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Samenwerkingsverband Plein 013 

IB netwerk – Herfst 2018 

 Trauma-sensitieve scholen 

Sensitief omgaan met gedrag van kinderen met een trauma  

 
 

Beste collega’s 

Binnenkort ontmoeten we elkaar bij de herfstbijeenkomst van het IB-netwerk Plein 013. We hopen 

ook dit schooljaar weer, evenals voorgaande jaren, op een grote opkomst en hoge betrokkenheid.  

Het inhoudelijke thema voor deze bijeenkomst is het sensitief en responsief omgaan met kinderen 

met een trauma. We gaan aan de slag met te onderscheiden doelgroepen bij ‘kinderen met een 

trauma’. Herken, erken en onderken je de specifieke ondersteuningsbehoeften van deze kinderen? 

We sluiten aan bij jullie eigen praktijk en brengen met elkaar deze kinderen in beeld en 

verzamelen effectieve interventies; in de klas, binnen je school en met externe partners en ouders. 

Naast het specifiek inzoomen op individuele leerlingen met een trauma, kijken we naar kenmerken 

van trauma-sensitieve scholen en sensitieve leraren (Horeweg, 2018).  

Als inspiratie delen we een beeld-impressie over de werkwijze van de taalschool, waarbij wordt 

ingezoomd op gebruiksmogelijkheden van Tilburgs Ontwikkelings Volgmodel voor Nieuwkomers 

(TOVN) en  van trauma en veerkracht (Jolanda Smans). 

 

Opbrengsten van deze bijeenkomst:  

 Je hebt kennis over kinderen met een 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, school en extern 

 Je hebt verkend wat kenmerken zijn van een trauma sensitieve school en sensitieve leraar 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.plein013.nl/wp-content/uploads/2014/06/Logo-Plein-013-outlook.png&imgrefurl=http://www.plein013.nl/inschrijven-nieuwsbrief-save-action-box/logo-plein-013-kort/&docid=RT61u8zEi462zM&tbnid=_aIhfT9nGin4kM:&w=1260&h=952&ei=undefined&ved=undefined&iact=c
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.starterslift.nl/sites/default/files/uploads/logo/onderwijsinstelling/logo-fontys.png&imgrefurl=https://www.starterslift.nl/onderwijsinstelling/fontys&docid=KBw3J2F7QKg_6M&tbnid=nU8daHkBAnj6XM:&w=798&h=461&hl=nl&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwjykOyWiLfPAhXLyRoKHTVXBZAQxiAIAg&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.travelvalley.nl/uploads/headers/op-vakantie-in-de-herfst.jpg&imgrefurl=http://www.travelvalley.nl/algemeen/vijf-redenen-om-in-de-herfst-op-vakantie-te-gaan&docid=361iZq1qH6MOAM&tbnid=kEIK32c4ZG-YyM:&w=1440&h=600&hl=nl&bih=673&biw=1366&ved=0ahUKEwj68prMiLfPAhXDPxoKHehkAHUQxiAIAg&iact=c&ictx=1


2 
 

We hopen op een interactieve inspirerende bijeenkomst                                                                 

Vriendelijke groeten: Rian en Marianne    

 

 

 

Programma 

 

 Inspiratie Taalschool 

 Inspiratie-interview Trauma  

 Inleiden trauma: definiëren, doelgroepen, signaleren en aanpak   

 Aan de slag met een concrete casus ‘Kind met trauma’ en delen van ervaringen 

 Intern en extern samenwerken in de extra ondersteuning bij ‘kinderen met een trauma’: 

ondersteunende voorzieningen voor kinderen met een trauma.    

 Ethiek en grenzen: samenwerken en afstemmen tussen onderwijs en jeugdzorg 

 

Pauze 

  

 Mededelingen Plein 013 

 Trauma-sensitieve scholen en de pedagogische sensitiviteit van de leraar   

 Afsluiting  

 

Bronnen: 

Onderstaand een overzicht van bronnen die je kunt raadplegen.  

De ‘basisbron’ is de basis voor dit IB-netwerk. De overige bronnen zijn te raadplegen bronnen. Je 

kunt de bronnen vinden via de doorlinks of op het binnenplein van Plein 013.  

 

Basis  

Geurts, E. (2016). Zo werk jij traumasensitief. Augeo magazine 

 

Te raadplegen bronnen:  

Horeweg, A. (2018) De trauma sensitieve school. Houten: Lannoo Campus  

 

Horeweg, A. (2018). De trauma sensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas. 
H7, pp. 155-183. Houten: Lannoo Campus. 
 

Horeweg, A. (2018). De trauma sensitieve school. H8, pp.185-210. Houten: Lannoo Campus 
 

Kamphuis, M . (2015). Over Parentificatie. Te vroeg volwassen. H1, pp. 11-31. Amsterdam: Boom 
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Ondersteunende voorzieningen bij trauma, zoals:  

1) Augeo foundation. Steun geven aan kinderen in de knel. 

https://www.augeo.nl/zoeken/augeo-schrijft  

 

2) Sterk huis  

https://www.sterkhuis.nl/ 

 

https://issuu.com/bureauzuid/docs/5712_kompaan_magazine_nr2_web/44  

Artikel “Trauma’s verwerken tussen soep en aardappels” pag 38-43 

 

3) NJI 

https://www.nji.nl/Zoek?q=trauma 

https://www.augeo.nl/nl-nl  
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