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Inleiding

Niels komt vaak in conflict met klasgenoten. Hij kan dan zo boos 
worden dat de leerkrachten ervan schrikken. Als ze ruzies met hem 
nabespreken, ziet Niels zijn eigen aandeel in het conflict niet. Niels is 
negen jaar en woont sinds anderhalf jaar bij pleegouders. Tot zijn vierde woonde 
hij samen met zijn oudere broer en jongere zusje bij zijn ouders. Hier werd hij ver-
waarloosd en was hij getuige van huiselijk geweld.

Souraya, een zevenjarig meisje van Marokkaanse afkomst, woont bij haar moeder 
en stiefvader. Haar ouders zijn gescheiden toen zij bijna twee 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 vra-
gen 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 dertien jaar en afkomstig uit Eritrea. Toen hij acht jaar was hebben zijn 
ouders hem meegegeven aan mensensmokkelaars in de hoop dat hij daarmee 
een veiliger en betere toekomst tegemoet zou gaan. Yosefs leerkracht weet dat 
hij traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt tijdens zijn vlucht naar Neder-
land, maar Yosef zegt er nooit iets over. Hij maakt een gesloten indruk en stoort 
zich aan het minste geluid terwijl hij niet door lijkt 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 op jonge leeftijd meerdere traumatische ervaringen hebben gehad en van wie 
de ouders om verschillende redenen niet in staat waren voldoende veiligheid en 
steun te bieden. De kinderen zijn chronisch getraumatiseerd door bijvoorbeeld 
(huiselijk) geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik of oorlog. 
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 komen 
deze kinderen echter door hun gedragsproblemen op school vaak in een nega-
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tieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist versterkt. 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 onderwijs-
professionals de kennis en handvatten om de negatieve spiraal te doorbreken zo-
dat getraumatiseerde kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Leerkrachten 
kunnen hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil 
maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken.
Het eerste deel van dit boek beschrijft wat trauma is, hoe trauma de ontwikkeling 
van de hersenen negatief beïnvloedt en wat de gevolgen daarvan zijn voor het 
functioneren op school en de mogelijkheden om te leren. Deze kennis helpt om 
het gedrag van getraumatiseerde kinderen door een traumabril te bekijken. Ver-
volgens wordt in het tweede deel beschreven hoe leerkrachten de theorie kun-
nen toepassen in de praktijk, door traumasensitief les te geven. Traumasensitief 
lesgeven stimuleert de gezonde ontwikkeling, verbetert zowel de schoolpresta-
ties van getraumatiseerde kinderen als het klimaat in de klas en leidt tot meer 
tevredenheid bij leerkrachten. Het vergroten van het gevoel van veiligheid en de 
veerkracht van getraumatiseerde kinderen staat hierin centraal.
Naast Niels, Souraya en Yosef introduceren we Naomi, Sanne en Thomas. Deze  
casussen zijn fictief, maar op de werkelijkheid gebaseerd en ze verduidelijken zowel 
het theoretische als het praktische deel van het boek. Daarnaast staan er in het 
boek uitspraken van leerkrachten en kinderen die speciaal voor dit boek zijn geïn-
terviewd. Achter in het boek zijn bijlagen opgenomen met activiteiten voor in de 
klas en extra informatie. Via www.swpbook.com/1794 zijn deze en een aantal werk-
bladen te downloaden die in combinatie met het boek gebruikt kunnen worden. 

We hebben dit boek geschreven omdat alle kinderen een goede toekomst verdie-
nen. 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. 

Leony Coppens
Marthe Schneijderberg
Carina van Kregten
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DEEL 1

Herkennen van de gevolgen 
van trauma
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Inleiding
Het eerste deel van dit boek beschrijft  wat trauma is en hoe het de ontwikkeling 
en het gedrag van kinderen beïnvloedt. Deze kennis vormt de basis van trauma-
sensiti ef lesgeven. Traumasensiti ef lesgeven is geen curriculum of standaardpro-
gramma. Het is een proces waarbij alle medewerkers van een school tegemoetko-
men aan wat getraumati seerde kinderen nodig hebben. Als één leerkracht op een 
school gedrag van getraumati seerde kinderen door een traumabril bekijkt, kan 
dat voor een kind al een groot verschil maken. Maar een geïntegreerde aanpak 
heeft  een grotere positi eve impact, zowel op de veerkracht van getraumati seerde 
kinderen als op die van hun leerkrachten. 

Opbouw van deel 1
Het eerste hoofdstuk van dit boek beschrijft  wat onder trauma wordt verstaan 
en wat de gevolgen van trauma kunnen zijn. In hoofdstuk twee wordt uitgelegd 
hoe de normale (hersen)ontwikkeling bij jonge kinderen verloopt. Hierbij is veel 
aandacht voor de belangrijke rol van de interacti e tussen ouders en kinderen. Het 
derde hoofdstuk gaat in op de negati eve eff ecten van traumati sche ervaringen op 
deze vroege ontwikkeling – zeker wanneer dit zorgt voor chronische stress. Deze 
kennis vormt vervolgens de basis voor het tweede deel van dit boek, dat beschrijft  
hoe je deze kennis in de prakti jk kunt toepassen.

Een leerkracht van de Lakeside School1 uit de Verenigde Staten: ‘Het hielp 
mij enorm dat er heel hoopvol over getraumati seerde kinderen werd ge-
sproken. We leerden dat kinderen nog echt konden veranderen, ook al wa-
ren ze nog zo ernsti g getraumati seerd en ook al was hun gedrag vaak echt 
heel lasti g. Daardoor straalden we meer vertrouwen uit. Dat heeft  denk ik 
een heel positi ef eff ect gehad, zowel op de kinderen als op het team.’

1

1 De Lakeside School in de Verenigde Staten is zich enkele jaren geleden gaan toeleggen 
op het geven van traumasensiti ef onderwijs aan kinderen met ernsti ge gedragsproble-
men. De citaten van leerkrachten en leerlingen van de Lakeside School zijn afk omsti g 
van het NMT-congres in Canada, 2014.
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HOOFDSTUK 1 

Oorzaken en definitie van trauma 
bij kinderen

Inleiding
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor trauma bij kinderen, maar wat 
wordt onder trauma verstaan? Dat wordt in dit hoofdstuk uitgelegd. Daarnaast komt 
aan bod welke vormen van trauma je kunt onderscheiden, wat er bekend is over de 
oorzaken en hoe groot de kans is dat er een getraumatiseerd kind in je klas zit. 
Kindermishandeling is een veel voorkomende oorzaak van trauma bij kinderen. 
Daar gaat dit hoofdstuk nader op in. Het gebruik van de meldcode komt hierbij 
aan bod. Veel van de kinderen die vanuit een ander land naar Nederland heb-
ben moeten vluchten, hebben stressvolle gebeurtenissen meegemaakt. Gezien 
de grote groep vluchtelingenkinderen die langere tijd in Nederland zal verblijven, 
besteden we ook hieraan aandacht.
Aan de hand van de diagnose posttraumatische stressstoornis wordt uitgelegd 
waaraan je kunt zien dat een kind getraumatiseerd is. Een eerste stap in het bie-
den van de juiste begeleiding aan getraumatiseerde kinderen op school is om 
gedrag van de kinderen te herkennen als mogelijke symptomen van trauma. Als 
je het verband kunt leggen tussen het gedrag van een kind en de traumatische 
gebeurtenissen die een kind heeft meegemaakt, bekijk je het gedrag door een 
zogenaamde traumabril en kun je er adequaat mee omgaan. 

1.1 Wat is trauma?
Het woord trauma2 komt oorspronkelijk uit de medische wereld en betekent ver-
wonding. Inmiddels wordt het ook binnen de psychologie gebruikt om de reactie 

2 Achter in het boek worden de grijsgemarkeerde woorden kort uitgelegd in een begrip-
penlijst.
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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.
Een traumatische gebeurtenis is iets anders dan een stressvolle of spannende ge-
beurtenis. Een traumatische gebeurtenis of ervaring: 

 − hangt samen met het gevoel van bedreiging van het leven of de fysieke inte-
griteit van een kind of iemand die belangrijk is voor dat kind, zoals een ouder, 
grootouder, broer of zus;

 − veroorzaakt een overweldigend gevoel van angst, hulpeloosheid en onmacht;
 − heeft intense lichamelijke effecten (zoals hartkloppingen, versnelde ademha-

ling, trillen, duizeligheid of verlies van controle over blaas of darmen).

De lichamelijke reacties op een traumatische gebeurtenis kunnen voor kinderen 
heel beangstigend zijn. Ze begrijpen vaak niet wat er in hun lijf gebeurt, waardoor 
de angst nog verder toeneemt (Coppens & Van Kregten, 2012).
Stressreacties op ingrijpende gebeurtenissen zijn normaal. Het is voor getrauma-
tiseerde kinderen heel belangrijk om te weten dat ze normale reacties hebben op 
buitengewone gebeurtenissen. 

Niet elke ingrijpende gebeurtenis leidt tot een trauma. Van der Hart (2010), een 
Nederlandse expert op het gebied van traumaproblematiek, en zijn collega’s be-
schrijven dat de kans op traumatisering groter is bij:

 − interpersoonlijke gewelddadige gebeurtenissen (geweld binnen een relatie), 
waarbij sprake is van fysiek letsel of levensbedreiging;

 − gebeurtenissen die gepaard gaan met verlies van gehechtheid en verraad 
door een hechtingsfiguur.

Bij kindermishandeling is sprake van beide kenmerken, waarmee het een belang-
rijke oorzaak is van trauma. 
Kinderen zijn nog sterk afhankelijk van volwassenen als het gaat om het reguleren 
van hun emoties en het verwerken en begrijpen van dingen die ze meemaken. Het 
ontbreken van sociale steun is daarom eveneens een grote risicofactor voor het 
ontwikkelen van traumagerelateerde stoornissen bij kinderen (Van der Hart e.a., 
2010). Er zijn meerdere factoren die het risico op het ontwikkelen van trauma ver-
groten. Een belangrijke factor is de leeftijd waarop de ingrijpende gebeurtenissen 
plaatsvinden. Hoe jonger, hoe groter de kans op een trauma. De betekenis die ie-
mand aan de gebeurtenissen geeft, is tevens van invloed. Kinderen denken sneller 
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dan volwassenen dat ingrijpende gebeurtenissen zoals mishandeling, verwaarlo-
zing of misbruik hun eigen schuld zijn en deze overtuigingen vergroten de kans op 
traumaproblematiek. Kinderen kunnen vaak geen andere reden bedenken (Van 
der Hart e.a., 2010) en de gedachte dat ze zelf verantwoordelijk zijn en er iets aan 
kunnen doen, geeft hen een gevoel van controle. De volwassenen die hen dit aan-
doen, bevestigen dit ook vaak door bijvoorbeeld te zeggen dat het zo’n rommel 
is met al dat speelgoed in huis of door met een boze blik naar het kind te kijken.

samenvatting

 Stressreacties zijn normale reacties op buitengewone gebeurtenis-
sen. 

 Een traumatische gebeurtenis is iets anders dan een spannende ge-
beurtenis.

 Niet elke schokkende gebeurtenis wordt een traumatische ervaring.
 Trauma heeft intense emotionele en fysieke effecten.
 Kinderen kunnen ook angstig worden van hun eigen fysieke reacties, 

zoals bijvoorbeeld een versnelde hartslag.

1.2 Verschillende soorten trauma
Er zijn verschillende soorten trauma te onderscheiden: enkelvoudig trauma, chro-
nisch trauma en complex trauma. Bij enkelvoudig of acuut trauma gaat het om 
een eenmalige gebeurtenis die korte tijd duurt. Enkelvoudig trauma kan meestal 
snel en effectief worden behandeld. Gebeurtenissen of ervaringen die kunnen lei-
den tot enkelvoudig trauma zijn bijvoorbeeld getuige of slachtoffer zijn van een 
verkeersongeluk, het meemaken van een natuurramp of een aanranding of ver-
krachting.
De gevolgen van het meemaken van meerdere traumatische gebeurtenissen na 
elkaar noemen we chronisch trauma. Hierdoor kan de veerkracht minder worden, 
wat ertoe leidt dat iemand minder goed in staat is om de meegemaakte gebeur-
tenissen te verwerken. De gevolgen zijn vaak ernstiger en kunnen langer duren. 
Chronisch trauma vergroot het risico op nieuwe traumatische ervaringen. 

Wanneer gedurende de vroege kinderjaren chronische traumatisering plaats-
vindt, spreken we ook wel over vroegkinderlijke chronische traumatisering of 
complex trauma. De gevolgen van chronische traumatisering op heel jonge leeftijd 
zijn ernstiger en veelomvattender omdat ze een negatieve invloed hebben op de  
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ontwikkeling van de hersenen. Vooral waar het gaat om situati es die worden ver-
oorzaakt door de volwassenen die juist zouden moeten zorgen voor de veiligheid 
en bescherming van een kind. Dit is bijvoorbeeld het geval bij fysieke of emoti o-
nele mishandeling, huiselijk geweld of seksueel misbruik. Het kan ook gaan om 
situati es waarin de volwassenen juist bepaalde handelingen achterwege laten die 
van belang zijn voor de veiligheid van een kind, zoals bij fysieke of emoti onele 
verwaarlozing. Vroegkinderlijke chronische traumati sering gaat vaak samen met 
eigen problemen van ouders3, zoals een verstandelijke beperking, verslaving, psy-
chiatrische problemati ek (waaronder onverwerkt trauma), gezondheidsproble-
men en fi nanciële problemen. 
In dit boek hanteren we de defi niti e van de term chronisch trauma of chronische 
traumati sering zoals deze is beschreven door de Expertgroep Chronische Trauma-
ti sering van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (2013): “de 
schadelijke biologische, psychologische en sociale gevolgen van (een combinati e 
van) stressvolle en potenti eel traumati sche gebeurtenissen ti jdens de kinder- en 
jeugdjaren zoals: aanhoudende en langdurige mishandeling (emoti oneel, fysiek, 
seksueel), het getuige zijn van aanhoudend en langdurig geweld in het gezin, aan-
houdende en langdurige verwaarlozing (emoti oneel, pedagogisch, fysiek), verkeren 
in oorlogsomstandigheden en/of hebben moeten vluchten, langdurig moeten on-
dergaan van pijnlijke medische handelingen en multi pele traumati sche verliezen.” 

Leerkracht groep 7 regulier basisonderwijs: ‘Toen we op school een stu-
diemiddag hadden over trauma had ik van tevoren steeds één kind in ge-
dachten, een meisje dat bij me in de klas had gezeten en ernsti g ziek was 
geweest. Ik dacht dat ik verder nooit kinderen in de klas had gehad die 
getraumati seerd waren. Gek genoeg dacht ik namelijk helemaal niet aan 
kinderen bij wie er thuis van alles aan de hand is of was. Nu ik meer over 
trauma weet, begrijp ik dat bijvoorbeeld verwaarlozing ook traumati serend 
is voor kinderen. Nu weet ik dat ik bij heel veel kinderen niet de link heb 
gelegd tussen hun gedrag en mogelijke traumati sche ervaringen. Ik vind 
dat er op de pabo meer aandacht voor dit onderwerp moet komen, want 
het helpt echt om er meer van af te weten.’

3 Daar waar de term ouders wordt gebruikt, worden ook pleegouders of andere directe 
opvoeders bedoeld. Met het oog op de leesbaarheid gebruiken we de derde persoon 
mannelijk enkelvoud als er geschreven wordt over een kind of een leerkracht. 
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Waar in dit boek wordt gesproken over trauma of getraumatiseerde kin-
deren, bedoelen we kinderen die op jonge leeftijd chronisch getraumati-
seerd zijn, al dan niet door hun primaire verzorgers. 

samenvatting

 Er kan onderscheid gemaakt worden tussen verschillende vormen 
van trauma: enkelvoudig trauma, chronisch trauma en complex trau-
ma.

 Door het meemaken van meerdere traumatische gebeurtenissen na 
elkaar kan de veerkracht van een kind afnemen.

 Complex trauma is een bijzondere vorm van chronisch trauma. 
Meestal wordt over complex trauma gesproken als kinderen op jonge 
leeftijd worden getraumatiseerd door handelingen van of verwaarlo-
zing door hun ouders. 

 Chronisch trauma in de kinderjaren vergroot het risico op nieuwe 
traumatische ervaringen.

 Waar in dit boek wordt gesproken over trauma of getraumatiseerde 
kinderen, bedoelen we kinderen die op jonge leeftijd chronisch ge-
traumatiseerd zijn, al dan niet door hun primaire verzorgers. 

1.3 Omvang van kindermishandeling 
Kindermishandeling is een veelvoorkomende oorzaak van trauma bij kinderen. 
Het blijkt lastig een precieze inschatting te maken van het aantal kinderen dat hier 
in Nederland slachtoffer van is. In de afgelopen jaren hebben er twee grote onder-
zoeken plaatsgevonden. De onderzoekers van de Tweede Nationale Prevalentie-
studie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen in 2010 concluderen dat jaarlijks 
in Nederland ongeveer 118.000 kinderen worden mishandeld (Alink e.a., 2011). 
Dit is ruim drie procent van alle kinderen en gemiddeld één kind per schoolklas. 
Uit het prevalentieonderzoek door Lamers-Winkelman, Slot & Bijl (2007), waarbij 
aan middelbare scholieren werd gevraagd naar hun ervaringen op het gebied van 
kindermishandeling, kwam het volgende naar voren:

 − Ruim een derde van de jongeren had ooit een vorm van kindermishandeling 
meegemaakt, zoals ernstige psychische agressie van ouders, fysiek geweld 
in de thuissituatie, fysieke conflicten tussen ouders, seksueel misbruik en/of 
ernstige verwaarlozing.
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 − Eén op de vijf jongeren was in het afgelopen jaar zelf slachtoffer geweest van 
(een vorm van) kindermishandeling.

 − 8 procent van de scholieren heeft ooit te maken gehad met seksueel mis-
bruik.

 − 4,4 procent gaf aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van seksu-
eel misbruik. 

 − Eén op de vijftien jongeren was in het afgelopen jaar slachtoffer van een com-
binatie van verschillende vormen van kindermishandeling. 

 − Bijna 1 procent van de scholieren stond gedurende een zeer lange periode 
zeer frequent bloot aan vrijwel alle vormen van kindermishandeling. 

 
Uit dit scholierenonderzoek bleek dat meisjes twee keer zoveel kans hadden 
mishandeld te worden als jongens. Voor allochtone kinderen was het risico op 
mishandeling twee keer zo groot als voor autochtone kinderen. De verschillen 
in uitkomsten van bovenstaande onderzoeken zijn deels terug te voeren op de 
uiteenlopende onderzoeksmethodes die zijn gebruikt. In andere westerse landen 
waar dergelijke onderzoeken zijn uitgevoerd, wijken de uitkomsten ook van elkaar 
af. Het is dus niet eenvoudig een inschatting te maken van het aantal kinderen dat 
slachtoffer is van kindermishandeling. Het is wel duidelijk dat het om een grote 
groep gaat. 
Hoewel kindermishandeling in alle lagen van de bevolking voorkomt, is het aanne-
melijk dat het aantal slachtoffers in achterstandswijken veel hoger ligt. Uit Neder-
lands onderzoek blijkt namelijk dat het risico op kindermishandeling beduidend 
groter is in gezinnen met zeer laag opgeleide ouders en/of werkloosheid van beide 
ouders (Alink e.a., 2011). 
Omdat de gevolgen van trauma meestal nog lang voortduren nadat de kindermis-
handeling gestopt is, is het waarschijnlijk dat het percentage getraumatiseerde 
kinderen per jaar veel hoger ligt dan het percentage mishandelde kinderen. 

samenvatting

 Jaarlijks wordt ruim drie procent van alle kinderen in Nederland mis-
handeld. Dat is gemiddeld één kind per schoolklas. Er is ook onder-
zoek gedaan dat op een veel hoger percentage uitkomt. 

 Omdat kinderen lang last kunnen houden van de gevolgen van kin-
dermishandeling, is het aannemelijk dat er gemiddeld veel meer ge-
traumatiseerde kinderen per klas zijn.

 Waarschijnlijk is het aantal getraumatiseerde kinderen op scholen in 
achterstandswijken nog groter. 




