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 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen  

 

Wist je dat je als leerkracht of onderwijsprofessional hét verschil kan maken in 

het leven van een getraumatiseerd kind? Dat je met de juiste kennis over 

trauma een bijdrage kan leveren aan het herstel van de aangerichte schade?   

 

We staan er niet elke dag bij stil, maar de invloed van een trauma op de ontwikkeling en het gedrag 

van een kind is groot. Kinderen die te maken hebben met een complexe scheiding, verwaarloosd zijn, 

een ongeluk, oorlog, overlijden/verlies of andere heftige situaties hebben meegemaakt, lopen vaak 

vast in het onderwijs. Ze presteren onder hun kunnen, vragen veel aandacht of trekken zich juist terug. 

Het zijn leerlingen waar je moeite mee hebt, die bezorgdheid of irritatie oproepen. Grote kans dat een 

vorm van trauma bij deze kinderen een rol speelt. 

 

In deze training krijg je de kennis en handvatten die nodig zijn om de negatieve spiraal te doorbreken 

en te zorgen dat het kind zich in jouw klas optimaal kan ontwikkelen.  

Resultaat 

Na afloop van deze training: 

o Heb je achtergrondkennis over wat de effecten van een trauma kunnen zijn op de ontwikkeling 

en het gedrag van kinderen; 

o Heb je vaardigheden om naar het gedrag van je leerlingen te kijken door een ‘traumabril’;  

o Heb je handvatten om het gevoel van veiligheid en veerkracht van leerlingen te vergroten; 

o Ben je bekend met de oefeningen en werkmethode en kun je deze toepassen; 

o Ben je voorbereid op lastige situaties en mogelijke valkuilen;  

o Ben je veerkrachtiger om met moeilijkere leerlingen om te gaan. 

Doelgroep 

Deze training is voor leerkrachten en onderwijsprofessionals op het primair onderwijs (in overleg ook 

mogelijk voor andere vormen van onderwijs).  

Werkwijze 

Deze training is opgezet in samenwerking met Leony Coppens (leonycoppens.nl). Leony is 

gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke traumatisering. De training is 

gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van chronisch trauma. Deze 

inzichten zijn verwerkt in o.a. powerpointdia’s, casusbeschrijvingen en oefeningen. 

o Er zijn acht modules van elke 1,5 uur. De modules worden in overleg los of geclusterd 

aangeboden. 

o De training wordt door twee trainers gegeven: één schoolmaatschappelijk werker en één 

gedragswetenschapper (psycholoog/orthopedagoog). 

o Door een geheel schoolteam gezamenlijk te trainen ontstaat het grootste effect. 

Interesse? 

Neem contact op met Simone of Sigrid. Zij helpen je verder bij vragen. 

 

Simone Kester-Schalke     Sigrid Roodenburg    

Gedragswetenschapper Onderwijs Jeugdzorg    Gedragswetenschapper Onderwijs Jeugdzorg   

Mobiel: 06 293 364 53       Mobiel: 06 218 763 70   

E-mailadres: s.kesterschalke@jeugdformaat.nl   E-mailadres: s.roodenburg@jeugdformaat.nl   


