kan men 
onder persoonlijke inlog in O&O werken.
Let op: het e-mailadres van de bestaande gebruiker moet dus wel actueel zijn in 
de contactgegevens (check in O&O: mijn gegevens). 

Consulent kan worden toegevoegd als contactpersoon van de school. Daarmee is 
voor AVG duidelijk wie in O&O werkt en inzage heeft.  Bevestig je toestemming in 
een mail naar r.janssen@plein013.nl

Vragen over inlog mogen aan de helpdesk worden gesteld 
Servicedesk Onderwijs Transparant  
088 – 2200 777 / plein013@otservicedesk.nl

Presentator
Presentatienotities
Toekomst tweestaps-authenticatie; mogelijkheid token of mobiele telefoon. Kan per gebruiker kiezen. Per 1-8-2019 verplicht.

mailto:r.janssen@plein013.nl
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Ondersteuningsplan

In de periode 1 november 2017 tot 1 maart 2018 zijn voorbereidingen getroffen 
voor het nieuwe ondersteuningsplan 2018-2022. Een zestal werkgroepen is aan 
de slag gegaan met een specifiek thema. Een aantal van jullie heeft ook 
geparticipeerd in zo’n werkgroep. We hebben het IB-netwerk tussentijds 
geïnformeerd.

Toen kwam de fase van schrijven en ontwerpen. Met een aantal ‘meelezers’ 
hebben we vervolgens een eerste conceptversie van het ondersteuningsplan 
2018-2022 aan de bestuursleden kunnen voorleggen. Inmiddels hebben de 
bestuursleden het plan kunnen bestuderen. Het algemeen oordeel is dat het 
voorliggende plan nog te weinig tegemoet komt aan de wens van ‘meer 
eigenaarschap bij de scholen’. De bestuursleden, en in het verlengde daarvan de 
ondersteuningsplanraad, hebben kort voor de zomervakantie verzocht om meer 
tijd te nemen en om het voorliggende concept ondersteuningsplan nog eens te 
toetsen aan die doelstelling. We zijn daar nu mee begonnen. 
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Ondersteuningsplan (2)

Door de extra overleggen die we hiervoor hebben ingelast, is er wel wat 
vertraging opgetreden. Maar als er kwaliteit wordt gewonnen is dat niet erg. 
Met instemming van de inspectie en de ondersteuningsplanraad is besloten om 
het lopende ondersteuningsplan aan te houden tot 1 februari 2019. Dit geeft een 
aantal maanden extra de tijd om het voorliggende concept ondersteuningsplan 
nog eens kritisch te bekijken en waar nodig aan te scherpen. Een aantal 
bestuursleden vormen een expertisegroep die dit gaat doen. 

In de komende paar maanden wordt er dus nog hard gewerkt om het 
ondersteuningsplan verder vorm te geven. We houden jullie op de hoogte van het 
vervolg.

Wat de effecten zullen zijn voor jullie werkwijzen is nog niet bekend. We zullen de 
schoolbesturen vragen om jullie en de directeuren van scholen daarover goed te 
informeren.
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Peronniekklas

Kinderen die om welke reden dan ook plotseling in zichzelf gekeerd gedrag 
vertonen kunnen nu vaak alleen op de eigen school geholpen worden. 

Wanneer de school daar expertise en middelen voor heeft, verdient dit ook 
de voorkeur. Voor de scholen die dit nog niet of onvoldoende kunnen, is er 
nu hulp. 

Bij het project Peronniek is er een mogelijkheid om leerlingen met een 
ernstig internaliserend gedragsprobleem enkele maanden tot maximaal 
een half jaar een plek buiten de eigen school te bieden. Dit kan helend 
werken. De school van herkomst blijft nauw betrokken bij de tijdelijke 
plaatsing. Het project is als pilot gestart met een stimuleringsbijdrage van 
Denkplein 013.

Heb je te maken met deze situatie? Dan kan het project Peronniekklas 
ondersteunen. Meer info over het project vind je in een aparte bijlage. 
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Locatie IB-netwerk
• Op zoek naar een andere locatie? Of is dit niet nodig?

Voorwaarden:
• Beschikbaar op de vastgestelde data en tijden (zie 

professionaliseringsplan)
• 25-30 deelnemers
• Spreiding over de regio
• Gebruik van koffie/thee, beamer, wifi

• Suggesties: mail ons!
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Belangrijke data
Uiterste inleverdata voor schooljaar 2018-2019:

19 nov 2018 aanmelden PfS 2e ronde
11 maart 2018 aanmelden PfS 3e ronde
1 april 2019 aanmelden Taalklas en Topklas 

schooljaar 2018-2019
1 april 2019 aanmelden voor  Intermezzo en Talent 
30 mei 2019 aanvragen voor Loket Plein 013 die bij 

de start van volgend schooljaar in 
dienen te gaan

11 maart 2018 aanmelden PfS 3e ronde

Presentator
Presentatienotities
Aanmelden kan, via MijnPfS, tot uiterlijk twee weken voor de start van een ronde.Start ronde 1: 3 september 2018Start ronde 2: 3 december 2018Start ronde 3: 25 maart 2019
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Gezamenlijk overleg op verzoek

Er is een aanbod verstuurd aan besturen en directeuren om, 

indien wenselijk, collega’s van Plein 013 uit te nodigen in je eigen 

bestuur of netwerk. Op basis van het thema en doel van dit 

overleg, kunnen collega’s van Plein 013 aansluiten. 

Hiervoor is een mail gestuurd aan alle besturen.
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Trauma sensitief werken

Kort gezegd betekent traumasensitief werken dat je er in je werk altijd 

rekening mee houdt dat kinderen en hun ouders ingrijpende 

ervaringen kunnen hebben, waardoor hun stresssysteem in de war kan 

zijn. Dat begint met de juiste houding: je bent je ervan bewust dat er 

veel kinderen zijn met ingrijpende jeugdervaringen, dat zij daar last 

van kunnen hebben en dat zij zich bij jou veilig kunnen voelen als je 

hen op een rustige, betrouwbare en respectvolle manier bejegent 

(Augeo, 2016). 
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Trauma sensitief werken

Ingrijpende gebeurtenissen die wel/niet tot een trauma leiden, herken je aan 
de effecten hiervan in gedrag en emoties van kinderen. 

Als je laat blijken dat je weet dat kinderen zich vanwege oplopende 
stressgevoelens ongepast kunnen gedragen, voelen ze zich al beter begrepen. 

Bovendien kun je op een ondersteunende manier omgaan met de kinderen, 
zodat je bijdraagt aan het vergoten van hun natuurlijke veerkracht. 

Soms weet je niet of een kind ingrijpende ervaringen heeft opgedaan. 
Bovendien merk je niet altijd aan kinderen dat zij er last van hebben. 
Sommigen zijn een ster in het verbergen van hun innerlijke pijn, maar zijn 
ondertussen wel extreem op hun hoede. 
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Pijlers traumasensitief werken

• Veiligheid bieden

Veiligheid start met een basishouding, van rustig, betrouwbaar voorspelbaar 

gedrag: verminder stresssituaties en bied structuur

• Relaties stimuleren

Om veiligheid en vertrouwen te herstellen/op te bouwen, zijn een prettige 

ontspannen sfeer en positieve sociale interacties belangrijk. Leer sociaal gedrag.

• Emoties en gedrag hanteren

Kinderen ondersteunen bij het leren uiten en uitdrukken van een onderliggende 

emotie bij gedrag of gebeurtenis. Emotioneel ontwikkelen en gedrag aanleren. 
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Een trauma sensitieve leerkracht (uit J. Smans)

Uit onderzoek weten we dat steun van betrouwbare volwassenen cruciaal is voor het herstel van
kinderen met stressklachten. Leerkrachten kunnen zo’n betrouwbare volwassene zijn!
1. Herkennen en erkennen van trauma’s: achtergrondkennis bezitten over de oorzaken en

gevolgen van trauma’s, kennis over de achtergrond van de leerling; kennis over mogelijke
signalen.

2. Veiligheid vergroten: Zorgen dat een kind zich veilig voelt in de klas door zelf een 
veilige persoon te zijn en een veilige schoolomgeving te bieden.

3. Emoties hanteren: Kinderen ondersteunen bij het begrijpen, uiten en beheersen van hun 
emoties. Leren omgaan met stressreacties van kinderen. 

4. Gedrag reguleren: Kinderen ondersteunen met begrip voor hun situatie, zodat leerkrachten 
gewenst gedrag kunnen stimuleren en ongewenst gedrag kunnen corrigeren op een manier 
die veilig voelt voor kinderen met chronische stress.

5. Relaties stimuleren: Een positieve en steunende relatie opbouwen en relaties tussen 
kinderen onderling stimuleren.

6. Ouders betrekken: Samenwerken met ouders met begrip voor hun achtergrond, en hun rol 
als opvoeder en belangrijkste steunfiguur voor hun kind versterken.

7. Goede Zelfzorg – Goed zorgen voor kinderen en goed zorgen voor jezelf: Leren wanneer 
hulp ingeschakeld moet worden voor kinderen en inzicht in welke hulp mogelijk is. Zorgen 
voor jezelf om te voorkomen dat je overweldigd raakt door traumatische ervaringen 
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Lichaamstaal – non verbale communicatie 
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Een trauma sensitieve school 

• School heeft waarden en gedragsregels, biedt veiligheid
• School biedt structuur en regelmaat
• School is voor het kind herstel van het gewone leven 
• School is de plek om vriendjes te maken en samen te spelen 
• School is de plek om kind te zijn en plezier te maken
• School is de plek om te leren en te ontwikkelen 
• School is toekomstgericht
• School is de plek voor positieve ervaringen in het leren en leven 
• School ondersteunt bij omgaan met emoties – emotionele 

ontwikkeling  
• School ondersteunt bij de sociale omgang – sociale ontwikkeling  
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Thema: Kind en trauma 
Trauma sensitieve scholen

 Wat neem je mee voor jezelf als begeleider? 

 Wat neem je mee voor je eigen school? 

 Wat neem je mee voor je eigen IB-netwerk? 
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Kracht & Kans

Kracht Kans
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Tot slot 

https://www.youtube.com/watch?v=xO3Dco5OdqE 0.00 – 1.25

https://www.youtube.com/watch?v=xO3Dco5OdqE
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