TRAINING LESGEVEN AAN GETRAUMATISEERDE
KINDEREN
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Wat is vroegkinderlijk trauma?
Wat zijn de gevolgen van trauma op het gedrag van kinderen?
Hoe heb ik als leerkracht / school hiermee te maken?
Hoe blijf ik bij mijn rol als leerkracht, ik ben toch geen hulpverlener?
Ik snap het gedrag van mijn leerling niet, mijn interventie slaat niet aan…
Hoe geef ik kinderen in mijn klas de juiste aandacht en steun?
Hoe werk ik samen met ouders waar de thuissituatie niet veilig (genoeg) is?

Herken je bovenstaande vragen en wil je concreet aan de slag? Dan is deze training iets voor jou
en de rest van het schoolteam! Met de training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen krijgt de
hele organisatie kennis en handvatten om de ‘trauma-bril’ binnen de organisatie te
implementeren en te borgen. 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 organisatie vanuit de schoolse situatie een verschil maken voor kinderen met
traumatische ervaringen.

DOELGROEP
De training Lesgeven 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.

DOELEN VAN DE TRAINING
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.

PRAKTISCH
Duur
: 2 dagen of 4 dagdelen
Kosten (in-company) : € 4495,-- (BTW-vrij)
Studiebelasting
: 15 -20 uur
• Lezen van hoofdstukken uit het boek, voorafgaand aan de training
• Voorbereiden van de trainingsmomenten
Inclusief

: Bboek ‘Traumasensitief lesgeven’ van Leony Coppens (per persoon)
Certificaat

WORKSHOP

Is de school nog niet in de gelegenheid om de volledige training in te plannen? Dan is het ook
mogelijk om een workshop aan te vragen. In de workshops komen de belangrijkste aspecten van
trauma-sensitief lesgeven aan bod.
Duur
: 1 dagdeel
Kosten (in-company) : € 595,-- (BTW-vrij)

INTERESSE?

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek! kristin@nul23.nl / 06-154 87 758

