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HOOFDSTUK 9

Voorwoord
Toen ons boek begin 2016 uitkwam, was het begrip ‘traumasensitief onderwijs’
nog nagenoeg onbekend in Nederland. Vijf jaar later zijn er ruim zesduizend
exemplaren van Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen verkocht en heeft
traumasensitief onderwijs zijn weg gevonden naar steeds meer scholen in
Nederland en België. Veel onderwijsprofessionals zijn in hun klas, op hun school
of in de begeleiding van leerlingen en leerkrachten aan de slag gegaan met
traumasensitief onderwijs. In deze volledig herziene versie maken we gebruik van
hun enthousiaste en inspirerende verhalen en ideeën. Juist omdat leerkrachten
en andere professionals zo veel van elkaar leren, zijn we heel erg blij met deze
toevoeging.
We zijn ook heel enthousiast over de inbreng van diverse ervaringsdeskundigen.
Zij kunnen als geen ander aangeven wat hen heeft geholpen toen ze op school
zaten en ook wat ze juist hebben gemist. Waar leerkrachten aangeven zich vaak
machteloos te voelen in de relatie met getraumatiseerde kinderen, vertellen de
ervaringsdeskundigen hoe júíst leerkrachten het verschil kunnen maken.
Met een team bereik je meer dan in je eentje. Om die reden heeft Leony Coppens
in aanvulling op dit boek de teamtraining Traumasensitief onderwijs ontwikkeld
(aanvankelijk onder de noemer Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, overeenkomstig de titel van het boek). In de afgelopen jaren zijn meer dan vierhonderd professionals opgeleid om deze training te geven aan schoolteams binnen
het regulier en het speciaal onderwijs. De effecten van deze training worden op
dit moment met financiële ondersteuning van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek onderzocht. Op het moment van schrijven van deze volledig herziene editie is dit onderzoek nog niet afgerond en zijn we nog in afwachting van de
uitkomst ervan. Wel is er in het kader van dit onderzoek al een boek gepubliceerd
dat praktische ondersteuning biedt bij het implementeren van traumasensitief onderwijs: Traumasensitief onderwijs. Een handboek bij de implementatie – Bewegen
van traumabewustzijn naar een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat
(Asselman, Offerman e.a., 2019). Voor deze herziening van Lesgeven aan getrau
matiseerde kinderen hebben we twee van de auteurs van dit handboek, Michiel
Asselman en Evelyne Offerman, gevraagd om op basis van hun onderzoek en ervaring een hoofdstuk te verzorgen over het implementeren van traumasensitief
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onderwijs. Hierin wordt beschreven welke stappen je als school kunt zetten op
weg naar een schoolbreed traumasensitief onderwijsklimaat. De auteurs schrijven dit in de overtuiging dat traumasensitief onderwijs niet alleen goed is voor
getraumatiseerde leerlingen, maar voor álle leerlingen, zowel in het regulier als in
het speciaal onderwijs.
Hoewel we dit boek hebben geschreven voor het basisonderwijs, hebben we van
veel lezers gehoord dat ze het ook goed toepasbaar vinden binnen het voortgezet
onderwijs. We hopen dat de inzichten en handreikingen in deze volledig herziene
uitgave bijdragen aan betere kansen voor getraumatiseerde kinderen in elke vorm
van onderwijs en tegelijkertijd aan een beter klassenklimaat voor alle leerlingen
en aan meer tevredenheid bij leerkrachten.
Leony Coppens
Marthe Schneijderberg
Carina van Kregten
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Inleiding

Niels volgt cluster-4-onderwijs en raakt vaak in conflict met klas
genoten. Hij kan dan zo boos worden dat het de leerkrachten veel
moeite kost om hem weer rustig te krijgen. Als ze ruzies met hem
nabespreken, ziet Niels zijn eigen aandeel in het conflict niet. Niels is 9 jaar en
woont sinds anderhalf jaar bij pleegouders. Tot zijn 4e woonde hij samen met zijn
oudere broer en jongere zusje bij zijn ouders. Hier werd hij verwaarloosd en was
hij getuige van huiselijk geweld.
Souraya, een 7-jarig meisje van Marokkaanse afkomst, woont bij haar moeder
en stiefvader. Haar ouders zijn gescheiden toen zij bijna 2 jaar was. Gedurende
deze eerste jaren was Souraya getuige van huiselijk geweld tussen haar ouders.
Nu is er veel onenigheid over de bezoekregeling; haar vader heeft een procedure
aangespannen omdat hij wil dat zij bij hem komt wonen. De leerkracht heeft
vragen over Souraya’s gedrag. Ze komt nauwelijks tot zelfstandig werken, is te snel
afgeleid en werkt chaotisch. Ze vindt het moeilijk vriendinnen te maken en is het
liefst bij de leerkracht, ook in de pauzes.
Yosef is 13 jaar en komt uit Eritrea. Toen hij 8 jaar was, hebben zijn ouders hem
meegegeven aan mensensmokkelaars, in de hoop dat hij daarmee een veiligere en
betere toekomst tegemoet zou gaan. Yosefs leerkracht weet dat hij traumatische
gebeurtenissen heeft meegemaakt tijdens zijn vlucht naar Nederland, maar Yosef
zegt er nooit iets over. Hij maakt een gesloten indruk en stoort zich aan het minste
geluid, terwijl hij niet lijkt door te hebben dat anderen zich juist aan hem storen.
Hij reageert soms ineens heel agressief.

Dit boek gaat over lesgeven aan kinderen zoals Niels, Souraya en Yosef. Kinderen
die zijn opgegroeid met chronische stress en traumatische ervaringen en die
daarbij onvoldoende steun van hun ouders hebben ervaren. De kinderen hebben
bijvoorbeeld (huiselijk) geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik of oorlog
meegemaakt of hebben te maken (gehad) met een stapeling van stressoren zoals
armoede en racisme.
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Lezen over traumatische ervaringen die kinderen hebben meegemaakt en welke
gevolgen dit voor hen kan hebben, kan ook emoties of spanning oproepen bij jou als
lezer. Het kan zijn dat je moet terugdenken aan ervaringen die je zelf hebt meegemaakt
of aan kinderen waarmee je gewerkt hebt. Mocht je dit bij jezelf merken, dan kun je
ervoor kiezen om eerst hoofdstuk 9 te lezen over ‘zorgen voor jezelf’.
School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen
en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komt een
deel van deze kinderen echter door hun gedragsproblemen op school vaak in een
negatieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist versterkt. Een ander
deel van hen valt niet direct op in de klas, maar profiteert door hun verhoogde
stressniveau veel te weinig van de aangeboden lesstof en presteert ver onder hun
niveau. Het gedrag van getraumatiseerde kinderen is voor leerkrachten vaak moeilijk
te begrijpen en kan bij hen leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen biedt leerkrachten en andere
onderwijsprofessionals kennis en handreikingen om de negatieve spiraal te
doorbreken zodat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Daarmee verbeteren zowel de schoolprestaties van getraumatiseerde kinderen
als het klimaat in de klas. Leerkrachten kunnen hiermee in het leven van
getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken terwijl ze zelf minder snel
uitgeput raken.
Traumasensitief onderwijs wordt gekenmerkt door zeven essentiële elementen.
Het vergroten van de veerkracht van getraumatiseerde kinderen staat hierin
centraal.
Het eerste element is kennis over trauma. In de eerste vier hoofdstukken besteden
we hier aandacht aan. In hoofdstuk 1 is beschreven wat onder trauma wordt
verstaan en hoe het bij kinderen tot uiting kan komen. Ook geven we op basis
van actuele onderzoeksgegevens aan hoeveel (verschillende soorten) ingrijpende
gebeurtenissen kinderen in het regulier en het speciaal basisonderwijs in
Nederland gemiddeld meemaken. Ook leggen we in dit hoofdstuk uit waarom
het belangrijk is om de veerkracht van kinderen te vergroten. In hoofdstuk 2
bespreken we mogelijke oorzaken van trauma en lichten we toe hoe een optelsom
van stressoren ook tot trauma kan leiden. Omdat kindermishandeling een van
de belangrijkste oorzaken is van trauma bij kinderen, besteden we hier extra
aandacht aan. We geven aan wat er onder kindermishandeling wordt verstaan,
welke vormen er worden onderscheiden en gaan kort in op de meldcode huiselijk
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geweld en kindermishandeling. Hoofdstuk 3 omvat uitleg over de normale
(hersen)ontwikkeling bij jonge kinderen, met veel aandacht voor de belangrijke
rol van de interactie tussen ouders en kinderen. Hoofdstuk 4 gaat vervolgens over
de negatieve effecten van traumatische ervaringen en chronische stress op deze
vroege ontwikkeling.
In de volgende hoofdstukken gaan we dieper in op de praktische kanten van
traumasensitief onderwijs. In hoofdstuk 5 komt het tweede essentiële element
aan bod: de traumabril. Met de kennis uit de eerste hoofdstukken kun je het
gedrag van getraumatiseerde kinderen door een traumabril bekijken, waardoor
je het beter begrijpt en er ook al direct anders op zult reageren. De onzichtbare
koffer en de cognitieve driehoek die in dit hoofdstuk worden geïntroduceerd,
helpen je om de kennis over trauma nog praktischer te vertalen naar je werk in
de klas. Hoofdstuk 6 gaat over de essentiële elementen veiligheid en vertrouwen
en stabiele relaties. Een gevoel van veiligheid en een stabiele en veilige relatie
met de leerkracht zijn belangrijke bronnen van veerkracht voor getraumatiseerde
kinderen en helpen hen om tot leren te komen. In hoofdstuk 7 staat zelfregulatie
centraal; zelfregulatie is een belangrijke voorspeller van schoolsucces. In dit
hoofdstuk is beschreven hoe de leerkracht getraumatiseerde kinderen kan helpen
bij het reguleren van hun gevoelens, gedachten en gedrag, zodat ze er meer grip
op krijgen. Hoofdstuk 8 gaat over samenwerken: een goede samenwerking tussen
alle volwassenen om een kind heen helpt de ontwikkeling van een kind weer op
het juiste spoor te krijgen. Het laatste essentiële element, zorgen voor jezelf, komt
in hoofdstuk 9 aan bod. Dit gaat over de risico’s die lesgeven aan getraumatiseerde
kinderen met zich meebrengt doordat het veel van leerkrachten vraagt. Het
belang van goed voor jezelf zorgen en de rol van sociale steun hierbij, worden
hierin belicht.
In hoofdstuk 10 beschrijven Michiel Asselman en Evelyne Offerman hoe je
als leerkracht en als school stap voor stap een duurzaam traumasensitief
onderwijsklimaat kunt ontwikkelen. Traumasensitief lesgeven is geen curriculum
of standaardprogramma. Het is een proces waarbij alle medewerkers van een
school tegemoetkomen aan wat getraumatiseerde kinderen nodig hebben. Als
één leerkracht op een school gedrag van getraumatiseerde kinderen door een
traumabril bekijkt, kan dat voor een kind al een groot verschil maken. Maar
een geïntegreerde aanpak heeft een grotere positieve uitwerking, zowel op de
veerkracht van getraumatiseerde kinderen als op die van hun leerkrachten. In dit
slothoofdstuk lees je hoe je als school zo’n geïntegreerde aanpak ontwikkelt en
hierin verder kunt blijven groeien.

 Inleiding
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Veel van de in dit boek beschreven strategieën zijn klassikaal inzetbaar. Maar
omdat alle kinderen uniek zijn, zijn er geen kant-en-klare voorschriften te geven
die bij ieder kind aansluiten. Het is geen one size fits all, maar one size fits no one.
De kennis over trauma in combinatie met de beschreven strategieën kun je op je
eigen manier toepassen bij de unieke leerlingen waarmee jij als unieke leerkracht
te maken hebt. De beschreven activiteiten die je bij het boek kunt downloaden,
dienen ter inspiratie. Er zijn er veel meer te vinden en zelf te bedenken. Kies vooral
activiteiten waar je je zelf (na oefening) prettig bij voelt en die een kind of de klas
leuk vindt. Gedeeld plezier draagt bij aan de relatie en stimuleert leerervaringen.
Naast Niels, Souraya en Yosef introduceren we Naomi, Sanne en Thomas. Deze
casussen zijn fictief, alhoewel ze op de werkelijkheid zijn gebaseerd; ze helpen om
de inhoud van het boek goed aan de praktijk te koppelen. Ook zijn er in dit boek
citaten opgenomen van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals over hun
ervaring met traumasensitief onderwijs. Daarnaast komen er ervaringsdeskundigen
en kinderen aan het woord die we voor dit boek hebben geïnterviewd. De
ervaringsdeskundigen hebben uiteenlopende ingrijpende en traumatische
ervaringen meegemaakt en vertellen wat hen heeft geholpen in de tijd dat zij op
de basisschool zaten en ook wat ze hebben gemist. Ze benadrukken allemaal dat
school juist voor kinderen die getraumatiseerd zijn een heel belangrijke plek is
waaraan ze veel steun kunnen ontlenen en waar ze veerkracht kunnen ontwikkelen.
Bij het boek zijn downloads beschikbaar, te weten: activiteiten voor in de klas,
werkbladen, praatplaten en reflectie- & werkkaarten. Tijdens het lezen van het
boek wordt duidelijk gemaakt waar je deze materialen voor kunt gebruiken. Voor
de praatplaten lichten we dit hier al toe: deze kun je printen en eventueel lamineren
om ze te gebruiken als visuele ondersteuning bij gesprekken met kinderen, ouders
of collega’s.
Je kunt het extra materiaal gratis downloaden van de site www.swpbook.com/2318. Klik op de button Extra materiaal, rechts op de webpagina of scan de qr-code hiernaast en maak een account aan met de
memberclubcode achter in het boek.
In aanvulling op het boek is een training voor schoolteams en een train-de-trainer
ontwikkeld voor professionals uit de jeugdhulp en het onderwijs die deze training
willen geven. Voor meer informatie: www.leonycoppens.nl.
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We hebben dit boek geschreven omdat alle kinderen een goede toekomst
verdienen. Wij en andere hulpverleners kunnen een bijdrage leveren aan het
vergroten van de kansen voor getraumatiseerde kinderen. Maar het meeste
herstel vindt plaats in de relatie met opvoeders en leerkrachten. Met dit boek
hopen we dan ook bij te dragen aan een betere toekomst voor getraumatiseerde
kinderen in Nederland.
Waar we ‘hij’ en ‘hem’ schrijven, kan ook ‘zij’ en ‘haar’ worden gelezen. Waar we
‘ouders’ schrijven, bedoelen we ook pleegouders en andere verzorgers. En waar
we ‘leerkrachten’ schrijven, bedoelen we ook klassenassistenten.
Desiree Middelkoop, directeur Prof. Dr. I.C. Van Houteschool, SBO,
Amsterdam: ‘Wat ons erg heeft geholpen, is om te snappen dat als de
stress bij kinderen oploopt ze geen controle meer hebben over hun gedrag.
Het besef dat ze niet bewust kiezen voor dat gedrag maar ze even niet
anders kunnen, heeft heel veel rust gegeven en voor een grote verandering
gezorgd. De leerkrachten staan veel minder vaak met hun handen in het
haar. Ze gaan veel vaker met een kind in gesprek: “Het lukt jou nu even niet.
Wat kan jou helpen om weer rustig te worden? Wat spreken we daarover
af?” En er wordt dan ook met de andere collega’s besproken dat dit met
het kind is afgesproken als hij even rust nodig heeft.’
‘Je ziet dat er nu meer rust is bij de kinderen en bij de leerkrachten. En als
het nog weleens misgaat met een kind, loopt het niet meer zo uit de hand.
Het helpt de leerkrachten ook om genoeg energie te houden.’
Manuela van der Jagt, leerkracht en coach, Mr. De Jonghschool, cluster
4, Amsterdam: ‘Ik merk dat ik veel minder escalaties heb in de klas. Door
te investeren in de relatie en de kinderen vertrouwen te geven, komen
de kinderen weer tot leren en gaan ze met plezier naar school. Het zit
inmiddels helemaal verweven in mijn manier van lesgeven.’

Inleiding
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HOOFDSTUK 1

Trauma en veerkracht bij
kinderen
Kim, ervaringsdeskundige, werd als kind emotioneel verwaarloosd en
seksueel misbruikt: ‘Steun is essentieel. Gezien worden ook. Kinderen
die een trauma hebben opgelopen, zijn daardoor belemmerd in hun
functioneren. En dat ervaren ze ook zo; tenminste, zo is dat bij mij. Ik
probeerde er vooral voor te zorgen dat ik het goed deed, dat het niet
míȷ ́n fout was dat het thuis niet goed ging. Dat lukt natuurlijk niet als
kind en dat geeft veel spanning en druk. Lucht krijgen door middel van
een complimentje, even een leuk gesprekje of ruimte om je talent te laten
zien, maakt dat de dag dragelijk wordt. Het maakt dat je hart, dat als een
bodemloze put voelt, een dun laagje grond aanmaakt. Waarop je kunt
balanceren. De ondergrond voor een basis voor de toekomst.’

Inleiding
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor trauma bij kinderen. Maar wat
wordt er onder een trauma verstaan? Leiden ingrijpende gebeurtenissen altijd tot
een trauma? Zijn er verschillende vormen van trauma? Hoe groot is de kans dat
er een getraumatiseerd kind in de klas zit? Deze vragen worden in dit hoofdstuk
beantwoord. Ook lichten we het begrip ‘veerkracht’ toe en waarom het belangrijk
is om altijd aandacht te besteden aan het vergroten van de veerkracht.
De vraag hoe groot de kans is dat er in de klas een kind zit dat getraumatiseerd
is, was een paar jaar geleden nog niet te beantwoorden. Gelukkig weten we daar
inmiddels meer over. In de afgelopen jaren zijn er in Nederland drie onderzoeken
gestart, gericht op het in kaart brengen van het aantal ingrijpende gebeurtenissen
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dat kinderen in het regulier, cluster-4- en het speciaal (basis)onderwijs meemaken.
De cijfers die uit deze onderzoeken naar voren komen, maken duidelijk dat kennis
over trauma en traumasensitief onderwijs een plek moet krijgen in de scholing
van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals. Daarom besteden we daar in
dit eerste hoofdstuk aandacht aan.
Tot slot beschrijven we in dit hoofdstuk hoe trauma in het gedrag van
kinderen tot uiting kan komen. We doen dit mede aan de hand van kennis van
ervaringsdeskundigen die we ook in de andere hoofdstukken van dit boek aan
het woord laten. Uit hun verhalen wordt duidelijk dat het belangrijk is dat je als
leerkracht in gesprek gaat met de kinderen in je klas en dat je een idee hebt van
wat ze in hun dagelijks leven meemaken of meegemaakt hebben. Die kennis over
met welke ervaringen een kind naar school komt, helpt je hun gedrag door een
traumabril te bekijken. Je begrijpt het gedrag van kinderen hierdoor beter en met
de kennis en vaardigheden die je al hebt, kun je direct een vertaalslag maken naar
je dagelijks handelen in de klas of op school. Kennis over trauma biedt je daarmee
meteen handvatten voor de praktijk waarin je werkt.
Evelien Stadler, intern begeleider, Het Mozaïek, openbare basisschool met
neveninstroomgroepen en een klas verbonden aan het COA, Arnhem: ‘We
zijn als school denk ik het meest blij met de kennis die we hebben opgedaan
over trauma en de gevolgen ervan. Dat heeft er direct toe geleid dat we
veel meer begrip hebben voor het gedrag van de kinderen. We kunnen
nu ook vaker bepaalde zaken vóór zijn. We observeren het gedrag van de
kinderen meer en weten dan ook beter hoe we ermee om moeten gaan.
We beseffen nu meer dat we als leerkrachten een verschil kunnen maken.’

1.1 Wat is trauma?
‘Trauma’ komt oorspronkelijk uit de medische wereld en betekent ‘verwonding’.
Inmiddels wordt het ook binnen de psychologie gebruikt om de reactie van
mensen op een ingrijpende gebeurtenis te beschrijven. Formeel noemen we dit
‘psychotrauma’, maar in de praktijk wordt meestal gesproken over ‘trauma’. Ook
in dit boek hanteren wij deze laatste term.
Het woord trauma wordt in onze taal zowel gebruikt voor een gebeurtenis als voor
de gevolgen ervan. Dat is soms verwarrend. We zeggen bijvoorbeeld dat iemand
een trauma heeft meegemaakt, terwijl we tegelijkertijd ook kunnen zeggen dat
iemand een trauma heeft. In de literatuur en in de praktijk wordt een traumatische
gebeurtenis ook wel een schokkende of ingrijpende gebeurtenis genoemd. Of een
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Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

