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Project Traumasensitief Onderwijs 

In eerdere nieuwsbrieven hebben we het NRO project Traumasensitief Onderwijs (TSO) 

toegelicht. Scholen met een traumasensitief onderwijsklimaat zijn zich bewust van de impact 

van ingrijpende jeugdervaringen op de ontwikkeling van leerlingen en 

stemmen zo goed mogelijk af op de specifieke onderwijs- en 

begeleidingsbehoeften van deze leerlingen.   

 

Veelgestelde vragen van scholen zijn: 

• Hoe ontwikkel je een traumasensitief onderwijsklimaat? 

• Wat zijn de opbrengsten van een traumasensitief onderwijsklimaat 

voor leerkrachten en leerlingen? 

 

Deze twee vragen staan in het project TSO centraal.  

 

Website TSO 

Om de opgedane kennis vanuit het project TSO te delen, is er een projectwebsite ontwikkeld. 

Op de website wordt het project en het onderzoeksdesign toegelicht en worden de resultaten 

van het project gedeeld, zoals het handboek, artikelen, presentaties en nieuwsbrieven. 

Nieuwsgierig? Ga naar de website: www.traumasensitiefonderwijs.com.  

 

Handboek Traumasensitief Onderwijs 

Om invulling te geven aan de onderzoeksvraag ‘Hoe ontwikkel je een traumasensitief 

onderwijsklimaat?’ heeft het consortium in het afgelopen jaar een implementatiehandboek 

TSO ontwikkeld. Het handboek is gebaseerd op Nederlandse praktijkervaringen met het 

implementeren van TSO. Hierbij is gebruik gemaakt van ervaringen van consortiumleden en 

zijn ervaringen van verschillende scholen middels groepsgesprekken (focusgroepen) 

opgehaald. Daarnaast is er in het handboek gebruik gemaakt van de kennis uit internationale 

literatuurstudie met betrekking tot het implementeren van TSO.  

 

Het implementatie handboek TSO is te downloaden via de project website: 

https://www.traumasensitiefonderwijs.com/resultaten/handboek-implementatie-tso/.  

Heb je tips of suggesties ter verbetering van het handboek? Samen met jullie maken we het 

handboek nog beter! Mail je tips of suggesties naar ons e-mailadres: 

traumasensitiefonderwijs@gmail.com. 

 

Publicaties project TSO (in voorbereiding) 

De internationale literatuurstudie met betrekking tot het implementeren van TSO wordt 

verwerkt tot een wetenschappelijk review artikel. In dit artikel worden de belemmerende en 

faciliterende factoren voor het ontwikkelen van een traumasensitief schoolklimaat in kaart 

gebracht. Daarnaast wordt er voor een vaktijdschrift een artikel geschreven over de 

Nederlandse praktijkervaringen met het implementeren van TSO vanuit de groepsgesprekken 

met verschillende scholen.  
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Evaluatiestudie TSO 

Aan het project doen acht scholen mee. Blokpoelschool 

(Den-Haag, SO) en het Vada College (Boxtel, (V)SO) zijn 

in het schooljaar 2018-2019 gestart met het project. In het 

schooljaar 2019-2020 zijn het Kromme Rijn College 

(Utrecht, VSO), De Hoeksteen (Honselersdijk), P.I. school 

Hondsberg (Oisterwijk, (V)SO), De Vuurvlinder (Den-

Haag), en Aventurijn (Nijmegen, VSO) gestart. Aan het 

eerste meetmoment hebben 288 leerlingen deelgenomen. 

In totaal hebben 64 leerlingen uit het regulier onderwijs en 

224 leerlingen uit het speciaal onderwijs deelgenomen 

aan het project. 

 

De corona-crisis raakt ook het TSO project, zo is een van de meetmomenten gedeeltelijk 

vervallen, doordat de scholen ten tijde van het meetmoment gesloten waren. De volgende 

metingen staan in juni 2020 gepland en afhankelijk van de situatie zal duidelijk worden of we 

de meetronde bij de leerlingen in de scholen kunnen uitvoeren. 

 

Consortium Traumasensitief Onderwijs 

De uitvoering van het onderzoek wordt gedaan door Koraal, Praktikon, Pluryn/Intermetzo, 

Orion, 4tact-Speciaal Onderwijs/De Loodsboot, die hun krachten gebundeld hebben in het 

consortium Traumasensitief Onderwijs (TSO). 

 

Meer weten? 

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met de projectleiders: Wendy Nelen 

(Koraal & Praktikon) of Petra Helmond (Koraal & Pluryn), via 

traumasensitiefonderwijs@gmail.com. De consortiumpartners van het project Traumasensitief 

Onderwijs zijn: Wendy Nelen (Koraal & Praktikon), Petra Helmond (Koraal & Pluryn), Evelyne 

Offerman & Michiel Asselman (Orion), Jolanda Buijze (De Loodsboot), Roel Kooijmans 

(Koraal), Rianne Wassink - de Stigter (Pluryn), Afra de Berk (Praktikon). 
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