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Wat hebben we onderzocht?
• In deze review hebben we gezocht naar factoren die de implementatie van
Traumasensitief Onderwijs beïnvloeden in 57 internationale wetenschappelijke
artikelen, boeken, dissertaties en vakliteratuur.
Wat zijn de resultaten?
• De resultaten zijn samengevat in vijf thema’s die implementatie bevorderen:
professionele ontwikkeling, implementatieplanning, leiderschapssteun, betrekken
van stakeholders en het creëren van draagvlak. Je ziet de concrete invulling per
thema in onderstaand model met ‘Implementatie-drivers’.

Wat zijn de beperkingen van het onderzoek?
• De review geeft een overzicht van factoren die door professionals belangrijk worden
gevonden. In hoeverre deze factoren daadwerkelijk bijdragen aan het succes van de
implementatie van TSO is nog niet empirisch onderzocht.

Wat zijn de aanbevelingen voor in de toekomst?
• Voor de toekomst van TSO is het belangrijk dat de traumasensitieve onderwijs visie
concreet wordt vertaald naar de kernelementen, activiteiten en veranderingen die in de
praktijk moeten worden doorgevoerd om een TSO-klimaat te creëren. Zo kunnen
scholen van de vraag “Wat is TSO en wat moeten we implementeren” naar de vraag
“hoe kunnen we effectief TSO implementeren zoals het bedoeld is?”.
• De implementatie van TSO is een meerjarentraject en doorloopt 4 stappen:
1. Verkennen: hoe staat de school ervoor? Wat zijn wensen, behoeften,
uitdagingen?
2. Voorbereiden: kartrekkers en werkgroep benoemen, concrete plannen
maken, leiders en medewerkers informeren, enthousiasmeren, inspireren.
3. Uitvoeren: trainen, beleid uitvoeren.
4. Borgen: coaching en intervisie, bijscholing, doorlopende monitoring en
evaluatie.
• Zoek je een concrete handreiking hoe je dit zou kunnen aanpakken in jouw school? Op
www.traumasensitiefonderwijs.com kun je het Implementatiehandboek TSO (gratis)
downloaden.

