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Wat trauma is

Hoe je met getraumatiseerde 
kinderen kunt omgaan

Je klas traumasensitief maken

1

2

3



13-5-2020

2

JOUW DOEL

Food for Thought

"HELPEN BEGINT BIJ BEGRIJPEN. 
BEGRIJPEN KUNNEN WE ALLEEN 
ALS WE LUISTEREN NAAR DEZE 

KINDEREN EN JONGEREN."
- ANDRE ROUVOET - VOORMALIG NEDERLANDS MINISTER VAN JEUGD EN GEZIN
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TRAUMA

TRAUMA=

psychische wond ontstaan door een ingrijpende gebeurtenis 

waarbij je leven of lichamelijke integriteit (of die van een 

naaste) wordt bedreigd, waarbij je extreem machteloos bent 

en die niet kunt verwerken.
(Bron: Perry, 2009)

INGRIJPENDE GEBEURTENIS=

• Kindermishandeling- en verwaarlozing

• Seksueel misbruik

• Ernstig zieke of overleden ouders

• Geweld tussen ouders (of ex-partners, denk aan vechtscheiding)

• Alcohol misbruik van ouders

• Drugsgebruik van ouders

• Psychiatrische aandoening bij ouders

• Depressie of zelfmoord(poging) huisgenoo

• Ouder(s) in de gevangenis

• Bedreiging met een mes of vuurwapen

• Pesten

7

8

9



13-5-2020

4

KINDERMISHANDELING=

• Lichamelijke mishandeling

• Lichamelijke verwaarlozing

• Emotionele of psychische mishandeling

• Emotionele verwaarlozing

• Seksueel misbruik

• Getuige zijn van huiselijk geweld.

• Vechtscheiding

ENKELVOUDIG TRAUMA

CRONISCH TRAUMA
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VROEGKINDERLIJK TRAUMA

OEFENING

I.f.v. jouw casus:

• Welke types trauma herken je?
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REPTIELENBREIN

"Storend gedrag" versus reptielenbrein

Fightmodus: het kind wordt boos, schreeuwt, slaat, schopt, maakt dingen 

kapot, gooit met spullen, clownesk gedrag, altijd in de verdediging gaan, 

weerwoord hebben...

Flightmodus: het kind rent de klas uit, kruipt onder de tafel, wil van je 

weglopen als je het aanspreekt of wil je niet aankijken, dagdromen, 

spijbelen...

Freezemodus: Het kind laat gelaten alles over zich heen komen. Als 

verdoofd zijn. Geen antwoord geven. Verstarren. Het kind laat gelaten 

alles over zich heen komen. Shutdown. Nergens op reageren...

OEFENING

Geef zelf een aantal concrete voorbeelden 

waarin je gezien hebt dat het reptielenbrein bij 

een kind (of bij jezelf) actief was.
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Ontwikkelen kinderen altijd een trauma?

Neen, bij het ene kind gebeurt het wel, bij het andere kind gebeurt het 

niet.

Factoren die een rol spelen?

• problemen in ontwikkeling van het kind (bv stoornis)

• problemen in het gezin

• leerproblemen

• geweld binnen een relatie

• gebeurtenis wordt veroorzaakt door hechtingsfiguur

• hoe jonger, hoe meer kans op trauma

• geen steunende omgeving

Beschermende factoren?

• Veerkracht van het kind

• goede relatie met de ouders

• consequente zorg voor het kind

• steunende volwassene in het leven van het 

kind
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"Trauma kan iedereen 

overkomen. In elke populatie, in 

elke sociaaleconomische klasse, 

in elke etnische groep, in elk 

opleidingsniveau, in elke cultuur 

en in elke religie komt trauma 

voor." 
(Bron: Childhelp, 2013, www.childhelp.org)

Risicokinderen

• Kind met enkelvoudig trauma

• KOPP kinderen

• Pleegkinderen

• Adoptiekinderen

• Vluchtingen / migranten

• Stille kinderen

Food for Thought

"TRAUMA ZORGT VOOR 
ONVEILIGHEID IN HET EXTREME. 

WAT HELPT IS DE VEILIGHEID 
TERUGBRENGEN. PAS DAARNA 

KAN HET KIND FUNCTIONEREN."
- GABRIELLA GRANT - DIRECTEUR CALIFORNIA CENTER OF EXCELLENCE FOR TRAUMA 

INFORMED CARE
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WAT ZIE JE? 

OVERACTIEF STRESSSYSTEEM

TRAUMA ZIT NIET ALLEEN IN JE HOOFD, 

MAAR IN HET HELE LIJF

Veel voorkomende reacties op trauma

• Angsten

• Boos

• Onverschillig / emotiesloos

• Herbeleving

• Vermijden

• Verhoogde prikkelbaarheid

• Slaapproblemen

• Stemmingswisselingen

• Verslechterde schoolresultaten

• Continue staat van alertheid

• Perfectionisme

• Concentratieproblemen

• Risicogedrag: drank, drugs, geweld

• Automutilatie

• Zelfmoord
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Opstandigheid Booshei

d

Kind dat controle wilt
Wat het kind laat zien

Wat er onder het gedrag zit

Wantrouwe

n

Minderwaardi

g

Schaamt

e

Verdrie

t

Pij

n

Controleverlie

s

Panie

k

Angs

t

Bron: Trauma ijsberg - Horeweg 2017 -

www.gedragsproblemenindeklas.nl

OVERTUIGINGEN VAN GETRAUMATISEERDE KINDEREN:

Ze geven zichzelf de schuld van de traumatische gebeurtenis. 

Soms wordt die overtuiging ingelepeld door volwassenen: 'je 

verdient dit', 'dit hoort zo'. 

Soms ontstaat die overtuiging spontaan.
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OVERTUIGINGEN VAN GETRAUMATISEERDE KINDEREN:

• "Ik ga het niet proberen, zo kan ik niet falen"

• "Ik vertrouw de leerkracht(en) niet"

• "Eens de leerkracht te dicht komt (emo), dan duw ik 

hem/haar weg"

• "Ik word zenuwachtig als ik iets goeds gedaan heb"

• "Ik ben stom"

• " Niemand houdt van me."

• " Ik ben een slecht kind."

• " Ik hoor niet te leven."

Geef een aantal concrete voorbeelden van negatieve 

overtuigingen die je bij kinderen hebt waargenomen.

OEFENING: negatieve overtuigingen

TRAUMA EN EMOTIES
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Food for Thought

- CARINA VAN KREGTEN, 
PSYCHOLOOG & AUTEUR

"KINDEREN MET COMPLEX 
TRAUMA VOELEN ZICH VAAK 
ONVEILIG EN KUNNEN HUN 

EMOTIES MINDER GOED 
REGULEREN."

ALARM ! ! ! ! !

Emotieregulering
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TRAUMA EN GEDRAG

Besef dat het "vervelende" of "storende" 

gedrag niet voortkomt uit een bewuste 

keuze om zich te misdragen of niet op te 

letten.
Negeer wat het kind zegt, en luister naar 

HOE het kind het zegt.

"Hoe gaat het met je? IK zie dat je 

overstuur bent. WAT gebeurde er? ... "

Stress vreet energie. Zo blijft er steeds 

minder over om te leren om jezelf en je 

emoties in de hand te houden.

"Als je niet snel sorry zegt, dan zorg ik ervoor dat je geschorst wordt."

" Naar buiten! Je bent veel te druk!"

" Ik tel tot vijf en als je dan niet stil bent kan je naar de directeur."

" Jij let echt nooit op hé!"

" Zo moeilijk is die wiskundeoefening toch niet?"

" Heb je weer aandacht nodig?"

" Waarom heb je hem geslagen?"

OEFENING: gedrag niet zien als een keuze
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TRAUMA in de klas

Food for Thought

EEN KIND PROBEREN TE 
KALMEREN DOOR TE DREIGEN 
MET STRAF DOET EIGENLIJK 

PRECIES HET 
TEGENOVERGESTELDE.

Trauma beïnvloedt het werkgeheugen en 

de concentratie.

Lastig om nieuwe dingen te leren. Wat 

vandaag lukt, kan morgen of zelfs binnen 

een uur niet meer lukken.
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EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN:

• Ze denken niet goed na over wat ze willen bereiken. Doen en 

dan pas denken.

• ze maken geen plan door gebrek aan overzicht.

• Ze voeren een plan niet consequent uit.

• Ze evalueren niet wat ze gedaan hebben: af is af (ongeacht 

resultaat)

EXECUTIEVE VAARDIGHEDEN AANPAK:

• duidelijke doelen

• kleine stapjes, elke stap toelichten

• kind helpen plan te maken

• tijdens uitvoering plan: opvolgen

• samen evalueren

VEREISTEN OM TE KUNNEN LEREN IN DE KLAS

• VEILIGHEID

• Vertrouwen

• Community
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HOE TRAUMA DE CONCENTRATIE BEÏNVLOEDT:

• In staat van opperste waakzaamheid, gezien de wereld voor 

hen onveilig is

• Deze staat van waakzaamheid maakt het voor het kind 

moeilijk om:

⚬ zich op taken te concentreren

⚬ relatie tussen leeftijdsgenoten en leerkrachten aan te 

gaan

⚬ mentaal verwerkingsproces wordt bemoeilijkt

MOEILIJKHEDEN QUA SCHOOLORGANISATIE:

* Extern versus intern:

- School werkt met uurroosters, regels...

- Kind heeft innerlijke nood aan controle om zich 

veilig te voelen

* Groepsactiviteiten:

- Meeste activiteiten op school zijn 

groepsgerelateerd

- Kind moet met meerdere mensen (soms 

tegelijk) omgaan wat angsten oproept

MOEILIJKHEDEN QUA SCHOOLORGANISATIE:

* Vertraagde bevrediging:

- Goedkeuring, prestaties, rapporten, testen

- Kind richt zich op onmiddellijk bevrediging (in 

het nu) om zich veilig te voelen

* Duale rol van leerkrachten:

- zetten grenzen / regels

- Kind ziet deze grenzen eerder als een 

willekeurig iets en respectloos
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MOEILIJKHEDEN QUA SCHOOLORGANISATIE:

* Gedragsontwikkeling:

- Werken met evaluaties: goed/slecht

- Vanuit het standpunt van kind: gedrag heeft een 

strategisch doel

- Straffen en/of belonen heeft weinig impact

- Voor het kind wordt school een machtstrijd

HOE HUN KERWAARDEN OMGAAN MET:

* Correctie / kritiek:

- irrelevant ifv doel van het kind nl. veiligheid

- bevestiging van negatief zelfbeeld

* Waardering:

- Doet hun overtuigingen wankelen, triggert 

angsten

- Bevestiging dat leerkracht niet kan vertrouwd 

worden

HOE HUN KERWAARDEN OMGAAN MET:

* Succes:

- doet overtuigingen wankelen, roept angsten op

- Triggert 'sabotage' om gelijk te krijgen
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TRAUMASENSITIEVE AANPAK

Traumasensitief

onderwijs

Veerkracht

Zelfzorg

Kennis over 

trauma

Traumabril

Veiligheid

Vertrouwen

Stabiele 

relaties

Samen-

werken

Zelf-

regulatie

VEERKRACHT=

"Kinderen die ondanks traumatische gebeurtenissen goed functioneren, goede 

relaties met anderen blijven aangaan, positieve ontwikkeling doormaken, 

goede schoolresultaten behalen en goede aanpassingsvaardigheden laten 

zien."
Bron: Vandamme, N., 2019, Veerkracht bij kindertrauma, blz 27.
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Bron: 

www.lanno.be

Bron: https://www.youtube.com/watch?v=g25-8D99wc8

Sensitief/responsief tov behoeften van het kind ifv veerkracht:

• Bouw aan een vertrouwensrelatie met het kind

• Let op afwijkende of terugkerende gedragspatronen (kinderen 

communiceren vaak met gedrag)

• Achterhaal de wensen (behoeften) van het kind

• Bevraag de ouders over de behoeften van het kind

• Stimuleer en steun het kind in het zoeken naar manieren om 

emoties bij zichzelf te herkennen

Hoe kan jij de veerkracht van kinderen 

vergroten?

OEFENING: veerkracht
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Hoe kan jij een getraumatiseerd kind meer 

veiligheid en vertrouwen bieden?

Hoe kan een school meer veiligheid en vertrouwen 

bieden aan kinderen?

OEFENING: veiligheid en vertrouwen
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GROWTH MINDSET

GROWTH MINDSET

GROWTH MINDSET

• Rolmodel

• Feedback

• Maak bewust

• Fouten maken mag

• Inzet

• Uitdaging
Bron: Platform mindset
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Bij wie & hoe moet een groeimindset ontwikkelt 

worden?

Hoe voor jezelf ontwikkelen? 

OEFENING: groeimindset

TRAUMABRIL:

Leerkrachten /ondersteuners die kijken met een traumabril, 

hebben begrip voor het kind en zijn of haar gedrag. Ze snappen 

waar het gedrag door ontstaan is en veroordelen het kind niet om 

zijn gedrag.

WAT IS ER MIS MET JOU?

WAT IS ER GEBEURD WAARDOOR JE ZO REAGEERT?
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"Niets werkt bij dit kind."

"Dit kind wilt gewoonweg niet leren."

"De kind is altijd rebels."

"Deze leerling is lui. Vorige keer kon hij het wel."

"Ik moet de controle houden."

"Ik moet iedereen gelijk behandelen."

"Kinderen moeten de consequenties van hun gedrag maar aanvaarden."

OEFENING: door traumasensitieve bril kijken

STEL ANDERE VRAGEN:

• Wat is er echt aan de hand?

• Wat heeft dit kind nodig?

• Hoe kan ik mijn eigen standpunt aanpassen?

• Wat probeert het kind te zeggen?

• Welke triggers zie ik over het hoofd?

• Is de opdracht de oorzaak?

• Heb ik iets gezegd dat het gedrag veroorzaakt heeft?

• Heeft een klasgenoot iets gezegd dat het gedrag veroorzaakt 

heeft?

• Dacht het kind aan het iets heel anders (herbeleving) en 

raakte het daardoor van streek?

Rollenspel:

Aan de hand van je casus: een andere deelnemer speelt de rol 

van het getraumatiseerde kind.

Maak onder meer gebruik van de 'andere' vragen om meer te 

weten te komen over wat er echt speelt.

OEFENING: stel andere vragen
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Food for Thought

- L.M. BOMBER, AUTEUR 
VAN SETTLING TO LEARN

"JE MOET EEN RELATIE AANGAAN 
MET EEN KIND, DAT UIT AL ZIJN 

GEDRAG LIJKT TE LATEN ZIEN 
DAAR GEEN PRIJS OP TE 

STELLEN."

Traumasensitieve aanpak:

• Zorg dat je het kind vertrouwen geeft.

• Gebruik geweldloze communicatie.

• Het kind is NIET het gedrag!

• Blijf zeggen dat je vertrouwen hebt in het kunnen 

van het kind.

• Check je aannames. Geen vooroordelen.

• Help het kind op sociaal gebied. Leg uit, oefen.

• Leer kinderen elkaar te helpen, te begrijpen en te 

steunen.
Bron: Wolpow e.a., 2011The heart of learning and 

teaching

Wat getraumatiseerde kinderen nodig hebben:

• veiligheid

• iemand die er voor ze is (waardering+begrip)

• steun en liefde

• positieve aandacht
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Aan de hand van je casus:

Werk een traumasensitieve aanpak uit voor dit 

bepaalde kind met wat je uit deze masterclass 

geleerd hebt.

OEFENING: traumasensitieve aanpak

OEFENING: time in aanpak

Peter wordt regelmatig naar de gang gestuurd om 

'te gaan nadenken' over zijn gedrag. 

• Wat zou Peter kunnen denken?

• Welk gevoel heeft Peter?

• Neemt hij verantwoordelijkheid voor deze 

situatie?
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OEFENING: time in aanpak i.f.v. jouw casus

Werk uit hoe je een time in aanpak zou kunnen 

toepassen in een bepaalde situatie waarin het kind 

uit je casus in terecht komt.

• Wees je bewust van je eigen lichaam.

• Reageer niet vanuit een opwelling.

• Erken de emoties.

• Praat juist zachter ipv harder.

• Als het kind weg wil, laat het dan gaan. Blokkeer de uitgang 

niet.

• Eis niets, zeker geen complexe dingen.

• Vraag of het kind een time-in nodig heeft.

• Let niet zozeer op WAT het kind zegt, maar HOE.

• Respectvol omgaan met verkregen informatie.

• Maak gebruik van VERBINDENDE Communicatie
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• Als je deze punten overloopt, wat zijn dan jouw 

verbeterpunten?

• Of wat zijn de verbeterpunten voor jouw team op vlak van 

traumasensitieve aanpak?

OEFENIN

G

ZELFZORG=
een menselijke behoefte en een professionele en ethische 

noodzakelijkheid

--> ZORG VOOR DE LEERKRACHT

JOUW ACTIEPLAN

tzonnekind.kindercoach@gmail.com
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JOUW GROOTSTE INZICHT?
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