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Kindermishandeling is een belangrijke oorzaak van trauma bij kinderen.
Onderzoek uit 2011 laat zien dat er in Nederland gemiddeld in elke klas een
kind zit dat slachtoffer is van kindermishandeling (Alink, Van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, e.a. , 2011). Het vermoeden bestaat echter dat het werkelijke
aantal aanzienlijk hoger ligt omdat kindermishandeling vooral achter
gesloten deuren plaatsvindt. Door traumasensitief les te geven kun je een
wezenlijk verschil maken in het leven van getraumatiseerde kinderen. Dit
begint met het herkennen en erkennen van de gevolgen van trauma bij
kinderen. Hoe doe je dat?
Leony Coppens

I

zijn ouders. Op een avond zijn de kinderen met hulp
van de politie door de jeugdbescherming uit huis
gehaald. Niels woonde een jaar in een kindertehuis
en werd daarna in een pleeggezin geplaatst. Weer een
jaar later verhuisde hij naar het huidige pleeggezin.
In de jaren dat Niels nog bij zijn ouders woonde,
werd hij emotioneel en fysiek verwaarloosd en was
hij regelmatig getuige van huiselijk geweld. Naast
deze vormen van kindermishandeling bestaan er
nog andere varianten zoals seksueel misbruik en
emotionele en fysieke
mishandeling. Ook een
Niels zit in groep 5. Zijn pleegouders hebben een gesprek met de
vechtscheiding wordt
leerkracht. Het gaat niet goed met Niels op school. Hij maakt vaak
gezien als een vorm van
kindermishandeling. In
ruzie, gaat dan flink te keer en is bijna niet te stoppen. Het gesprek
de helft van de gevallen
met de leerkracht loopt positiever dan de pleegouders verwachtten.
komen verschillende
De leerkracht zegt dat ze het gedrag van Niels door een traumabril
vormen tegelijkertijd
voor, zoals bij Niels.
wil bekijken. Ze wil met hen praten over wat Niels kan triggeren en
Anders dan vaak wordt
hoe ze hem kan helpen zich veiliger te voelen.
gedacht komt verwaarlozing, zowel emotioneel
als fysiek, het vaakst voor. Toch wordt verwaarloVORMEN EN GEVOLGEN VAN TRAUMA
zing vaak nog onvoldoende herkend, terwijl de negaTrauma is een actueel onderwerp. ‘School wil curtieve gevolgen ervan zeer ernstig kunnen zijn. In
sus en speltherapeut’ kopt het NRC in oktober 2015.
wijken waar veel gezinnen kampen met financiële
Reden: ‘Veel schoolleiders maken zich zorgen om de
zorgen, is het risico op kindermishandeling groter.
trauma’s van vluchtelingenkinderen’. In mei 2016
Als kindermishandeling stopt duren de gevolgen
schrijft dezelfde krant ‘Niet elke vluchteling heeft
ervan vaak nog lang voort. Niels woont bijvoorbeeld
een trauma’. Gelukkig maar.
al enkele jaren op een veilige plek maar de gedragsAndersom is het ook zo dat trauma niet alleen voorproblemen die hij nog dagelijks laat zien, hebben
komt bij vluchtelingen. Ook voordat de vele vluchtedirect te maken met de traumatische ervaringen die
lingenkinderen het onderwijs binnenstroomden,
hij al vroeg in zijn leven heeft opgedaan. Ook al
zaten er al getraumatiseerde kinderen op school.
wordt Niels niet meer geslagen en zorgen zijn pleegKinderen zoals Niels. Tot zijn vierde woonde Niels
samen met zijn oudere broer en zijn jongere zusje bij ouders goed voor hem, zijn hersenen hebben geleerd >>
n wijken waar veel gezinnen kampen met sociaal-economische problemen is het risico op
kindermishandeling extra groot. Als kindermishandeling stopt duren de traumatische
gevolgen vaak nog lang voort. Het gedrag van
getraumatiseerde kinderen zorgt vaak voor onrust
in de klas en een gevoel van frustratie en machteloosheid bij de leerkracht. In dit artikel vind je
handvatten om op een juiste manier les te geven aan
getraumatiseerde kinderen.
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Ook voordat de vluchtelingenki
stroomden, zaten er al getraum

--------- _ ------- _ --- _ -------------- _ ------- _ --- _ --------------- _ ------

om alert te zijn op gevaar en anderen niet te vertrouwen. Ook de vele kinderen die thuis blijven
wonen nadat de kindermishandeling stopt, kunnen
zich nog jaren onveilig blijven voelen. Dit illustreert het verschil tussen fysieke veiligheid en
psychische veiligheid.
HERSENEN ONTWIKKELEN ZICH OP BASIS
VAN ERVARINGEN

Als je Niels rustig in de klas ziet zitten kun je je zijn
agressieve gedrag bijna niet voorstellen. Hij is klein
voor zijn leeftijd en speelt nog graag met kleuter-

L esgeven aan getraumatiseerde kinderen
Mede door de de invoering van Passend
Onderwijs en de vele vluchtelingenkinderen
krijgen leerkrachten, intern begeleiders en
schoolmaatschappelijk werkers steeds meer te
maken met getraumatiseerde kinderen. Dit
boek biedt hen onmisbare praktische kennis
en vaardigheden om goed om te kunnen gaan
met het vaak moeilijk te begrijpen gedrag van
de getraumatiseerde leerlingen.
Leony Coppens, Carina van Kregten & Marthe Schneijderberg | ISBN
9789088505621 | ¤ 37,50 | www.lag.swpbook.com

speelgoed. Zijn heftige gedrag komt voor zijn leerkrachten vaak volledig onverwacht. Inmiddels
weten ze al iets beter wat het gedrag kan veroorzaken en hoe ze Niels kunnen helpen om weer rustig
te worden. Zijn juf legt uit: “Niels heeft als jong
kind veel onverwachte en stressvolle situaties
meegemaakt. Hierdoor heeft hij geleerd dat er elk
moment iets vervelends kan gebeuren. Sinds we
dat weten zien we ook dat hij eigenlijk voortdurend
alert is op mogelijk gevaar. We begrijpen nu ook
beter waar zijn gedrag vandaan komt en kunnen er
daardoor ook adequater mee omgaan.”
Ervaringen zijn de vormgevers van onze hersenen.
Wanneer een baby geboren wordt, zijn er al miljarden hersencellen aangemaakt. De verdere ontwikkeling hangt af van de neurale verbindingen die
tussen de hersencellen worden aangelegd. De verbindingen ontwikkelen zich op basis van de ervaringen die een kind gedurende zijn eerste levensjaren opdoet, in het bijzonder de ervaringen in de
interactie met de ouders of verzorgers (National
Scientific Council on the Developing Child, 2004).
Hoe vaker een ervaring wordt herhaald, des te
sterker wordt de verbinding. Vanuit evolutionair
standpunt bezien is dit goed te begrijpen. De ervaringen die het kind opdoet zijn representatief voor
de omstandigheden waarin het kind opgroeit. Op
die manier wordt een kind optimaal voorbereid op
het leven dat hem te wachten staat (National Scientific Council on the Developing Child, 2004).
Zo hebben Niels’ vroege ervaringen hem voorbereid op overleven in een onvoorspelbare en onveilige omgeving. Nu zijn leerkrachten dit weten, be-
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nkinderen het onderwijs binnenumatiseerde kinderen op school

------- __ -------- _ -------- _ ------- _ --- _ ---------- _ ------- _ --- _ -------grijpen ze zijn gedrag beter en kunnen ze er
effectiever op anticiperen en reageren.
DE ONZICHTBARE KOFFER VAN NIELS

De leerkracht van Niels bespreekt met zijn pleegouders dat alle kinderen met een onzichtbare koffer de klas binnenkomen. Die koffer zit vol met
overtuigingen en verwachtingen die de kinderen in
de loop van hun leven hebben ontwikkeld. Zelfs als
kinderen nog geen taal hebben ontwikkeld, vormen
zich al wel overtuigingen over zichzelf, over anderen en over de wereld (Coppens, & Van Kregten,
2012). Op basis van wat de leerkracht weet over
Niels denkt ze dat hij de overtuiging heeft dat anderen niet te vertrouwen zijn. Niels zijn pleegouders herkennen direct wat de leerkracht bedoelt.
Thuis merken ze ook dat Niels heel veel moeite
heeft om hen te vertrouwen. De pleegvader vertelt
dat hij soms denkt dat Niels vooral bang is van
mannen. Hij reageert thuis heel anders op hem dan
op zijn vrouw. ‘In het begin dook hij soms onder de
tafel als ik iets aan hem vroeg’, vertelt de pleegvader. De leerkracht herkent dit gedrag ook. ‘Als ik
iets tegen Niels zeg vraag ik me soms af of hij me
wel hoort. Maar als mijn collega Stijn voor de klas
staat dan kan hij daar heel fel, soms zelfs agressief
op reageren. Of hij loopt zomaar opeens de klas
uit.’ Gezamenlijk bedenken ze dat Niels misschien
de overtuiging heeft dat mannen gevaarlijk zijn en
brainstormen ze verder over mogelijke andere
overtuigingen en verwachtingen die hij in zijn
onzichtbare koffer met zich meedraagt. Zowel de
leerkrachten als de pleegouders kunnen het gedrag
van Niels beter begrijpen door stil te staan bij de
inhoud van de onzichtbare koffer. Door zo onder
het gedrag van Niels te kijken geeft niet alleen
meer begrip, het helpt hen ook om het zich minder
persoonlijk aan te trekken.
OVERACTIEF ALARMSYSTEEM

Alle mensen hebben een intern alarmsysteem dat
ons helpt om snel op te merken dat er gevaar dreigt.
Als je door een park loopt en opeens een slang ziet,
gaat er een alarmbel in je hersenen af waarna je
lichaam reageert met een stressreactie: vechten,
vluchten of verstijven. Je interne alarmsysteem
slaat deze ervaring op zodat je de gevaarlijke situatie een volgende keer heel snel herkent. Een volgende keer dat je door een park loopt ben je hierdoor

Niet elke ingrijpende
gebeurtenis leidt tot trauma
Kenmerkend voor een traumatische ervaring is dat het gepaard gaat
met heftige emoties die je overspoelen en waar je geen controle
over ervaart. Het kan gaan om gevoelens van angst, hulpeloosheid
en/of onmacht. De stress die dit met zich meebrengt gaat samen
met intense lichamelijke effecten zoals hartkloppingen en een
versnelde ademhaling.
Niet elke ingrijpende gebeurtenis leidt tot een trauma. Of iemand na
het meemaken van een schokkende gebeurtenis of stressvolle
omstandigheden traumaklachten ontwikkelt is afhankelijk van
verschillende factoren. Een belangrijke factor is de leeftijd. Kinderen, vooral jonge kinderen, zijn nog beperkt in hun mogelijkheden
om stress te reguleren waardoor het hen sneller overspoelt. Een
tweede factor is de betekenis die iemand aan een gebeurtenis
verleent. Ook dit vergroot het risico op trauma bij kinderen.
Kinderen denken immers sneller dan volwassenen dat ingrijpende
gebeurtenissen zoals ruzies tussen hun ouders, mishandeling of
misbruik hun eigen schuld zijn. Ze kunnen simpelweg geen andere
reden bedenken. Bovendien is het idee dat je er zelf iets aan kunt
doen voor een kind beter te verdragen dan de gedachte dat de
volwassenen van wie je afhankelijk bent voor de onveiligheid
zorgen. Tot slot is ook de aard van een gebeurtenis van invloed op
het al dan niet ontwikkelen van traumaklachten. Gebeurtenissen
waarbij sprake is van geweld tussen mensen (ook als je er alleen
getuige van bent) en gebeurtenissen die gepaard gaan met het
verlies van of verraad door een hechtingsfiguur leiden sneller tot
trauma. Dit alles opgeteld maakt dat kindermishandeling een groot
risico op trauma met zich meebrengt.

waarschijnlijk veel meer op je hoede. Als je vervolgens een stok op de grond ziet liggen die op een
slang lijkt, heeft je lichaam al een stressreactie in
gang gezet voordat je je realiseert dat het maar een
stok is. De stok die je aan de slang doet denken is
een trigger geworden. Stel dat Niels door zijn ouders naar de gang werd gestuurd als ze boos op hem
waren en Niels daar heel angstig was omdat hij niet
wist wat er verder zou gaan gebeuren. Dan kan het
zo zijn dat Niels als hij op school naar de gang
wordt gestuurd zich weer net zo angstig voelt als
hij zich vroeger thuis voelde. Zijn alarmsysteem
heeft naar de gang gestuurd worden dan gekoppeld
aan een gevaarlijke situatie. Dit kan ertoe leiden
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Voor een kind dat op jonge leeftijd v
steeds meer zintuigelijke prikkels_ ----t

--------- _ ------- _ --- _ -------------- _ ------- _ --- _ --------------- _ -----Het gevoel van veiligheid van een kind in de klas vergroten
> Geef een kind zoveel mogelijk
controle. Dat betekent niet dat je de regie
uit handen geeft! Als je wilt dat een kind
iets gaat doen kun je hem controle geven
door te vragen in welke volgorde hij iets
wil doen, op welke manier, op welke plek
en/of met welk materiaal.
> Maak een veilige plek in de klas waar
een kind naar toe kan gaan als het
gestrest is. Vaak helpt het als het kind
zich even op een beschutte plek kan
terugtrekken. Een (schommel)stoel of een
hangmat waar een kind in weg kan
kruipen, (verzwaarde) dekens, sensopathische materialen om aan te voelen
(bijvoorbeeld een knuffelpoes die met
rijst verzwaard is en zo even zwaar voelt
als een echte kat) kunnen helpen het
stressniveau weer te laten zakken. Je kunt
ook een speciale EHBO-doos maken voor
een kind met daarin voorwerpen die
specifiek voor dat kind helpend zijn.
Bijvoorbeeld een doekje met de geur van
een vertrouwde en veilige volwassene,
iets om op te bijten of te zuigen, een foto
of een kaartje met activiteiten die
bijdragen aan het verlagen van de stress.

> Zorg voor vaste routines en rituelen
om de voorspelbaarheid en daarmee het
gevoel van veiligheid te vergroten. Je
kunt bijvoorbeeld ook steeds dezelfde
rustgevende muziek laten horen tijdens
overgangsmomenten.
> Bereid een kind goed voor op een
verandering. Voor veel getraumatiseerde
kinderen is verandering een trigger,
daarom is het belangrijk ze hier goed op
voor te bereiden.
> Let wanneer een kind gestrest is vooral
op je toon, houding en mimiek. Bij
oplopende stress pikt een kind steeds
minder op van de inhoud en is het steeds
meer gericht op non-verbale signalen die
hem aangeven dat de situatie veilig of
onveilig is.
> Maak een steunplan voor getraumatiseerde kinderen in je klas met daarin
informatie over wat de stress bij een kind
kan verhogen (welke onderwerpen,
situaties en zintuigelijke prikkels kunnen
triggers zijn?) en wat helpt de stress te
verlagen (wat moet je als leerkracht juist

wel/niet doen of zeggen). Een voorbeeld van
een steunplan is te downloaden bij de
aanschaf van het boek Lesgeven aan
getraumatiseerde kinderen (zie http://www.
swpbook.com/1794#.V6zTdpMrKYU).
> Richt je op het verminderen van de
stress bij een kind in plaats van op het
beheersen of veranderen van het
gedrag. Getraumatiseerde kinderen
hebben vaak geen controle over hun
gedrag omdat hun interne alarmsysteem
overactief is. Reageren op het gedrag
verhoogt dit stressniveau vaak alleen
maar. Aansluiten bij de gevoelens en
gedachten die onder het gedrag liggen
helpt vaak beter om de stress te laten zakken (en daarmee weer controle over het
gedrag te krijgen).
> Laat een kind met jouw hulp ontdekken onder welke omstandigheden zijn
stress oploopt en andersom wanneer de
stress zakt. Je kunt hiervoor gebruikmaken van een eenvoudige hartslagmeter.
Als een kind ziet waar hij rustig van wordt
is hij eerder gemotiveerd om dat te gaan
doen.

-- _ --------------- _ ----- _ --------------- _ ----dat Niels heel heftig reageert als hij de klas uit
wordt gestuurd, zonder dat Niels of iemand anders
begrijpt wat de reden van zijn gedrag is.
Voor een kind dat op jonge leeftijd veel stress ervaart, worden steeds meer zintuigelijke prikkels
triggers. Hierdoor gaat zijn alarmbel steeds vaker
rinkelen. Met voldoende steun van de volwassenen
die voor hem zorgen, kan een kind deze stress misschien nog wel verdragen. Maar wanneer deze
volwassenen door hun eigen problemen het kind
onvoldoende kunnen helpen zijn stress te reguleren – en/of wanneer ze de stress mede veroorzaken
– dan raakt het interne alarmsysteem overactief.
Het is dan alsof er in de hersenen van dat kind
voortdurend alarmbellen afgaan die aangeven dat

er gevaar dreigt. Bij mensen met een gezond functionerend alarmsysteem zakt de stress al snel wanneer ze zich realiseren dat ze schrokken van een
stok in plaats van een slang. Als Niels ergens van
schrikt houdt de stress echter veel langer aan. Zijn
alarmsysteem is overactief. Het is alsof zijn alarmbellen maar blijven rinkelen en zijn lichaam voortdurend bezig is te reageren op gevaar. Dat verklaart
ook waarom zijn leerkrachten hem in vergelijking
met zijn klasgenoten veel minder gemakkelijk
kunnen kalmeren.
Vanwege de sterk negatieve invloed die een overactief stresssysteem heeft op de in ontwikkeling
zijnde hersenen noemen wetenschappers de stress
die hiermee gepaard gaat toxische stress. Toxische
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d veel stress ervaart, worden
_ ------- _ --- _ -------------- _ ------- _ --- _ --------------- _ ---s_ --------triggers

------- __ -------- _ -------- _ ------- _ --- _ ---------- _ ------- _ --- _ -------stress verstoort de hersenontwikkeling.
Het belemmert onder andere de ontwikkeling van de bovenste hersendelen waar
op school juist veel beroep op wordt gedaan bijvoorbeeld bij het luisteren naar
en opslaan van informatie, samenwerken
met andere kinderen, plannen, reflecteren en het onder controle houden van
emoties en gedrag (National Scientific
Council on the Developing Child,
2005/2014).
TRAUMASENSITIEF LESGEVEN

Traumasensitief lesgeven begint met het
herkennen en erkennen van de gevolgen
van trauma bij kinderen. Het gedrag van
een kind is slechts het topje van de ijsberg. Onder het wateroppervlakte gaan
de gedachten, gevoelens en de stress
schuil die veroorzaakt zijn door de traumatische ervaringen. In plaats van te
focussen en reageren op het gedrag, help je een
kind en jezelf meer door je te richten op het helpen
reguleren van de stress van een kind en het vergroten van zijn gevoel van veiligheid (Coppens, Schneijderberg, & Van Kregten, 2016).
De pleegouders van Niels vertellen dat hij in de
dagen voorafgaand aan een bezoek van zijn moeder
altijd extra gespannen is. De leerkracht vraagt hen
of zij haar een e-mail willen sturen als er een bezoek op komst is. Nadat de pleegouders dit thuis
met Niels hebben besproken maakt de juf samen
met Niels een plannetje wat hem in die dagen rondom het bezoek helpt om zich minder onrustig te
voelen. Ze spreekt met hem af dat hij een paar
taakjes voor haar mag doen, zodat hij tussendoor
even kan bewegen. Niels voelt zich begrepen en
vertelt aan de juf dat hij het heel spannend vindt
om zijn moeder te zien. De leerkracht ziet dat haar
aanpak een positief effect heeft en merkt dat haar
relatie met Niels verbetert.
Traumasensitief lesgeven is geen standaardprogramma maar 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 impact, zowel op de veerkracht van

getraumatiseerde kinderen als op die van hun
leerkrachten (Coppens, Schneijderberg & Van
Kregten, 2016).

L eony Coppens
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