
 

 

De training 
De training trauma-sensitief onderwijs is 
ontwikkeld voor schoolteams en/of 
deelnemers binnen één bestuur. De training 
leert de deelnemers om met een ‘trauma-
bril’ naar gedrag van leerlingen te kijken. 
Tijdens de training wordt theorie en praktijk 
met elkaar verbonden, wordt er geoefend 
en wordt trauma-sensitief lesgeven de 
basis van de school. Op deze manier kan de 
school vanuit de eigen situatie een verschil 
maken voor kinderen met (mogelijk) 
traumatische ervaringen. 
 
 

Inhoud 
De training trauma-sensitief onderwijs 
behandeld de volgende onderwerpen: 
 Trauma en veerkracht bij kinderen 
 Mogelijke oorzaken van trauma 
 De ontwikkeling van de hersenen 
 De effecten van trauma en toxische 

stress op de ontwikkeling van kinderen 
 Kijken door een traumabril 
 Veiligheid en relaties 
 Zelfregulatie 
 Samenwerken met ouders en andere 

betrokkenen 
 Zorgen voor jezelf 
 Op weg naar traumasensitief lesgeven 

 
Afhankelijk van de indeling qua dagen en/of 
dagdelen worden thema’s geclusterd 
aangeboden. 
 
De training wordt altijd gegeven i.s.m. de 
intern begeleider / aandachtsfunctionaris 
huiselijk geweld en kindermishandeling van 
de school. 
 
 
 

 
 
 

Doelgroep 
De training onderwijs aan getraumatiseerde 
kinderen is bedoeld voor leerkrachten, intern 
begeleiders en schoolmaatschappelijk 
werkers en alle andere mensen werkzaam 
binnen het primair onderwijs.  
 
Geadviseerd wordt om de training aan te 
bieden aan een compleet schoolteam, dus 
inclusief de directeur, intern begeleider, 
schoolmaatschappelijk werker, de conciërge 
en eventuele andere medewerkers.  
 
 
 

Leerdoelen 
Vergroten van kennis van trauma en de 
effecten ervan, zodat: 
 leerkrachten het gedrag van 

getraumatiseerde kinderen beter 
herkennen; 

 leerkrachten het gedrag van 
getraumatiseerde kinderen beter 
begrijpen; 

 leerkrachten beter met het gedrag van 
getraumatiseerde kinderen om kunnen 
gaan; 

 leerkrachten een actievere rol kunnen 
spelen bij het herstel van 
getraumatiseerde kinderen; 

 leerkrachten steun weten te zoeken en 
krijgen bij anderen en meer tevreden zijn 
over hun werk; 

 kinderen zich veiliger voelen en meer 
toekomen aan leren. 

 
 
 
 
 
 
 

Training 
Trauma-sensitief onderwijs 
In-company 



 

 
 
 

Inclusief 
 Reader met werkmateriaal 
 Boek ‘lesgeven aan 

getraumatiseerde kinderen’ 
(7e en herziene editie) 

 Interactieve werkvormen 
 Online-inloopuur voor vragen 
 Certificaat 

 
 
 
 

De trainster 
Ik ben een ervaren trainster met 
werkervaring in de kinderopvang, jeugdhulp, 
CJG en diverse beleids- en projectmatige 
functies.  In 2012 ben ik als zzp-er gestart en 
heb me verder gespecialiseerd in het thema 
huiselijk geweld, kindermishandeling en 
ouderenmishandeling. 
 
Ik ben Hobéon geaccrediteerd en NOBTRA-
trainer. Daarnaast is Nul23 CRKBO 
geregistreerd en daarmee zijn trainingen 
vrijgesteld van BTW. 
 
Ik ben bestuurslid bij de Stichting Aanpak 
OuderenMishandeling (SAOM) om ook dit 
onderwerp beter op de kaart te zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wat zeggen deelnemers? 

“Dank! Ik het het boek eerder al gelezen, 
maar het werd nu wel heel praktisch 
gemaakt. Na iedere module de reflectie, 
even terugblikken werkt heel goed voor mij 
om het op een rijtje te zetten.” 
 
“Ik wil Kristin bedanken voor deze heldere 
cursus waarbij de koppeling van theorie en 
praktijk echt naar voren komt. Ook de ruimte 
die je gaf voor eigen beleving en het stellen 
van vragen waarbij je met veel expertise op 
reageerde was grote meerwaarde.” 
 
“Bedankt voor je heldere uitleg. Ik heb veel 
waardevolle dingen geleerd voor mijn 
gevoel, dank je wel!” 

Meer informatie? 
 

Wil je weten of de training iets voor jullie 
school of bestuur is? Wil je eerst een 
inleidende workshop? Andere vragen? 
 
Neem dan gerust contact op voor overleg 
via kristin@nul23.nl of  
06-154 87 758 
 

Trauma-sensitief onderwijs 
In-company 

Training  

Praktisch 
 

Online of fysiek 
4 dagdelen of een combinatie van hele 
dagen en dagdelen 
 
Studiebelasting 
 10 – 15 uur 
 
Kosten 
5100 
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