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Update Project Traumasensitief Onderwijs 

In november 2018 ging het project Traumasensitief Onderwijs van start. In onze eerste 

nieuwsbrief beschreven we dat trauma vaker voorkomt bij leerlingen dan gedacht en dat  

trauma negatieve gevolgen kan hebben op de sociaal emotionele en schoolse ontwikkeling van 

leerlingen. Het is daarom belangrijk dat scholen een traumasensitief onderwijsklimaat 

aanbieden aan leerlingen. In het project ‘Traumasensitief Onderwijs’ onderzoeken we hoe 

traumasensitief onderwijs geïmplementeerd kan worden op school (implementatiestudie) en wat 

de opbrengsten zijn van de implementatie van traumasensitief onderwijs voor docenten en 

leerlingen (effectstudie). 

 

Implementatiestudie 

Het consortium ontwikkelt een implementatiehandboek Traumasensitief Onderwijs voor scholen 

die een traumasensitief schoolklimaat willen implementeren. In het handboek komt kennis 

samen vanuit groepsgesprekken met scholen in Nederland die korter of langere tijd 

traumasensitief werken, vanuit pilotklassen van scholen van Expertisecentrum Orion en vanuit 

een internationale literatuurstudie naar de implementatie van Traumasensitief Onderwijs. 

 

 

 

 

 

  

Uitgelicht: Inzichten implementatie Traumasensitief Onderwijs 

In het afgelopen halfjaar is veel kennis opgedaan over de belemmerende en 

bevorderende factoren in de implementatie van Traumasensitief Onderwijs. Een 

aantal kerninzichten benoemen we in deze nieuwsbrief.  

• Allereerst wordt de schoolbrede inzet van Traumasensitief Onderwijs 

benadrukt. Een traumasensitief schoolklimaat kan pas gecreëerd worden als 

het team schoolbreed getraind wordt en bestaande procedures en interventies 

worden afgestemd op het traumasensitief werken.  

• Verder is het belangrijk dat scholen de implementatie beginnen met de 

erkenning van trauma en het in kaart brengen van de noodzaak van 

Traumasensitief Onderwijs binnen de school. Zo wordt draagvlak gecreëerd 

voor traumasensitief werken binnen directie én het schoolteam.  

• Het vormen van een werkgroep is noodzakelijk. De werkgroep ontwikkelt een 

implementatie- of actieplan traumasensitief onderwijs afgestemd op de school. 

Deze werkgroep zorgt dat er na de teamtraining Lesgeven aan 

getraumatiseerde kinderen een goede start gemaakt wordt met implementatie. 

Belangrijke onderdelen van een dergelijke actieplan zijn het opzetten van een 

evaluatiestructuur, aandacht voor continue training van traumakennis en 

vaardigheden, coaching en intervisie en samenwerking met zorgpartners en 

expertisecentra op het gebied van trauma.     



Effectstudie 

In schooljaar 2018-2019 zijn twee scholen, De Blokpoelschool (Den-Haag) en het Vada College 

(Boxtel), gestart met het de effectstudie van het project. In schooljaar 2019-2020 starten er zes 

nieuwe scholen met de effectstudie. In het eerste schooljaar doen de scholen mee aan drie 

metingen bij docenten en leerlingen en vinden de voorbereidingen plaats voor de implementatie 

van traumasensitief onderwijs. In het tweede schooljaar vindt de implementatie traumasensitief 

onderwijs plaats en doen de scholen wederom mee aan drie metingen bij docenten en 

leerlingen. In de effectstudie worden de opbrengsten onderzocht van een traumasensitief 

schoolklimaat op leerkrachtcompetenties, relatie leerling-leerkracht, klassenklimaat en op de 

symptomen van trauma, mentale gezondheid, veerkracht en zelfregulatie van leerlingen met 

trauma ervaringen. In het afgelopen jaar zijn twee scholen gestart met metingen en deden er 50 

leerlingen mee.  

 

Consortium Traumasensitief Onderwijs 

Het onderzoek wordt uitgevoerd op meerdere basis en middelbare 

scholen in het  speciaal en regulier 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 een consortium.  

 

Meer weten? 

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met de 

projectleiders:  

Wendy Nelen (Koraal & Praktikon) of Petra Helmond (Koraal & 

Pluryn/Intermetzo), via traumasensitiefonderwijs@gmail.com.   

 

De consortiumpartners van het project Traumasensitief Onderwijs 

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

Pluryn/Intermetzo), Evelyne Offerman & Michiel Asselman (Orion), Jolanda Buijze (De 

Loodsboot), Roel Kooijmans (Koraal).  
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