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Schoolbrede aandacht voor 
het getraumatiseerde kind

In april van dit jaar verscheen het boek De traumasensitieve school van Anton 

Horeweg. Hierin legt hij uit hoe schoolbrede ondersteuning een leerling met een 

trauma kan helpen. In dit artikel geeft Horeweg alvast een inkijkje in hoe je de 

traumacyclus doorbreekt.

Tekst: Anton Horeweg

D
e traumasensitieve school is geen nieuw schoolconcept, 
het is een andere denkwijze omtrent gedrag van kinde-
ren. Trauma-informed schools, zoals ze in de VS, Canada 
en Australië heten, bestaan daar al meer dan een decen-
nium. Deze scholen houden rekening met het feit dat er 

veel meer kinderen dan gedacht getraumatiseerd zijn, en dat 
het leren en het gedrag van deze kinderen verstoord kan zijn 
(Perry, 2016). De inrichting van de school en de lokalen en het 
handelen van de directie, intern begeleiders, leraren, begelei-
ders en klassenassistenten is hierop afgestemd.
In feite is een traumasensitieve school een plek waar alle 
personeelsleden kennis hebben van het voorkomen en de 
impact van trauma op de (hersen)ontwikkeling van kinderen 
(Van der Kolk, 2016). Men beseft dat veel van het gedrag van 
deze kinderen misschien wel moedwil lijkt, maar dat dit niet 
het geval is: hun breinontwikkeling laat geen andere mogelijk-
heid dan het vertoonde gedrag. En het allerbelangrijkste: de 
relatie met het kind staat voorop. Dit is vooral van belang voor 
kinderen die door hun gedrag lijken te laten zien deze relatie 
niet op prijs te stellen. Een goede relatie met een betekenis-
volle volwassene is in hoge mate helend (Perry & Salavitz, 
2016). De leraar of begeleider kan die volwassene zijn. Ook 
klasgenoten kunnen in hoge mate bijdragen aan het gevoel er 
te mogen zijn (Rossen & Hull, 2013). In een traumasensitieve 
school is er structureel aandacht voor sociaal-emotioneel leren 
(SEL, Van Overveld, 2017).

Schoolruimte
In een traumasensitieve school wordt de fysieke schoolomge-
ving zo ingericht dat er ruimte is voor ontlading van stress. Er 
worden activiteiten gekozen die helpen om kinderen te leren 
zichzelf te reguleren. Soms moeten daarvoor activiteiten uit 
het bestaande curriculum wat extra aandacht krijgen. Denk 

bijvoorbeeld aan tekenen, muziek en expressie. Soms moeten 
er activiteiten worden toegevoegd, bijvoorbeeld regelmatige 
(geplande en ongeplande) brainbreaks of een activiteit als me 
moves1, mindfulness of kinderyoga.

Psychotrauma

De term trauma komt uit de geneeskunde en bete-
kent ‘wond’. Trauma is het gevolg van een bescha-
diging. Door een of meer ingrijpende gebeurtenis-
sen (een auto-ongeluk, het verlies van een naaste, 
mishandeling, verwaarlozing, misbruik, pesten 
enzovoort) kan een psychische wond optreden. Dat 
kan leiden tot klachten. Bij eenmalige gebeurtenis-
sen verdwijnen deze klachten vaak vanzelf. Als dat 
niet zo, is sprake van (psycho)trauma. Bij meerdere 
gebeurtenissen of als de gebeurtenissen lang aan-
houden, treedt vaker trauma op.
Trauma in de vroege kinderjaren (vroegkinderlijk 
chronisch trauma of complex trauma) heeft grote 
impact op de ontwikkeling van het brein en daar-
mee op gedrag en leren.
Het gedrag dat kinderen door een trauma laten zien 
is zeer divers. Aan het gedrag zelf kun je dus niet 
‘zien’ dat er een trauma achter zit. Dat is waarom er 
ook naar de levensgeschiedenis van het kind moet 
worden gekeken. Wat je onder meer aan gedrag 
kunt zien: stil, teruggetrokken, angstig, boos, druk 
of zelfs agressief gedrag. 
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Zelfbeeld
Trauma komt vaker voor dan we denken (Coppens et al., 2017). 
Het heeft invloed op je zelfbeeld, je kijk op volwassenen, de 
wereld en uiteindelijk ook op je gedrag. De overtuiging dat je 
zelf niets waard bent, dat je slecht bent, dat de wereld onveilig 
is en volwassenen niet te vertrouwen zijn, doet veel met een 
kind. In de klas merk je vaak dat getraumatiseerde kinderen 
voortdurend in staat van hyper- of hypo-arousel zijn: een niet 
kalme staat, die het zo goed als onmogelijk maakt om te leren 
en om zich ‘te gedragen’ (McNight, 2015).
In de praktijk betekent dit dat onze traditionele manier van be-
lonen en straffen niets uithaalt. Deze behavioristische manier 
gaat er namelijk van uit, dat een kind ervoor kiest meer goed 
gedrag te vertonen als het hiervoor beloond wordt. Dat werkt 
echter alleen als je kunt nadenken over je gedrag. Bij een 
getraumatiseerd kind werkt dit anders. Het stickervel werkt 
bijvoorbeeld niet. Natuurlijk wil een kind die beloning wel. Het 
bezwijkt echter onder de stress die veroorzaakt wordt door 
het vooruitzicht die beloning niet te kunnen krijgen. Een kind 
dat getraumatiseerd is, heeft een tamelijk zwart-witbeeld van 
de wereld. Beter gezegd, het wereldbeeld is zwart. Het kind 
denkt bij voorbaat dat dingen niet zullen lukken, omdat het nu 
eenmaal een waardeloos, slecht kind is.

De traumacyclus
In onze scholen gebeurt niet altijd datgene wat deze kinderen 
kan helpen. Misschien herken je de volgende situatie. Een 
‘vervelend’ kind wordt de klas uit gestuurd en moet naar de 
directie. Daar krijgt het kind een preek en belooft het het nooit 
meer te doen. Binnen de kortste keren zit het kind echter 
opnieuw bij de directie en voltrekt zich deze cyclus opnieuw. 
Soms zelfs een schoolloopbaan lang!
Het vervelende van deze cyclus is, dat het ten eerste het 
probleemgedrag niet oplost, het gedrag blijft zich immers her-
halen, en ten tweede dat er hertraumatisering plaatsvindt bij 
het kind. Met elke negatieve interactie, met elke verwijdering 
wordt het kind bevestigd in zijn overtuigingen: ik ben slecht, 
niemand vindt mij leuk

Doorbreek de cyclus
Het is zaak dat de school haar handelen afstemt op deze 
kinderen en probeert de cyclus te doorbreken. Dat is een 
moeilijke taak, maar het kan lukken door traumasensitief te 
werken, een aanpak die uiteindelijk tot minder problemen zal 
leiden. In de VS wordt er op veel scholen al langer op deze 
manier gewerkt. Het aantal kinderen dat herhaaldelijk in de 
problemen blijft komen is daar zienderogen afgenomen. Ook 
in Nederland zijn er al scholen die op deze manier werken, zij 
het dat de aanpak hier nog verspreid moet worden.2 

Meer lezen over de traumasensitieve school? In dit 
onlangs verschenen boek – dat tot stand is gekomen 
in een samenwerking tussen de LBBO en Lannoo 
Campus – gaat Anton Horeweg dieper op de zaken in. 
ISBN: 9789401442886
Pagina’s: 352
Prijs: € 34,99
Bestellen via www.lannoocampus.nl

Figuur 1: De traumacyclus van McInerney en McKlindon (2014).
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Belangrijk is op een andere manier te kijken naar gedrag. Het 
afwijkend gedrag dat het kind laat zien, is niet moedwillig. Het 
is bovendien niet abnormaal. Ivo Mijland verwoordde het al 
eens mooi: ‘Wij moeten af van het idee dat kinderen niet nor-
maal zijn.’ Het gedrag van deze kinderen is volkomen normaal 
en past het beste in de omgeving waarin ze opgroei(d)en. Om-
dat je brein gebruiksafhankelijk gevormd wordt, is het gedrag 
door wat je hebt meegemaakt logisch gedrag (Perry & Szala-
vitz, 2016). In een veilige school is dat gedrag weliswaar niet 
meer nodig, maar het kost tijd om je aan te passen aan een 
nieuwe situatie. Het brein moet letterlijk andere verbindingen 
vormen. Wat helpt, is een leraar die het kind vol vertrouwen, 
zonodig langdurig, ondersteunt. Ondersteuning kan beginnen 
door de ib’er of gedragsspecialist het stappenplan (links, in het 
blauwe kader) samen met de leraar te laten doorlopen. 

Andere bril
Traumasensitief werken betekent ook het loslaten van oude 
aannames en gewoontes. Door met een andere bril (de 
traumabril) naar gedrag te kijken, door betere voorwaarden te 
scheppen voor het kind en door zelf (soms) ander gedrag te 
vertonen, werk je traumasensitief. 
Traumasensitief lesgeven is namelijk niet een geheel nieuwe 
manier van lesgeven voor speciale kinderen. Het is een 
houding van de leraar die alle leerlingen recht doet en door 
veel leraren al (gedeeltelijk) (on)bewust wordt toegepast. Het 
is de taak van de leraar en andere volwassenen om het kind 
goede alternatieven aan te bieden en ze die te leren. Iets wat 

Stappen om de traumacyclus te 
doorbreken 

1.  Bedenk eerst wat de goede, sterke kanten van 
het kind zijn. Het voorkomt dat we ‘kind’ en ‘ver-
keerd gedrag’ vereenzelvigen tot ‘verkeerd kind’.

2.  Bedenk wat je vindt van de leerling. Soms den-
ken leraren bijvoorbeeld dat het ‘logisch is dat 
het kind zo doet, met zo’n familie’, of ze denken 
dat het kind ‘best normaal kan doen als het zou 
willen’. Parkeer je eigen aannames. 

3.  Probeer te bedenken wat het kind ‘wil’ met het 
gedrag. Vaak is dat ‘willen’ overigens onbewust. 
Zou het kunnen dat het kind je (nog) niet ver-
trouwt? Is het een stressreactie?

4.  Zoek nu de bewijzen voor je aannames en je 
hypothese over wat het kind wil zeggen met zijn 
gedrag.

5.  Als je bedenkt dat het gedrag vrijwel altijd voort-
komt uit negatieve overtuigingen over zichzelf, 
andere mensen en de wereld (een zogenaamd 
negatief intern werkmodel) en dat het vaak een 
stressreactie is, kun je acties bedenken om het 
kind te laten zien dat jij het niet in de steek laat 
en kun je je vooral richten op stressverminde-
ring, in plaats van het ‘probleemgedrag’.
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Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en leraar in het basisonderwijs.  
Hij heeft diverse onderwijsboeken geschreven, waaronder ‘Gedragsproblemen in 
de klas’ en ‘Wat stuitert daar door je klas?’ Hij is een veelgevraagd spreker  
op scholen en congressen.

Foto: Roos Koolen Fotografie
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In de materialenbank op www.lbbo.nl vind je onder 
meer de volgende artikelen over de omgang met 
getraumatiseerde kinderen:
– Hoe begeleid je een getraumatiseerd kind? (maart 

2017)
– Trauma in de klas, tijd heelt niet alle wonden (maart 

2016)
– De leraar als betekenisvolle andere bij kinder- 

mishandeling (januari 2018)

tip

overigens niet van de ene op de andere dag zal lukken. Echter, 
als je geduldig bent in dit proces, bereik je meer dan wanneer 
je controle over hun gedrag wilt uitoefenen. Uiteindelijk gaat 
het erom dat zij zelf controle over hun gedrag krijgen.

tot slot
Scholen zouden naar mijn idee meer aandacht moeten be-
steden aan getraumatiseerde kinderen. Niet door trauma als 
nieuw label te introduceren, maar door op een andere manier 
te kijken naar gedrag. Bevindingen uit de wetenschap kun-
nen absoluut van nut zijn in onze klassen. Begin klein. Bekijk 
kritisch of er soms leerlingen zijn die telkens weer vastlopen 
op gedrag. Betrek ook het verleden van deze kinderen in je 
onderzoek. Dit is ook van belang als de kinderen geen asiel-
zoeker zijn. Kinderen die thuis in een moeilijke situatie zaten of 
zitten, kunnen hetzelfde gedrag vertonen. Doorloop voor die 
kinderen de eerdergenoemde strategie om de traumacyclus 
te doorbreken. Licht je team voor over trauma en de impact 
op de ontwikkeling van kinderen en pas vaker traumasensitief 
werken toe!
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1
 Zie https://prio-health.com/memoves/ voor een voorbeeld.

2
 Een voorbeeld is de Lincoln Alternative High School in Washington waarover de YouTube-

film Paper Tigers werd gemaakt. In Nederland is de St. Paulusschool in Heerlen een goed 
voorbeeld. Als je zoekt op trauma-informed schools, kom je er nog vele tegen in de VS, 
Canada en Australië.

Een goede relatie met een 
betekenisvolle volwassene is in 
hoge mate helend


