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Voorwoord	

	

Deze	werkmap	“trauma-	en	cultuursensitief	werken	op	school”	(voor	leerlingen	met	een	vlucht-verhaal	
en	andere)	is	een	poging	om	een	praktische	gids	uit	te	schrijven	voor	scholen	en	CLB-medewerkers1.	
Deze	werkmap	wilt	ertoe	bijdragen	om	de	aanpak	op	school,	binnen	de	basiszorg	en	de	verhoogde	
zorg,	af	te	stemmen	op	leerlingen	met	een	vluchtverhaal.	 

Deze	handvaten	zijn	er	op	gericht	om	leerlingen	met	een	vluchtverhaal	en	traumatische	ervaringen	de	
kans	te	geven	hun	veerkracht	te	vergroten.	Uit	wetenschappelijk	onderzoek	blijkt	dat	de	schoolcontext	
een	 dankbare	 plek	 is	 om	 een	 veilige	 omgeving	 aan	 te	 bieden.	 Op	 school	 kunnen	 leerlingen	 terug	
veerkracht	 en	 stabiliteit	 vinden,	 na	 alles	 wat	 ze	 hebben	meegemaakt.	 Dit	 bevordert	 het	 normale	
verwerkingsproces	 en	 vergroot	de	 kans	dat	deze	 leerlingen	positief	 kunnen	ontwikkelen,	 zowel	op	
persoonlijk	als	op	schools	vlak.		

Deze	werkmap	helpt	leerkrachten	om	het	gedrag	van	getraumatiseerde	leerlingen	beter	te	begrijpen	
zodat	zij	meer	houvast	en	minder	machteloosheid	ervaren.		

De	 inhoud	 van	 deze	 map	 is	 ook	 bedoeld	 ter	 ondersteuning	 van	 CLB-medewerkers	 om	 in	 een	
samenwerkingsverband	met	de	school	casussen	op	te	nemen.	Er	worden	praktische	tips	aangereikt	die	
een	antwoord	kunnen	bieden	op	de	onderwijsbehoeften	van	de	leerling	met	een	vluchtverhaal.	Deze	
praktische	 maatregelen	 kunnen	 worden	 opgenomen	 in	 een	 ruimer	 advies	 dat	 kadert	 binnen	 een	
handelingsgericht	 traject.	 Een	 goed	 handelingsgericht	 advies	 is	 pas	 zinvol	 als	 de	 haalbaarheid	 (zie	
handelingsgericht	werken)	in	de	context	van	de	school	van	de	leerling,	getoetst	wordt.	Deze	bundel	
kan	 de	 samenwerking	 tussen	 school	 en	 CLB	 versterken	 omdat	 er	 gewerkt	 wordt	 vanuit	 een	
gemeenschappelijke	visie	binnen	het	zorgcontinuüm.		

	

	

																																																													
1	Deze werkmap (met 10 werkfiches) is ontwikkeld in het kader van het project, uitgeschreven door de Vlaams regering  ter 
ondersteuning van CLB-medewerkers en scholen m.b.t. asielkinderen en trauma (van december 2016 tot januari 2019).  
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Soms	is	het	nodig	om	hulpverlening	in	te	schakelen.	Er	is	in	Vlaanderen	psycho-sociale	en	psychische	
hulpverlening	 voorzien	 voor	 vluchtelingen.	Het	CLB	kan	hierbij	 de	draaischijffunctie	opnemen.	Ook	
wanneer	 er	 hulpverlening	 is	 opgestart,	 zal	 er	 meestal	 een	 lang	 en	 intensief	 traject	 nodig	 zijn.	 De	
afstemming	en	samenwerking	tussen	school	en	hulpverlening	is	ook	voor	deze	leerlingen	belangrijk.	
Tijdens	de	ondersteuning	die	hulpverleners	bieden,	blijft	het	ondertussen	zoeken	naar	een	gepaste	
aanpak	op	school.	Deze	gids	wilt	dit	proces	ondersteunen	en	inspireren.	

	

De	werkmap	bestaat	uit	een	begeleidende	tekst	en	10	themafiches.	In	de	begeleidende	tekst	wordt	
telkens	verwezen	naar	de	fiche	die	bij	dat	tekstonderdeel	van	toepassing	is.		

Bij	het	gebruik	van	deze	werkmap	is	het	aanbevolen	om	voldoende	vorming	in	verband	met	het	thema	
trauma-	 en	 cultuursensitiviteit	 te	 volgen.	 Een	 mogelijke	 tool	 die	 daarbij	 kan	 helpen	 is	 de	 E-
learningmodule	www.augeo.nl/belgië.	Deze	module	werd	binnen	het	project	mede	uitgewerkt	door	
de	 provincie	West-Vlaanderen.	 Daarnaast	 is	 het	 aangewezen	 om	 literatuur	 te	 lezen	 (zie	 ook	 p.30,	
referenties	fiches).	Binnen	het	project	werd	een	syllabus	uitgewerkt	rond	het	thema	“complex	trauma”	
en	“cultuursensitief	denken	en	handelen”.	Dit	document2	werd	ter	ondersteuning	ter	beschikking	werd	
gesteld	aan	alle	Vlaamse	CLB-centra	en	kan	via	deze	weg	geraadpleegd	worden.	

Ten	slotte	kunnen	we	stellen	dat	de	kaders	die	het	cultuur-	en	traumasensitief	werken	ondersteunen	
ook	bruikbaar	zijn	voor	andere	doelgroepen,	zoals	voor	leerlingen	met	een	migratie-	achtergrond	of	
voor	 leerlingen	die	 trauma	hebben	meegemaakt	 in	hun	gezinssituatie.	We	worden	steeds	opnieuw	
uitgedaagd	om	in	onderwijs	kansenbevorderend	te	werken.	De	inhoud	van	deze	werkbundel	kan	hier	
zeker	een	bijdrage	toe	leveren.	

	

	 	

																																																													
2	De	syllabus	werd	interprovinciaal	uitgewerkt	en	ter	beschikking	gesteld	aan	alle	Vlaamse	CLB-centra.	Deze	
syllabus	vertegenwoordigt	inhoudelijk	het	ruimer	gedachtengoed	van	het	project	en	wil	de	werking	van	CLB’s	
(en	scholen)	ondersteunen	met	betrekking	tot	de	opvang	en	begeleiding	van	leerlingen	met	een	vluchtverhaal.	
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Inleiding	

Het	lijkt	soms	alsof	leerlingen	met	een	vluchtverhaal	bijzondere	kinderen	zijn	die	veel	zorg	en	
hulp	nodig	hebben.	Dit	is	gelukkig	niet	zo.	Het	zijn	meestal	gewone	leerlingen,	die	gezien	hun	
achtergrond	specifieke	aandacht	nodig	hebben.	Wat	hen	wel	onderscheidt,	 is	dat	zij	 in	hun	
jonge	 leven	vaak	al	veel	hebben	meegemaakt	–	en	veelal	nóg	meemaken	–	wat	een	goede	
sociaal-emotionele	ontwikkeling	in	de	weg	kan	staan.	Ook	al	kunnen	deze	problemen	een	grote	
invloed	hebben	op	hun	functioneren	en	welbevinden,	toch	kan	dit	veelal	gezien	worden	als	
een	normale	reactie	op	een	abnormale	situatie.		

In	de	schoolse	situatie	kan	een	leerling	stagneren	in	zijn	ontwikkeling	en	niet	tot	leren	komen.	
Na	 het	 installeren	 van	 de	 nodige	 veiligheid	 en	 stabiliteit,	 is	 het	mogelijk	 dat	 er	 spontaan	
herstel	komt	en	er	een	inhaalbeweging	wordt	gemaakt.	Met	ondersteuning	en	geloof	in	hun	
veerkracht	kunnen	deze	leerlingen	ontwikkelen	tot	volwassenen	die	geleerd	hebben	om	met	
veranderende	contexten	om	te	gaan.		

	Culturele	verschillen	in	de	omgang	met	traumatische	gebeurtenissen	

In	verschillende	culturen	gaan	mensen	verschillend	om	met	schokkende	gebeurtenissen.	Er	
kan	aan	traumatische	ervaringen	vanuit	cultuur	een	verschillende	betekenis,	interpretatie	en	
gewicht	aan	toegekend	worden3.			

Culturele	 referentiekaders4	beïnvloeden	de	 impact	van	een	schokkende	gebeurtenis	op	het	
leven	 van	 individuen	 en	 hun	 omgeving.	 Telkens	 als	 er	 in	 deze	 tekst	 over	 trauma	 of	
traumatische	 gebeurtenissen	 geschreven	wordt,	 is	 het	 belangrijk	 om	 het	 cultuursensitieve	
aspect	mee	in	beschouwing	te	nemen.	Hieronder	vind	je	enkele	voorbeelden	om	aan	te	geven	
hoe	cultuur	invloed	heeft	op	de	traumatische	ervaring,	interpretatie	en	verwerking	ervan.		

Voorbeeld	1:	Een	Koerdisch	vluchteling	in	Zwitserland	getuigt:	“Ik	ben	niet	gek	en	hoef	niet	naar	
een	psychiater	te	gaan.	De	psychiater	bleef	mij	vragen	naar	mijn	folteringen	en	mijn	langdurig	
verblijf	in	de	gevangenis.	De	foltering	was	erg,	maar	ik	had	mijn	companen	in	de	gevangenis	
en	we	steunden	elkaar	waardoor	ik	hiermee	kon	omgaan.	Mijn	situatie	hier	is	veel	erger.	Ik	kan	
niet	voor	mijn	gezin	zorgen.	Ik	zit	hier	maar	en	heb	niets	te	doen.”		

Voorbeeld	2:	De	verkrachting	van	een	vrouw	in	het	Midden-Oosten	is	niet	alleen	een	inbreuk	
op	haar	eigen	fysieke	en	psychische	integriteit,	maar	de	vrouw	devalueert	ook	als	lid	van	de	
gemeenschap	en	blameert	haar	partner	en	mogelijk	ook	haar	familie.	Dus	zwijgt	ze	hierover.		

	

																																																													
3	Van	Dijk,	R.	(1995).	Cultuur	en	trauma.	Culturele	variaties	in	de	omgang	met	schokkende	gebeurtenissen.	

Medische	Antropologie,	7	(1),	125-139.	

4	Chemtob,	C.	(1996).	Posttraumatic	stress	disorder,	trauma	and	culture.	In:	F.	Lieh	Mak	&	C.	Nadelson	(reds).	
International	Review	of	Psychiatry.	Washington:	APA.		
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Voorbeeld	 3:	 Vluchtelingen	 uit	 Laos	 beschouwen	 het	 verstoren	 van	 de	 geesteswereld	 door	
menselijk	 gedrag	 als	 één	 van	 de	 mogelijke	 oorzaken	 van	 ongeluk	 dat	 hun	 overkomt.	 Het	
ondergaan	 van	 klachten	 ten	 gevolge	 van	 traumatische	 gebeurtenissen,	 wijten	 zij	 aan	 deze	
oorzaak	waardoor	ze	berusten	in	hun	lot.		

Voorbeeld	4:	Nachtmerries	zijn	in	de	westerse	cultuur	een	symptoom	van	trauma,	in	andere	
culturen	 kunnen	 ze	 gezien	worden	 als	 een	manier	waarop	 de	 voorouders	met	 de	 levenden	
communiceren5.	

Voorbeeld	5:	Alle	culturen	kennen	genezingsrituelen	en	ceremonies	die	effectief	kunnen	zijn	bij	
het	reïntegreren	van	de	persoonlijkheid	van	getraumatiseerde	personen,	door	het	gevoel	van	
samenhang	en	coherentie	te	versterken	op	een	cultureel	betekenisvolle	wijze.		

	Een	gefaseerde	model	

Leerlingen	die	traumatische	gebeurtenissen	hebben	meegemaakt,	kunnen	moeite	hebben	om	
zich	veilig	te	voelen	en	zich	toe	te	vertrouwen	of	te	hechten.	Vaardigheden	zoals	concentratie,	
geheugenfuncties,	mentaliseren,	reguleren	van	emoties,	sociale	vaardigheden,	…	kunnen	als	
het	ware	ondergesneeuwd	zijn	door	de	traumatische	ervaringen	en/of	door	de	impact	van	de	
migratie.	Afhankelijk	van	wat	deze	leerlingen	hebben	meegemaakt,	hun	leeftijd	en	individuele	
kenmerken	kan	het	terug	opbouwen	van	deze	vaardigheden	meer	of	minder	gehypothekeerd	
zijn.	Het	kan	nodig	zijn	dat	er	sociaal-emotioneel	heel	wat	herstel	moet	optreden.	

Dit	sociaal-emotioneel	herstel	verloopt	in	fases6.	Bij	sommige	leerlingen	met	een	vluchtverhaal	
hoeven	 de	 fases	 niet	 noodzakelijk	 lineair	 te	 worden	 doorlopen.	 Deze	 leerlingen	 zijn	
veerkrachtig	genoeg	om	op	verschillende	terreinen	tegelijk	te	herstellen.		Bij	andere	leerlingen	
moet	eerst	de	eerste	fase	achter	de	rug	zijn	om	aan	het	herstel	van	een	volgende	fase	toe	te	
komen.		

Voorbeeld	1:	 	 Een	getraumatiseerde	 leerling	 kan	 zich	pas	hechten	aan	de	 leerkracht	of	 een	
vertrouwenspersoon	op	school	als	er	voldoende	veiligheid,	voorspelbaarheid,	…	geïnstalleerd	is	
en	de	leerling	ook	voor	zichzelf	terug	veiligheid	kan	ervaren.		

Voorbeeld	2:	Een	leerling	met	een	vluchtverhaal	kan	er	pas	aan	toe	zijn	om	opnieuw	sociale	
vaardigheden	 te	 ontwikkelen	 als	 hij	 zich	 voldoende	 heeft	 kunnen	 hechten	 aan	 een	
betekenisvolle	 volwassene	 en	 voldoende	 stabiliteit	 ontwikkeld	 heeft,	 om	 het	 sociale	
oefenterrein	te	betreden.		

																																																													
5	Summerfield,	D.	(1999).	Lezing.	Conferentie	“het	buitengewone	van	de	hulp	aan	asielzoekers”,	3	april	1999,	

Utrecht.		

6	Struik,	A.	(2010).	Slapende	honden?	Wakker	maken!	Een	stabilisatiemethode	voor	chronisch	getraumatiseerde	
kinderen.	Pearson	Benelux	Clinical.	
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Het	is	als	school	belangrijk	om	in	te	zetten	op	de	basisvoorwaarden	(zie	STAP	1-3)	zodat	dit	
herstel	ondersteund	wordt.	Wetenschappelijk	onderzoek	bevestigt	ook	dat	scholen	hierbij	een	
belangrijke	rol	spelen7.	

	Structuur	van	de	werkmap:	een	leidraad	

Deel	1:	traumasensitief	werken	in	de	klas	en	op	school	

Op	basis	van	de	stabilisatiemethode	van	Ariane	Struik	(2010)8,	onderscheiden	we	3	stappen	
die	scholen	kunnen	zetten	om	tegemoet	te	komen	aan	de	onderwijsbehoeften	van	leerlingen	
met	een	vluchtverhaal.		

STAP	1	

Voldoende	veiligheid	 ervaren	 is	 een	 eerste	 onderwijsbehoefte	 voor	 leerlingen	met	
een	vluchtverhaal.		Veiligheid	is	hierbij	geen	objectief	gegeven	(“niet	meer	leven	in	een	
oorlogssituatie”)	maar	 een	 subjectieve	 ervaring	 van	 de	 leerling	 zelf	 (“hij	 voelt	 zich	
veilig”).		

Om	 aan	 deze	 onderwijsbehoefte	 tegemoet	 te	 komen,	 is	 er	 een	 warm,	 veilig	 en	
verbindend	klimaat	nodig	op	school.	Daarnaast	kan	inspelen	op	de	veerkracht	van	de	
leerling,	het	geven	van	psycho-educatie	en	het	aanbieden	van	een	“luisterend	oor”	
bijdragen	tot	een	gevoel	van	veiligheid	voor	de	leerling	met	een	vluchtverhaal.		

STAP	2		

Wanneer	aan	deze	voorwaarde	(stap	1)	voldaan	is,	kan	ingezet	worden	op	stabilisatie.	
Dit	betekent	dat	je	de	leerling	bij	staat	in	het	leren	(emotionele)	stabiliteit	te	ervaren	
in	het	dagelijkse	leven	en	dus	ook	op	school.	Zo	is	de	leerling	minder	overgeleverd	aan	
interne	 impulsen	 die	 veroorzaakt	 worden	 door	 trauma	 en	 de	 bijhorende	 stress.	
Voorspelbaarheid	 creëren,	 het	 leerproces	 ondersteunen,	 eventueel	 een	
stressreducerende	aanpak	toepassen	in	de	klas,	triggers	herkennen	en	er	mee	leren	
omgaan,	…	zijn	maatregelen	die	ondersteuning	kunnen	bieden	bij	het	stabiliseren	in	
het	dagelijkse	leven.		

STAP	3		

Deze	stap	licht	het	proces	toe	dat	nodig	is	om	leren	verbinding	te	maken	met	anderen	
(hechting).	 Welke	 moeilijkheden	 kan	 de	 leerling	 hierbij	 ondervinden	 (zelfbeeld,	
gevoelens,	relaties,	…)	en	waar	kan	je	rekening	mee	houden?		

																																																													
7	Vanfraussen,	K.,	Serneels,	G.,	&	Lampo,	A.	(2011).	De	zorg….	kleurt	buiten	de	lijnen.	Klinisch	psychologen,	

leerlingbegeleiders	en	ouders	samen	aan	de	slag	om	het	welzijn	van	allochtone	kinderen	te	verbeteren.	
Tijdschrift	Klinische	Psychologie,	41,	106-116.	

8	Struik,	A.	(2010).	Slapende	honden?	Wakker	maken!	Een	stabilisatiemethode	voor	chronisch	getraumatiseerde	
kinderen.	Pearson	Benelux	Clinical.	
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Deel	2:	samenwerken	met	de	context	

Bij	elk	van	deze	drie	stappen	is	het	belangrijk	om	de	ouders/zorgfiguren	te	betrekken.	Bij	alle	
leerlingen,	maar	zeker	bij	leerlingen	met	een	vluchtverhaal,	kan	het	betrekken	van	de	context	
een	verklarende	en	ondersteunende	functie	hebben.	Deel	2	licht	toe	hoe	je	begrip	kan	hebben	
voor	 de	 omstandigheden	 van	 ouders	 met	 een	 vluchtverhaal	 en	 hoe	 je	 de	 context	 kan	
betrekken.	Er	wordt	ook	ingegaan	op	wat	een	cultuursensitieve	basishouding	kan	zijn	en	hoe	
dit	vertaald	kan	worden	wanneer	je	in	gesprek	gaat	met	de	ouders	of	zorgfiguren.		

	10	praktische	fiches	

Zowel	bij	deel	1	als	deel	2	werden	voor	bepaalde	onderwerpen	(veiligheid,	psycho-educatie,	
…)	fiches	uitgewerkt	met	concrete	tips.	Vooraan	op	de	fiche	wordt	aangegeven	waarom	deze	
fiche	is	opgesteld	en	waar	je	moet	op	letten	bij	het	gebruik.	De	begeleidende	tekst	(deel	1	en	
2)	dient	als	basis	om	de	fiches	beter	te	kunnen	kaderen.	De	bronnen	die	aangegeven	zijn	op	
de	fiches	vind	je	ook	terug	in	de	referentielijst	(p.30).		

Hieronder	vind	je	een	overzicht	van	de	fiches.	
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																																					Deel	1:	traumasensitief	werken	in	de	klas	en	op	school	

STAP	1:	NOOD	AAN	VEILIGHEID	

Een	warm,	veilig	en	verbindend	klimaat	op	school		(FICHE	I)	

Veerkracht	aanspreken	

Pyscho-educatie	(FICHE	II	+	FICHE	IV)	

Luisterend	oor	

STAP	2:	NOOD	AAN	STABILISATIE	IN	HET	DAGELIJKS	LEVEN	

Structuur:	voorspelbaarheid	(FICHE	III)	

Het	leerproces	ondersteunen	

Een	actieve	stressreducerende	aanpak	in	de	klas	of	individueel	(FICHE	V)	

Triggers	herkennen	en	mee	leren	omgaan	(FICHE	VI)	

STAP	3:	HECHTING	

Gevoelens	

Zelfbeeld:	De	Rugzak	(FICHE	VII)	

Relaties	

	

	

																														

	

																											Deel	2:	samenwerken	met	de	context	

						OUDERS	BETREKKEN	(FICHE	VIII)	

	Wat	is	goed	genoeg	ouderschap?		

	Uitdagingen	voor	gezinnen	met	een	vluchtverhaal	

	 	 						CULTUURSENSITIVITEIT	(FICHE	IX	en	FICHE	X)	

Een	cultuursensitieve	basishouding			 	 	 	

Vaardigheden	

Kennis	
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DEEL	1:	traumasensitief	werken	in	de	klas	en	op	school	

	

STAP	1:	NOOD	AAN	VEILIGHEID	

Veiligheid	is	een	breed	begrip.	In	dit	hoofdstuk	proberen	we	te	omschrijven	wat	veiligheid	op	
school	 kan	 betekenen	 voor	 een	 leerling	 met	 een	 vluchtverhaal.	 Voor	 praktische	 tips	 ter	
inspiratie	verwijzen	we	naar	FICHE	I.		
	

					EEN	WARM,	VEILIG	EN	VERBINDEND	KLIMAAT	OP	SCHOOL	

Zorg	dragen	voor	veiligheid	op	school	is	een	eerste	prioriteit.	Als	er	onvoldoende	veiligheid	is,	
zal	 de	 leerling	 met	 een	 vluchtverhaal	 zich	 steeds	 bedreigd	 voelen	 en	 zich	 richten	 op	 de	
buitenwereld	om	zichzelf	zo	goed	mogelijk	te	beschermen.	Op	school	kan	voldoende	veiligheid	
gecreëerd	worden	zodat	de	leerling	tot	leren	kan	komen.	School	is	de	uitgelezen	context	om	
voldoende	 veiligheid	 te	 kunnen	 ervaren.	 Regelmaat,	 ritme	 en	 structuur	 maken	 de	
buitenwereld	overzichtelijk	en	voorspelbaar	(zie	ook	FICHE	I),	en	dus	veilig.	

Een	leerkracht	kan	“pedagogische	veiligheid”	voor	de	leerling	creëren	(FICHE	I,	de	leerkracht	
doet	er	toe	–	afstemmen).	De	leerkracht	is	als	volwassene	betrokken	op	de	leerling.	Dit	wil	
zeggen	dat	hij	verantwoordelijkheid	voor	hem	draagt	en	keuzes	maakt	die	in	belang	zijn	van	
deze	 leerling.	 De	 leerkracht	 heeft	 ook	 voldoende	 gedragscontrole	 over	 hem.	 Daardoor	
ontstaat	er	 rust	 in	het	brein	van	de	 leerling	en	komt	de	 leerling	 tot	 leren.	De	 leerling	 leert	
stilaan	terug	vertrouwen	stellen	in	volwassenen.		

In	vele	documenten	voor	anderstalige	nieuwkomers	wordt	omschreven	wat	de	school	kan	
doen	om	een	gunstig	school-	en	klasklimaat	te	ontwikkelen.	Er	wordt	ook	toegelicht	hoe	de	
eerste	opvang	op	school	georganiseerd	kan	worden.	

Voorbeeld	1:	De	werkgroep	kansenbevordering	van	VCLB-koepel	vzw	(2005)	schrijft	als	volgt9:	
“Het	welbevinden	van	de	nieuwkomer	primeert.	Het	omgaan	met	 leeftijdsgenoten	 is	hierbij	
essentieel.	Gezien	de	achtergrond	is	het	belangrijk	om	voldoende	veiligheid	in	te	bouwen	en	
werk	 te	 maken	 van	 een	 positieve	 relatie,	 waar	 vertrouwen	 de	 basis	 vormt.	 Hier	 doet	 de	
leerkracht	er	echt	toe.	Voorspelbare	klasstructuur,	het	inbrengen	van	elementen	uit	de	eigen	
context	van	de	 jongere,	zoeken	naar	competenties	en	krachten	van	de	 leerlingen,	 ...	dragen	
hier	toe	bij.	De	nieuwkomer	heeft	vooral	ook	tijd	nodig,	tijd	om	vertrouwd	te	geraken	met	onze	
omgangsvormen,	met	onze	structuren,	met	onze	 levenswijze,	 ...	Tegelijkertijd	 is	het	voor	de	
jongere	belangrijk	dat	de	school	de	nodige	ruimte	voorziet	voor	de	erkenning	van	zijn	specifieke	
leefsituatie,	een	leefsituatie	van	onzekerheid,	gemis	van	vrienden,	verblijf	in	een	vreemd	land,	
...”	

																																																													
9	Anderstalige	nieuwkomers:	het	onthaal	op	school,	VCLB-Koepel	vzw,	project	kansenbevordering.	
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Voorbeeld	2:	Een	publicatie	van	het	GO!	(2016)	vermeldt	het	volgende10:	“Het	is	de	taak	van	de	
school	 om	 elke	 leerling	 maximale	 ontplooiingskansen	 te	 bieden	 in	 een	 warme	 en	 veilige	
omgeving.	 Vluchtelingenkinderen	 hebben	 door	 hun	 ervaringen	 nood	 aan	 sociale	 veiligheid.	
Preventie	van	pesten	en	discriminatie	is	essentieel.	Leerlingen	die	zich	veilig	voelen	op	school	
lopen	minder	risico	op	posttraumatische	stress,	depressie	en	angst.”		

In	deze	documenten	zijn	heel	wat	tips	terug	te	vinden	om	een	warm,	verbindend	klimaat	op	
school	te	creëren.	In	FICHE	I	vind	je	aanvullend	enkele	tips	met	de	focus	op	wat	leerlingen	met	
een	vluchtverhaal	nodig	kunnen	hebben	om	emotionele	veiligheid	te	“ervaren”.	Deze	fiche	is	
ter	inspiratie	bedoeld.		

Daarnaast	moet	een	school	zich	ook	bewust	zijn	dat,	buiten	de	schoolcontext,	de	leerling	soms	
nog	in	een	onveilige	situatie	leeft.	Het	kan	zijn	dat	de	ouders	zijn	zelf	nog	emotioneel	instabiel	
zijn	zodat	hun	pedagogische	kwaliteiten	wegvallen	en	zij	onvoldoende	aandacht,	bescherming	
(bv.	t.o.v.	andere	kinderen	in	het	asielcentrum),	begrenzing,	steun	en	structuur	kunnen	geven	
aan	de	leerling.	In	het	ondersteunen	van	vluchtelingen	kan	het	belangrijk	zijn	om	als	school	te	
werken	met	de	bredere	 context	 rond	het	 gezin	 (zie	 ook	FICHE	VIII).	Ook	het	netwerk	 kan	
betrokken	worden	(contactpersoon	asielcentra,	OCMW,	CAW,	zodat	de	leerling	en	het	gezin	
ook	buiten	de	school	voldoende	ondersteuning	ervaart	(en	tot	stabilisering	en	verwerking	kan	
komen).	 School	 kan	 hierbij	 een	 belangrijke	 schakel	 zijn.	 Het	 CLB	 kan	 de	 draaischijffunctie	
opnemen.		
	

				VEERKRACHT	AANSPREKEN	

Veerkracht	 is	het	vermogen	om	je	aan	te	passen	aan	stress	en	tegenslag.	 Je	“veert”	als	het	
ware	terug.	Mensen	met	een	hoge	veerkracht	laten	minder	snel	de	moed	zakken.	Ze	gaan	door	
wat	er	ook	gebeurt.	Meer	nog,	ze	komen	er	zelfs	sterker	uit!	Veerkracht	is	ook	het	vermogen	
om	 verder	 te	 blijven	 leven	 en	 ontwikkelen,	 ondanks	 ongunstige	 levensomstandig-heden.	
Kinderen	 en	 jongeren	 kunnen	 vaak	 rekenen	 op	 hun	 individuele	 eigenschappen	 en	
copingstrategieën	om	schokkende	ervaringen	te	verwerken.	Het	blijft	belangrijk	om	niet	te	snel	
in	 paniek	 te	 slaan	 omdat	 leerlingen,	 na	 een	 periode	 van	 instabiliteit,	 meestal	 voldoende	
flexibel	en	sterk	zijn	om	te	herstellen.	Genoeg	tijd	laten	en	ondersteuning	geven,	bieden	al	
heel	wat	soelaas.	Vluchtervaringen	met	daarbovenop	nog	de	acculturatiestress	bemoeilijken	
nu	eenmaal	de	overstap	naar	het	gewone	leven.	Het	is	normaal	dat	er	tijd	nodig	is	om	samen	
met	het	gezin	in	de	nieuwe	leefsituatie	terug	evenwicht	te	vinden.	

Het	draagt	de	voorkeur	weg	om	extra	in	te	zetten	op	de	talenten	en	sterktes	van	de	leerling.	
Het	geeft	houvast	in	het	hier-en-nu.	Deze	talenten	opmerken	en	hierbij	aansluiten	versterkt	
ook	de	relatie	tussen	de	leerkracht	en	de	leerling.		

	

																																																													
10	Omgaan	met	anderstalige	nieuwkomers	op	school,	inzetten	op	veerkracht	van	vluchtelingen,	GO!	Onderwijs	
van	de	Vlaamse	Gemeenschap	
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Soms	hebben	leerlingen	ook	extra	aanmoediging	nodig	om	hun	talenten	te	gebruiken	en	te	
zien.	Breder	denken	dan	de	schoolse	vaardigheden	kan	hierbij	belangrijk	zijn.		

Voorbeeld	1:	een	lagere	schoolkind	dat	’s	middags	mee	mocht	helpen	om	de	refter	op	te	ruimen,	
kreeg	hierdoor	meer	eigenwaarde,	een	eigen	plek	in	het	schoolse	gebeuren	en	meer	controle	
over	zijn	situatie.		

Voorbeeld	 2:	 een	 OKAN-klas	 maakte	 een	 toneelstuk	 voor	 ouders,	 medeleerlingen	 en	
sympathisanten.	Iedereen	kreeg	een	taak	op	of	achter	de	scene.	Elke	taak	werd	op	het	einde	
van	de	voorstelling	extra	in	het	licht	gesteld.	Het	werd	een	ludieke	voorstelling,	doorspekt	met	
humor.			

Bij	oudere	leerlingen	kan	je	ook	terug	gaan	naar	de	periode	voor	de	moeilijkheden	(bv.	voor	
de	oorlog)	begonnen:	wie	waren	ze	toen?	Waar	ging	hun	interesse	naar	uit?			

Je	mag	je	verwachtingen	(als	leerkracht)	op	lange	termijn	hoog	genoeg	stellen,	zowel	op	het	
vlak	van	gedrag	van	leerlingen	als	op	het	vlak	van	leerprestaties.	Het	verhoogt	de	veerkracht	
van	 de	 leerling	 met	 een	 vluchtverhaal.	 Hoge	 verwachtingen	 hebben	 namelijk	 een	 positief	
voorspellende	waarde	voor	de	motivatie	en	inzet	van	de	leerling.	De	verwachtingen	op	korte	
termijn	hou	je	best	wel	haalbaar,	met	kans	op	succeservaringen.		

Inzetten	op	veerkracht	betekent	ook	veel	praktische	uitleg	geven	aan	leerlingen	(en	ouders)	
om	het	onderwijssysteem	en	het	reilen	en	zeilen	van	de	Belgische	cultuur	goed	te	begrijpen	
(zie	ook	FICHE	VIII).	Dit	verloopt	best	op	een	cultuursensitieve	manier	waardoor	er	vanuit		een	
houding	van	wederzijds	respect	met	elkaar	gecommuniceerd	wordt	(zie	FICHE	IX).	Zo	plaats	je	
ouders	terug	in	hun	verantwoordelijkheid,	maak	je	hen	zelfstandiger	en	veerkrachtiger.		

Leerlingen	met	 een	 vluchtverhaal	 versterken,	 wil	 ook	 zeggen	 dat	 je	 als	 leerkracht	 of	 CLB-
medewerker	hun	emoties	probeert	te	zien	en	te	benoemen.	Gevoelens	die	erkend	worden,	
komen	tot	rust.	Gevoelens	benoemen	(met	een	rustig	brein)	kan	helpen	om	een	gevoel	van	
veiligheid	 te	versterken.	Wanneer	de	 leerling	durft	 inzetten	op	sociale	vaardigheden,	 is	het	
belangrijk	om	ook	dit	te	erkennen	en	te	benoemen.	Het	spiegelen	zorgt	ervoor	dat	de	leerling	
geleidelijk	 aan	 ondergesneeuwde	 vaardigheden	 (terug)	 kan	 leren	 zien	 (zie	 FICHE	 I,	 de	
leerkracht	doet	ertoe	–	afstemming).			

De	veerkracht	is	groter	naarmate	leerlingen	in	dit	proces	steun	ervaren	in	hun	omgeving.	Het	
ontbreken	van	ouderlijke	steun	maakt	de	groep	van	de	niet-begeleide	minderjarigen	(naast	
het	feit	dat	ze	vluchteling	zijn	en	minderjarig)	extra	kwetsbaar.	
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				PSYCHO-EDUCATIE	

We	verwijzen	in	dit	hoofdstuk	naar	“The	Window	of	Tolerance”	of	het	raampje.	De	uitleg	over	
dit	kader	vind	je	terug	op	FICHE	II.	
	
Bij	psycho-educatie	wordt	er	informatie	gegeven	over	de	problemen/gedragingen	die	kunnen	
optreden	wanneer	een	leerling	een	opeenstapeling	van	stresservaringen	heeft	mee	gemaakt.	
Er	wordt	een	duidelijk	kader	meegegeven	aan	de	leerling	zodat	hij	zichzelf,	zijn	symptomen	en	
zijn	gedrag/reacties	beter	kan	begrijpen	(FICHE	II).	In	de	fiche	bespreken	we	twee	kaders:	“wat	
stress	doet	met	ons	geheugen”11	en	“wat	emotie/stress	doet	met	ons	brein”12.	 Inzien	waar	
bepaalde	symptomen	of	bepaalde	gedragingen	vandaan	komen,	werkt	geruststellend.	In	een	
tweede	 fase	 kan	 door	 een	 betekenisvolle	 volwassene	 (leerkracht,	 zorgcoördinator,	 CLB-
medewerker,	…)	samen	met	de	leerling	nagegaan	worden	op	welke	manier	actief	met	deze	
kaders	aan	de	slag	kan	worden	gegaan	(FICHE	V).		

Deze	 twee	 kaders	 geven	 leerkrachten,	 zorgleerkrachten,	 CLB-medewerkers,	 …	 de	 nodige	
achtergrondinformatie	om	het	gedrag	van	getraumatiseerde	leerlingen	enerzijds	beter	te	leren	
begrijpen	en	anderzijds	er	beter	op	te	kunnen	inspelen.	Gedragingen	kunnen	dan	eerder	te	
maken	 hebben	 met	 wat	 de	 leerling	 heeft	 mee	 gemaakt	 en	 is	 geen	 uiting	 van	 relationele	
moeilijkheden	met	de	leerkracht	of	andere	leerlingen	(zie	ook	FICHE	IV).	Het	kader	geeft	aan	
dat	bepaald	gedrag	het	gevolg	is	van	onvermogen,	eerder	dan	onkunde.	Bij	onkunde	gaan	we	
uit	van	de	traditionele	opvatting	dat	leerlingen	ervoor	kiezen	om	zich	“slecht	te	gedragen”	en	
dus	“goed	gedrag	moeten	leren”.	We	passen	dan	de	methodiek	van	straffen	en	belonen	toe,	
terwijl	 bij	 leerlingen	 met	 een	 vluchtverhaal,	 die	 getraumatiseerd	 zijn,	 stressverlagende	
maatregelen	genomen	moeten	worden	(FICHE	V).	

Dit	kader	kan	als	basis	gebruikt	worden	bij	besprekingen	op	zorgteams,	klassenraden,	…	Het	
kan	 	 helpen	 om	 een	 gemeenschappelijke	 visie	 te	 ontwikkelen	 in	 het	 omgaan	 met	
getraumatiseerde	leerlingen.		

Naast	psycho-educatie	van	de	 leerling	kan	de	FICHE	II	ook	gebruikt	worden	 in	gesprek	met	
ouders.	 Ook	 ouders	 hebben	 soms	 houvast	 nodig	 om	 het	 gedrag	 van	 hun	 kind	 beter	 te	
begrijpen.	 Zeker	 naar	 ouders	 die	 zelf	 getraumatiseerd	 zijn,	 kan	 deze	 psycho-educatie	 een	
hulpmiddel	zijn,	ook	voor	henzelf.	Ouders	kunnen	soms	zelf	niet	zien	dat	hun	kinderen	 last	
hebben	van	de	vlucht.		

Als	het	stressniveau	van	leerlingen	omhoog	gaat,	is	het	belangrijk	dat	de	leerkracht	zich	ook	
bewust	is	van	zijn	stressniveau.	Binnen	een	hanteerbaar	stressniveau	blijven,	wil	zeggen	dat	je	
als	leerkracht	controle	kunt	houden	en	op	de	juiste	manier	kan	reageren.		Leerlingen	worden	
alleen	maar	rustig	als	volwassenen	zelf	een	“kalm	brein”	hebben	(zie	ook	FICHE	II).	

	

																																																													
11	Konings,	T.,	&	Bakker,	S.	(2013).	Tim	en	het	wonder	EMDR.	Silverkit:	Tilburg.		

12	Brands-Zandvliet,	W.	(2011).	Hersenen	en	emoties	in	beeld.	Bewegenderwijs.com.	
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					LUISTEREND	OOR	

In	onze	maatschappij	leeft	de	veronderstelling	dat	“ons	hart	eens	luchten”	helpt	om	moeilijke	
ervaringen	 te	 verwerken	 en	 een	 plaats	 te	 geven.	 Bij	 complex	 trauma	 ligt	 dit	 “complexer”.	
Wanneer	leerlingen	in	een	rustige	toestand	over	hun	vluchtverhaal	vertellen	(liefst	spontaan)	
kan	 je	 als	 leerkracht	 gerust	 een	 luisterend	 oor	 aan	 bieden.	 Als	 de	 leerling	 vanuit	 een	
geagiteerde	toestand	zijn	verhaal	doet	en	overspoeld	wordt	door	lichaamssensaties,	gevoelens	
van	machteloosheid	en	angst,	…	is	er	sprake	van	een	herbeleving	wat	opnieuw	traumatiserend	
is.	Dan	gaat	de	leerling	buiten	zijn	raampje	of	“Window	of	Tolerance”	en	is	het	nodig	om	de	
leerling	 zo	 snel	 mogelijk	 terug	 rustig	 te	 laten	 worden	 (zie	 FICHE	 II	 en	 V).	 Wees	 hier	 als	
leerkracht	 of	 CLB-medewerker	 erg	 bedachtzaam	 op.	Wees	 voorzichtig	 met	 doorvragen	 en	
probeer	je	in	het	contact	met	de	leerling	met	een	vluchtverhaal	vooral	te	richten	op	feitelijke	
informatie	en	minder	op	de	beleving.	Je	kan	een	luisterend	oor	aanbieden	voor	onderwerpen	
“in	het	hier-en-nu”	bv.	heb	je	goed	geslapen,	heb	je	je	huiswerk	niet	kunnen	maken,	…?	

Voorbeeld:	in	de	klas	krijgen	de	leerlingen	een	les	over	het	thema	“een	levensverhaal	schrijven”	
in	het	kader	van	het	vak	Nederlands.	Het	einddoel	van	deze	les	is:	een	tijdlijn	kunnen	maken	en	
chronologisch	een	verhaal	kunnen	opbouwen.	Een	meisje	is	helemaal	overstuur.	Ze	gaat	naar	
de	zorgleerkracht	en	brengt	op	korte	tijd	haar	traumaverhaal.	Het	stressniveau	van	het	meisje	
is	erg	hoog	(ze	is	buiten	haar	“Window	of	Tolerance”)	waardoor	het	brengen	van	haar	verhaal	
hertraumatiserend	 kan	 zijn.	 Via	 een	 stressreducerende	 aanpak	 (zie	 ook	FICHE	V)	 kan	 je	 als	
zorgleerkracht	het	meisje	tot	rust	laten	komen.	Daarna	kan	je	met	haar	in	gesprek	gaan	en	een	
luisterend	oor	aanbieden.	Je	kan	dan	bespreken	wat	haar	in	de	klascontext	overstuur	maakte.	
Je	kan	kijken	of	er	bij	haar	nog	nood	is	om	iets	over	haar	vluchtverhaal	te	brengen,	terwijl	ze	
binnen	haar	“Window	of	Tolerance”	blijft.		
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	STAP	2:	NOOD	AAN	STABILISATIE	IN	HET	DAGELIJKS	LEVEN	
	
Stabilisatie	in	het	dagelijkse	leven	is	ervoor	zorgen	dat	de	leerling	zijn	raampje	leert	kennen	en	
binnen	zijn	raampje	of	“Window	of	Tolerance”	leert	blijven	(FICHE	II).	Het	zorgt	er	voor	dat	het	
stressniveau	 van	 het	 lichaam	 en	 het	 brein	 van	 de	 leerling	met	 een	 vluchtverhaal	 afneemt	
waardoor	 de	 stress	 hanteerbaarder	 en	 controleerbaarder	 wordt.	 Volgende	 maatregelen	
dragen	daartoe	bij.	
	

					STRUCTUUR:	VOORSPELBAARHEID	

Het	stressniveau	in	het	brein	neemt	af	als	de	wereld	voorspelbaar	is.	Regelmaat,	herhaling	
en	 ritme	 maken	 de	 wereld	 voorspelbaar.	 Op	 school	 kan	 hier	 gemakkelijk	 op	 in	 gespeeld	
worden13.	Naar	school	gaan,	biedt	een	dagelijkse	structuur.	

Routines	 helpen	 het	 stresssysteem	 van	 getraumatiseerde	 leerlingen	 onder	 controle	 te	
houden.	Vele	van	deze	maatregelen	kunnen	opgenomen	worden	in	de	basiszorg	en	komen	ten	
goede	aan	alle	leerlingen.	Veranderingen,	ook	leuke	veranderingen	(zoals	een	uitstap)	of	een	
leerkracht	die	ziek	is,	zijn	voor	getraumatiseerde	leerlingen	vaak	een	bron	van	stress.	Ook	vrije	
momenten,	 speeltijden	 en	 overgangen	 tussen	 lessen	 of	 activiteiten	 worden	 door	
getraumatiseerde	 leerlingen	als	verandering	ervaren	en	 leveren	stress	op	omdat	er	minder	
overzicht	 is	 en	 meer	 sociale	 interactie.	 Deze	 momenten	 met	 een	 ritueel	 laten	 verlopen,	
vergroot	het	gevoel	van	veiligheid.		
	
Voorbeeld	1:	In	de	kleuterklas	wordt	een	opruimlied	gezongen	na	elke	activiteit	of	een	treintje	
gemaakt	om	naar	de	speelplaats	te	gaan.	
	
Voorbeeld	 2:	 In	 een	 lagere	 school	 kan	 een	 bewegingstussendoortje	 de	 overgang	 naar	 een	
nieuwe	activiteit	aankondigen.	
	
Voorbeeld	3:	In	een	secundaire	school	kan	rustige	muziek	opgezet	worden	wanneer	leerlingen	
zelfstandig	moeten	werken	of	kan	de	les	gestart	worden	met	een	puzzel	die	het	onderwerp	
van	de	les	aangeeft.		
	
Klasafspraken	 bieden	 ook	 voorspelbaarheid	 en	 duidelijkheid	 en	 vergroten	 daarmee	 de	
veiligheid.	Het	 zijn	 afspraken	die	 voor	 alle	 leerlingen	 gelden,	 dus	 als	 je	 een	 leerling	 hierop	
aanspreekt,	voelt	hij	zich	minder	persoonlijk	aangesproken.	Iedereen	kan	door	deze	afspraken	
op	een	fijne	manier	met	elkaar	omgaan.	Weet	wel	dat	getraumatiseerde	leerlingen	meer	en	
vaker	uitleg	nodig	hebben	en	oefentijd	om	zich	aan	de	afspraak	te	leren	houden.	Ze	hebben	
ook	tijd	nodig	om	te	begrijpen	dat	de	afspraak	niet	enkel	voor	hen	geldt.		
Als	ze	al	lange	tijd	leven	in	een	omgeving	waar	weinig	afspraken	en	grenzen	gesteld	worden,	
of	waar	ze	vroegtijdig	zelfstandig	moeten	zijn,	of	waar	vanuit	hun	cultuur	andere	groepsregels	
gelden,	vraagt	het	aanleren	van	nieuwe	regels	tijd.		

																																																													
13	Coppens,	L.,	Schneijderberg,	M.,	&	van	Kregten,	C.	(2016).	Lesgeven	aan	getraumatiseerde	kinderen:	
praktisch	handboek	voor	het	basisonderwijs.	Amsterdam:	uitgeverij	SPW.	
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Voorbeeld14:	Een	Marokkaanse	jongen	gedraagt	zich	volgens	de	leerkracht	tijdens	de	speeltijd	
bijzonder	 bazig.	 Hij	 voelt	 zich	 snel	 uitgedaagd	 en	 durft	 anderen	 dan	 soms	 ook	 te	 slaan.	
Toegeven	dat	hij	fout	geweest	is,	valt	hem	erg	zwaar.	Terwijl	de	leerkracht	haar	verhaal	doet,	
zit	moeder	enigszins	geamuseerd	te	luisteren.	Wanneer	aan	de	moeder	gevraagd	wordt	wat	zij	
van	 dit	 gedrag	 vindt,	 zegt	 ze:	 “Het	 is	 toch	 normaal	 dat	 hij	 voor	 zichzelf	 opkomt	 wanneer	
anderen	 hem	 uitdagen.	 Het	 is	 tenslotte	 een	 jongen!”.	 Terwijl	 de	 leerkracht	 met	 enige	
verwondering	naar	het	relaas	van	de	moeder	luistert,	voegt	moeders	zus	er	nog	kordaat	aan	
toe:	“De	andere	leerlingen	zullen	er	wel	om	gevraagd	hebben.”	
	
Grenzen	 en	 daaraan	 gekoppelde	 consequenties	 vergroten	 ook	 de	 veiligheid	 doordat	 ze	
zorgen	voor	duidelijkheid.	Bij	getraumatiseerde	leerlingen	is	het	belangrijk	om	na	te	gaan	of	
ze	de	grenzen	kennen	of	begrijpen.	Grenzen	en	consequenties	worden	aan	deze	 leerlingen	
best	duidelijk	gemaakt	wanneer	ze	binnen	hun	“Window	of	Tolerance”	zijn	(zie	FICHE	II).		
In	FICHE	III	worden	enkele	tips	gegeven	waarmee	je	rekening	kan	houden	bij	het	stellen	van	
grenzen	 en	 consequenties.	 Getraumatiseerde	 leerlingen	 kunnen	 alleen	 hun	 gedrag	
veranderen	als	ze	tegelijkertijd	met	empathie	en	begrip	benaderd	worden	zodat	hun	stress	
verlaagt.		
	
Het	 stellen	 van	 grenzen	 en	 consequenties	 voor	 ongewenst	 gedrag	 kunnen	 voor	
getraumatiseerde	leerlingen	ook	een	trigger	zijn.	Het	activeert	gevoelens	van	machteloos-heid	
die	ze	zo	vaak	hebben	moeten	ervaren	tijdens	hun	vluchtverhaal	(zie	FICHE	VI).	
	
Belonen	en	complimenten	geven,	kunnen	ervoor	zorgen	dat	positieve	situaties	die	door	de	
overweldigende	moeilijkheden	van	een	leerling	met	een	vluchtverhaal	overstemd	zijn,	terug	
in	beeld	komen.	Belonen	en	complimenten	geven,	kunnen	het	idee	dat	“dit	hier	nooit	meer	
kan	veranderen”	doorbreken.	Het	zorgt	ervoor	dat	de	uitbouw	van	een	positieve	relatie	tussen	
de	leerkracht	en	de	leerling	met	een	vluchtverhaal	meer	kans	maakt.	Het	zet	de	leerling	in	zijn	
veerkracht	en	vergroot	zijn	zelfredzaamheid	en	eigenwaarde.	Hoe	je	best	complimenten	geeft,	
kan	je	terugvinden	op	FICHE	VII.	
	
	
	
	

	 	

																																																													
14	Vanfraussen,	K.,	Serneels,	G.,	&	Lampo,	A.	(2011).	De	zorg….	kleurt	buiten	de	lijnen.	Klinisch	psychologen,	

leerlingbegeleiders	en	ouders	samen	aan	de	slag	om	het	welzijn	van	allochtone	kinderen	te	verbeteren.	
Tijdschrift	Klinische	Psychologie,	41,	106-116.	
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	HET	LEERPROCES	ONDERSTEUNEN	

Gedurende	de	jeugdjaren	nemen	neurale	verbindingen	in	de	hersenen	toe	in	aantal	en	kracht.	
Dit	heeft	normaal	een	positief	effect	op	de	leervaardigheden	van	leerlingen.	Leerlingen	die	een	
opeenstapeling	 van	 traumatische	 ervaringen	 hebben	 meegemaakt	 en	 chronische	 stress	
ontwikkelen	 lopen	 het	 risico	 op	 de	 ontwikkeling	 van	 gebrekkige	 executieve	 en	
geheugenfuncties	en	een	vertraagde	ontwikkeling	van	de	taal.		

Door	 het	 vertraagd	 ontwikkelen	 en	 functioneren	 van	 de	 executieve	 functies	 hebben	
getraumatiseerde	leerlingen	o.a.	problemen	met:	overzicht	houden,	doelen	stellen,	logische	
volgorde	aanbrengen	in	het	handelen,	een	taak	stap	voor	stap	uitvoeren,	onderscheiden	welke	
informatie	relevant	is	of	niet,	aandacht	voor	langere	tijd	vast	houden,	het	eigen	functioneren	
evalueren	en	bijstellen,	(creatief)	problemen	oplossen,	schakelen	tussen	taken.	
	
Ook	 het	 geheugen	 is	 gehypothekeerd	 door	 chronische	 stress:	 hierdoor	 kan	 enerzijds	 de	
aangeboden	 leerstof	minder	goed	onthouden	worden	en	gekoppeld	aan	bestaande	kennis.	
Anderzijds	kan	de	opgeslagen	informatie	veel	minder	goed	opgeroepen	en	gebruikt	worden,	
bv.	tijdens	een	toets.		
	
Uit	onderzoek	blijkt	dat	ook	de	taalontwikkeling	van	getraumatiseerde	leerlingen	vertraagd	
kan	verlopen.	Door	trauma	worden	de	gebieden	in	de	hersenen	die	met	taal	te	maken	hebben	
minder	actief.	Bij	leerlingen	met	een	vluchtverhaal	is	de	taal	zeer	belangrijk	om	te	integreren	
in	 de	 nieuwe	 cultuur.	 Onthaalonderwijs	 is	 hier	 sterk	 op	 gericht.	 Het	 is	 belangrijk	 om	 de	
moeilijkheden	die	kunnen	optreden	bij	het	aanleren	van	de	nieuwe	taal,	ook	in	het	licht	van	
deze	beperking	te	zien.		
	
Leerkrachten	zijn	gewoon	om	maatregelen	toe	te	passen	binnen	de	basis-	en	verhoogde	zorg	
voor	leerlingen	met	taalmoeilijkheden,	concentratie-	en	geheugenproblemen	(bv.	leerlingen	
met	 ASS,	 ADHD,	 leerstoornissen,	 …).	 Deze	 maatregelen	 kunnen	 ook	 gebruikt	 worden	 bij	
getraumatiseerde	leerlingen	met	dezelfde	onderwijsbehoeften.	Het	is	wel	belangrijk	om	deze	
maatregelen	toe	te	passen	met	een	traumasensitieve	bril	en	de	juiste	verwachtingen	te	stellen.	
Getraumatiseerde	leerlingen	zijn	gebaat	bij	aanpassingen	in	het	aanbieden	van	de	leerstof	die	
gericht	zijn	op	het	bieden	van	structuur.	
	
Voorbeeld:	Gorge,	uit	de	klas	van	juf	Kiet15,	kan	zich	moeilijk	concentreren.	Het	is	zijn	dag	niet.	
Er	gaat	van	alles	in	hem	om.	Juf	Kiet	geeft	hem	de	ruimte	om	met	een	time-timer	vijf	minuten	
aan	een	bepaald	aantal	oefeningen	te	werken.	Wanneer	het	hem	 lukt,	bevestigt	ze	hem	en	
mag	hij	een	tekening	maken.		

	

																																																													
15	Lataster-Czisch,	P.,	&	Lataster,	P.	(2016).	De	kinderen	van	Juf	Kiet	(DVD).	L&F	Producties.	
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				EEN	ACTIEVE	STRESSREDUCERENDE	AANPAK	IN	DE	KLAS	(zie	FICHE	V)	

1. Klassikaal	

Naast	het	creëren	van	een	veilig	en	traumasensitief	klimaat	in	de	klas,	kan	je	als	leerkracht		ook	
acties	ondernemen	die	stressverlagend	zijn.	Deze	kunnen	worden	opgenomen	in	de	basiszorg:	
dit	komt	ten	goede	aan	élke	leerling.	

Ontspannende	activiteiten	

Ontspannende	 activiteiten	 (zie	 ook	 FICHE	 V)	 zijn	 er	 op	 gericht	 om	 voor	 alle	 leerlingen	
(basiszorg)	 de	 stress	 hanteerbaarder	 te	 maken.	 Daardoor	 wordt	 het	 voor	 leerlingen	
gemakkelijker	om	zich	in	de	klascontext	op	de	les	te	focussen.		

Voorbeeld:	Bewegingstussendoortjes,	ontspanningsoefeningen,	sport,	samen	liederen	zingen,	
samen	muziek	maken,	…	
	

In	het	hier-en-nu	blijven	in	de	klascontext		

De	mens	heeft	vijf	zintuigen	die	altijd	actief	zijn,	ook	als	je	gedachten	elders	zijn.	Je	aandacht	
richten	op	wat	 je	zintuigen	waarnemen,	kan	 je	helpen	om	meer	bewust	te	worden	van	het	
hier-en-nu.	Ook	via	denkoefeningen	kan	je	de	hersenactiviteit	stimuleren	waardoor	er,	net	als	
bij	het	aandacht	geven	aan	zintuigelijke	waarnemingen,	minder	aandacht	en	concentratie	over	
is	voor	de	bewuste	beleving	van	traumatische	ervaringen	uit	het	verleden16.	Daardoor	verlaagt	
ook	de	stress.		

Het	is	de	bedoeling	om	door	middel	van	deze	activiteiten	de	leerling	in	zijn	raampje	(Window	
of	 Tolerance	 -	 zie	 FICHE	 II)	 te	 houden	 of	 er	 terug	 in	 te	 brengen.	 Enkele	 voorbeelden	 van	
activiteiten17	 in	 de	 klas	 die	 helpen	 om	 in	 het	 hier-en-nu	 te	 zijn,	 vind	 je	 terug	 in	 FICHE	 V.	
Sommige	 activiteiten	 kunnen	 in	 de	 basiszorg	 worden	 opgenomen.	 Andere	 zijn	 eerder	
individueel	toepasbaar	binnen	de	verhoogde	zorg.	Naast	het	nemen	van	maatregelen	is	het	
ook	goed	om	de	leerling	te	erkennen	en	te	bevestigen	op	het	moment	dat	deze	in	het	hier-en-
nu	in	de	klas	zit.	

Afhankelijk	van	de	persoonlijke	kenmerken	en	de	culturele	achtergrond	van	de	leerling	zal	de	
ene	 activiteit	 	 meer	 gepast	 zijn	 dan	 de	 andere.	Afstemming	 op	 het	 individu	 is	 hier	 zeker	
noodzakelijk.	Individuele	maatregelen	kunnen	opgenomen	worden	in	een	handelingsplan.		

	 	

																																																													
16	Stöfsel,	M.,	&	Mooren,	T.	(2010).	Complex	trauma:	Diagnostiek	en	behandeling.	Houten:	Bohn	Stafleu	Van	

Loghum.	

17	Mindfulnessoefeningen	die	gericht	zijn	op	het	focussen	op	het	lichaam	kunnen	een	trigger	zijn	en	zijn	voor	
getraumatiseerde	leerlingen	eerder	te	gebruiken	in	een	therapeutische	setting,	niet	in	een	klascontext.	 
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2. Individueel	

Leren	omgaan	met	stress18	

Op	basis	van	de	uitleg	over	“wat	stress	doet	met	ons	geheugen”	en	“wat	emotie/stress	doet	
met	ons	brein”	(zie	FICHE	II)	kan	een	betekenisvolle	volwassene	(leerkracht,	zorgcoördinator,	
CLB-medewerker,	…)	met	 de	 leerling	 bespreken	wat	 hem	helpt	 om	binnen	 zijn	 raampje	 te	
blijven.	Als	we	willen	dat	een	leerling	leert	omgaan	met	stress,	is	het	belangrijk	om	stress	in	de	
eerste	plaats	te	herkennen.	Om	in	een	latere	fase	te	weten	hoeveel	stress	de	leerling	ervaart	
en	de	leerling	hierbij	stil	te	laten	staan,	kan	je	werken	met	een	stressmeter	(zie	bijlage	bij	FICHE	
V,	zowel	voor	het	basisonderwijs	als	het	secundair	onderwijs).	De	leerling	feedback	laten	geven	
over	 zijn	 stressniveau,	 kan	 verhelderend	 zijn	 voor	 hemzelf	 én	 voor	 de	 leerkracht.	 Jonge	
leerlingen	(kleuters)	kan	je	laten	trommelen	om	aan	te	geven	hoe	gespannen	ze	zijn.		

Eenmaal	de	leerling	zijn	stress	kan	herkennen,	kunnen	er	maatregelen	afgesproken	worden	bij	
een	bepaald	niveau	van	stress.	Deze	maatregelen	kan	de	leerling	zelf	uitvoeren	of	uitvoeren	
aangestuurd	door	de	leerkracht.	Het	is	belangrijk	om	vooral	preventief	te	werken	zodat	het	
stressniveau	 zoveel	 mogelijk	 onder	 controle	 blijft	 (en	 de	 leerling	 binnen	 zijn	 “Window	 of	
Tolerance”	blijft	–	FICHE	II).		

	

Time-out	–	Time-in	op	school/op	de	speelplaats	(zie	ook	FICHE	V)	

Een	leerling	kan	“buiten	zijn	raampje”	of	“Window	of	Tolerance”	gaan	en	bv.	in	vecht-,	vlucht-	
of	bevriesmodus	vallen.	Dan	kan	een	time-out	inlassen,	stressreducerend	werken.	Dit	betekent	
dat	je	als	leerkracht	de	leerling	even	apart	zet	van	het	klasgebeuren	zodat	de	leerling	rustig	
kan	worden	en	de	stress	terug	hanteerbaar	wordt.	Zeker	als	de	leerling	gemakkelijk	vervalt	in	
een	vecht-	of	 vluchtreactie	kan	deze	maatregel	ook	afgesproken	worden	 ter	preventie	 van	
deze	reacties.	Een	time-out	is	zeker	niet	bedoeld	als	straf	maar	eerder	als	maatregel	om	stress	
hanteerbaar	te	maken.	In	de	meest	ideale	situatie	is	de	leerling	op	dat	moment	omringt	door	
een	leerkracht	met	een	“kalm	brein”.	Als	je	de	maatregel	preventief	gebruikt,	kan	je	werken	
met	een	stressmeter	(zie	FICHE	V).	

Je	kan	voor	sommige	leerlingen	eerder	voor	een	“time-in”	kiezen.	Zeker	voor	jonge	leerlingen	
geeft	een	time-in	een	meer	geborgen	en	veilig	gevoel	(stressverlagend).	Je	kan	een	veilige	plek	
voorzien	in	de	klas	(bv.	een	pop-uptentje),	die	enigszins	afgeschermd	is,	waar	de	leerling	zich	
beschut	 voelt	 en	 zich	 even	 kan	 afsluiten	 van	 de	 prikkels	 in	 de	 klas.	 Dekens	 helpen	 omdat	
“omhulling”	vaak	het	gevoel	van	geborgenheid	en	bescherming	vergroot.	

Er	 kan	 ook	 stressverlagend	 materiaal	 voorzien	 worden	 zoals	 een	 koptelefoon,	 kussens,	
stressballetjes,	…		

																																																													
18	Wij	gebruiken	in	deze	tekst	het	woord	“stress”.	Je	houdt	er	best	rekening	mee	dat	bepaalde	emotionele	
termen	in	andere	culturen	niet	bestaan	of	anders	geïnterpreteerd	worden. De	term	“stress”	kan	niet	gekend	
zijn.	Er	kan	eerder	gesproken	worden	van	bv.	“pijn”	of	“spanning”.		
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Voor	oudere	 leerlingen	 kan	er	 een	veilige	plek	 voorzien	worden	buiten	het	 klaslokaal,	 die	
aangepast	is	aan	de	leeftijd	en	aan	dezelfde	voorwaarden	(veiligheid,	geborgenheid)	voldoet.		

Wanneer	 de	 leerling	 in	 time-out	 zit,	 wordt	 deze	 best	 begeleid	 en	 opgevolgd	 door	 een	
volwassen	 persoon	 met	 een	 kalm	 brein.	 Een	 leerkracht	 /zorgcoördinator/OKAN-leerkracht	
kan,	zonder	oordelen,	erkenning	geven	aan	de	gevoelens	van	de	leerling	zodat	deze	tot	rust	
kunnen	komen.	Zonder	ondersteuning	en	begeleiding	terug	in	het	raampje	geraken,	is	immers	
moeilijk	voor	de	getraumatiseerde	leerling.	Zeker	bij	leerlingen	met	een	vluchtverhaal	kan	té	
veel	en	alleen	in	time-out	zitten,	opnieuw	een	inbreuk	zijn	op	hun	gevoel	van	veiligheid	(bv.	
het	 gevoel	 bekrachtigen	 “aan	 hun	 lot	 overgelaten	 te	 zijn”)	 en	 dus	 de	 stress	 verhogen.	 De	
leerkracht	is	zich	er	best	van	bewust	dat	een	“time-out”	ook	een	trigger	kan	zijn,	omdat	de	
leerling	zich	dan	bv.	“afgewezen	voelt”.	Daardoor	verhoogt	zijn	stress,	wat	niet	de	bedoeling	
is	(zie	FICHE	VI).	

Samengevat:	wanneer	een	leerling	in	time-out	zit,	is	het	belangrijk	om	na	te	gaan	wat	bij	deze	
leerling	stressverlagend	werkt	(zie	FICHE	V)	en	wie	deze	leerling	opvolgt	(met	een	kalm	brein)	
totdat	 deze	 terug	 naar	 de	 klas	 kan.	 Er	 worden	 duidelijke	 afspraken	 gemaakt	 wanneer	 de	
leerling	van	de	veilige	plek	gebruik	kan	maken.		

Wanneer	er	grenzen	overschreden	zijn	en	nadat	de	leerling	terug	rustig	is,	kan	dit	met	hem	
besproken	 worden	 (“connect	 before	 correct”).	 Afgesproken	 sancties	 kunnen	 eventueel	
worden	 toegepast	 (zie	 FICHE	 III).	 Het	 is	 belangrijk	 om	 te	 benadrukken	 dat	 deze	 sancties	
algemeen	gelden	en	voor	elke	leerling	in	díe	situatie	worden	toegepast	(zie	ook	bijlage	FICHE	
III:	onderhandelbaar/niet-onderhandelbaar	kader,	OTA).	

	TRIGGERS	HERKENNEN	EN	LEREN	MEE	OMGAAN	

Een	trigger	is	een	ervaring	die	iemand	terug	brengt	naar	een	eerder	traumatische	ervaring.	Dit	
kan	een	herinnering	zijn,	een	gedachte,	een	emotie	of	lichamelijke	sensatie.	Hoewel	de	situatie	
die	triggert	op	zich	niet	traumatiserend	hoeft	te	zijn,	is	de	link	met	de	traumatische	gebeurtenis	
dit	wel	en	zorgt	dit	ervoor	dat	de	leerling	uit	zijn	“Window	of	Tolerance”	of	raampje	gaat.		

Leerlingen	die	getriggerd	worden,	 reageren	automatisch	 en	 snappen	niet	waar	hun	gedrag	
vandaan	komt.	Het	is	een	onbewuste	reactie	van	het	stresssysteem.	De	trigger	heeft	dan	een	
link	 met	 het	 trauma	 en	 leerlingen	 schieten	 dan	 direct	 uit	 hun	 raampje	 of	 “Window	 of	
Tolerance”	(FICHE	II).	Een	trigger	kan	verschillende	reacties	uitlokken.	De	leerling	is	dan	van	
streek,	wordt	overspoeld	door	emoties	en	zet	dit	onbewust	om	in	actie	door	te	vechten,	te	
vluchten	of	te	bevriezen/verstijven	(zie	bijlage	FICHE	II:	“stressreacties”).	Vooral	wanneer	de	
intensiteit	van	de	reactie	niet	overeenkomt	met	de	 intensiteit	van	de	stressor	of	situatie	of	
wanneer	het	gedrag	van	de	leerling	onverklaarbaar	lijkt	of	verwarrend	is,	is	er	vaak	sprake	van	
een	reactie	op	een	trigger.		

Het	 kan	 helpend	 zijn	 om,	 na	 psycho-educatie	 (zie	 FICHE	 II)	 samen	 met	 de	 leerling	 te	
achterhalen	wat	 de	 triggers	 zijn	 (zie	 FICHE	 VI).	 Dit	 kunnen	 concrete	 zaken	 zijn,	maar	 ook	
gewaarwordingen	en	sensaties	van	buitenaf	(bv.	water	van	het	zwembad	triggert	de	ervaring	
van	de	vluchtroute	over	zee)	of	van	binnenuit	zijn	(lichamelijke	spanning).	Bij	complex	trauma	
zijn	triggers	vaak	erg	subtiel	en	moeilijk	te	herkennen.		
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Triggers	lijken	niet	altijd	logisch.	Situaties	waarin	gevoelens	van	machteloosheid	optreden	(bv.	
bij	het	stellen	van	grenzen)	kunnen	voor	leerlingen	met	een	vluchtverhaal	een	trigger	zijn.	Ook	
positieve	ervaringen	kunnen	triggeren	zoals	complimenten	of	een	vredig	gevoel.	Een	leerling	
kan	dan	wantrouwig	zijn	ten	opzichte	van	positieve	relaties	omdat	hij	bv.	ooit	omgekocht	is	of	
bang	is	voor	bijbedoelingen.	Een	leerling	die	voortdurend	in	een	chaotische	situatie	leefde,	kan	
angstig	worden	van	rust	en	routine.	

Als	leerkracht	kan	je	niet	vermijden	dat	triggers	het	gedrag	van	getraumatiseerde	leerlingen	
bepalen.	 Zoals	we	 al	 aangaven,	 zijn	 de	 triggers	 bij	 complex	 trauma	 subtiel.	 Zelfs	 bv.	 kleine	
veranderingen	 in	de	dagelijkse	 routine	 kunnen	een	 trigger	 zijn.	 Begrip	opbrengen	 voor	het	
gedrag	van	de	leerling	met	een	vluchtverhaal,	is	dan	belangrijk.	
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STAP	3:	NOOD	AAN	VERBINDING	MET	ANDEREN	-	HECHTING	

In	alle	culturen	is	het	zorgsysteem	voor	kinderen	de	basis	voor	een	gezonde	ontwikkeling.	
Verbinding	zoeken	met	anderen	is	één	van	de	meest	basale	behoeften	van	de	mens.	Vanaf	de	
eerste	levensdagen	beginnen	we	ons	met	anderen	te	verbinden	en	leren	we	in	ons	verdere	
leven	voldoende	te	vertrouwen	op	relaties.	In	verbinding	met	anderen	(in	de	eerste	plaats	de	
ouders	 of	 verzorgers	 van	 het	 kind)	 leren	we	omgaan	met	 emoties	en	 leren	we	 gevoelens	
uiten.	Gehecht	zijn,	zorgt	voor	een	veilige	omgeving	en	een	emotionele	band	waarbinnen	een	
kind	kan	ontwikkelen.	Een	veilig	gehecht	kind	kan	o.a.	mensen	om	zich	heen	plezier	doen,	kan	
het	gevoel	hebben	iets	bereikt	te	hebben,	kan	ervan	genieten	dat	mensen	leuke	dingen	over	
hem	zeggen,	kan	plezier	hebben	met	anderen,	kan	de	bevestiging	geloven	dat	hij	ok	is,	…	

Wanneer	er	sprake	is	van	complex	trauma,	is	het	vertrouwen	in	mensen	vaak	erg	beschadigd.	
Ook	wanneer	de	ouders	omwille	van	eigen	traumatische	ervaringen,	weinig	beschikbaar	zijn,	
wordt	 de	 vertrouwensband	 met	 de	 kinderen	 verstoord.	 Kinderen	 met	 een	 vluchtverhaal	
steken	dan	hun	energie	in	hun	eigen	bescherming	en	overleving	in	plaats	van	in	hun	verdere	
ontwikkeling.	De	copingvaardigheden	om	om	te	gaan	met	emoties	zijn	bevroren	of	(vooral	bij	
jonge	kinderen)	nog	niet	ontwikkeld.	Kinderen	met	een	vluchtverhaal	hebben	het	moeilijk	om	
gevoelens,	verlangens	en	behoeften	op	een	effectieve	manier	duidelijk	te	maken.	Wanneer	
deze	 kinderen	op	 school	 terecht	 komen,	hebben	 ze	een	absolute	behoefte	 aan	een	 veilige	
volwassene	die	hen	steunt	en	helpt	om	te	leren	met	stress/emoties	om	te	gaan.	De	leerkracht	
doet	er	toe	(FICHE	I,	de	leerkracht	doet	ertoe	-	afstemmen)!	

De	manier	waarop	we	gehecht	zijn,	bepaalt	hoe	we	over	onszelf	denken,	hoe	we	met	onze	
emoties	omgaan	en	hoe	we	in	relatie	staan19.	Dat	trauma	een	positieve	hechting	in	de	weg	kan	
staan	en	hier	een	negatieve	invloed	op	kan	hebben,	spreekt	voor	zich.	

	ZELFBEELD		 	

Door	ervaringen	die	een	kind	in	zijn	leven	opdoet,	wordt	zijn	“rugzak”	gevuld	met	positieve	en	
negatieve	 verwachtingen	 en	 overtuigingen	 over	 zichzelf,	 de	 ander	 en	 de	wereld	 om	 hem	
heen.	Deze	overtuigingen	en	verwachtingen	worden	ook	mee	gevormd	door	interpretaties	van	
de	ouders/zorgfiguren.	Deze	rugzak	beïnvloedt	zijn	gedrag	en	wordt	overal	mee	genomen,	dus	
ook	op	school.		

Op	 FICHE	 VII	 vind	 je	 enkele	 voorbeelden	 van	 negatieve	 gedachten	 en	 overtuigingen	 die	
leerlingen	met	een	vluchtverhaal	kunnen	mee	dragen.	Door	de	intensiteit	van	de	traumatische	
gebeurtenissen	zijn	sommige	overtuigingen	als	het	ware	“ingeslepen”.		

Het	kan	belangrijk	zijn	om	de	inhoud	van	“de	rugzak”	te	leren	kennen,	zodat	het	gedrag	van	de	
leerling	begrijpelijker	wordt	zodat	dit	je	minder	persoonlijk	kan	raken	als	leerkracht.	Bv.	een	

																																																													
19	Herlaarhof	Vught	(2018).	Hechting	en	meervoudig	trauma:	informatie	voor	jongeren.	Geraadpleegd	op	12	
december	2017.	Via	
file:///C:/Users/Els/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloa
ds/HHhechtingmeervtraumajongeren.pdf	
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eenvoudige	opmerking	van	de	leerkracht	als	“je	bent	nu	nog	niet	aan	de	beurt”,	kan	de	leerling	
bevestigen	in	zijn	overtuiging	“ik	ben	niets	waard”	en	dus	voelt	hij	zich	afgewezen.	Het	gevoel	
van	de	leerling	staat	los	van	de	reactie	van	de	leerkracht.		

De	kunst	is	om	niet	te	geloven	in	de	negatieve	overtuigingen.	Hierdoor	kan	“de	rugzak”	terug	
worden	 gevuld	met	 positieve	 ervaringen	 en	overtuigingen	 zodat	 de	 leerling	opnieuw	meer	
vertrouwen	krijgt	in	zichzelf,	de	ander	en	de	wereld	om	hem	heen.	Wanneer	je	een	compliment	
geeft	(zie	ook	FICHE	III),	werkt	dit	het	best	als	deze,	positief,	persoonlijk	en	specifiek	 is.	Bv.	
niet:	 “wat	 heb	 jij	 een	 mooie	 tekening	 gemaakt”,	 maar	 wel:	 “wat	 heb	 jij	 mooie	 kleuren	
gebruikt/gekozen.”	Als	 leerkracht	 lever	 je	 dan	 een	belangrijke	 bijdrage	 aan	het	maken	 van	
nieuwe,	gezondere	neurologische	verbindingen	naast	de	oude.	Het	is	belangrijk	om	er	op	te	
vertrouwen	dat	de	leerling	de	nieuwe	overtuigingen	of	het	nieuwe	gedrag	op	termijn	kan	leren.	

Als	 leerkracht	 kan	 je	 ook	 je	 eigen	 overtuigingen	 mee	 dragen.	 FICHE	 IV	 geeft	 enkele	
voorbeelden	van	overtuigingen	die	jezelf	als	leerkracht	in	de	weg	kunnen	zitten	in	relatie	met	
de	leerling	met	een	vluchtverhaal.		

Wanneer	 er	 sprake	 is	 van	 traumatische	 ervaringen,	 beleeft	 de	 leerling	 zijn	 leven	 vaak	
gefragmenteerd	 (zie	 FICHE	 II,	 de	 ladenkast).	 De	 samenhang	 tussen	 verleden,	 heden	 en	
toekomst	is	hij	kwijt.	Ook	is	het	moeilijk	om	nieuwe	(leer)ervaringen	te	integreren.	Vooral	voor	
jongeren,	 waarbij	 identiteitsvorming	 een	 ontwikkelingstaak	 is,	 is	 het	 niet	 evident	 om	 een	
positief	 samenhangend	 beeld	 te	 vormen	 van	 hun	 eigen	 identiteit.	 Als	 leerkracht	 kan	 je	
leerlingen	steunen	in	het	ontwikkelen	van	een	samenhangend	verhaal	over	zichzelf.	Wie	zijn	
ze,	wie	willen	ze	zijn	in	de	toekomst,	wie	waren	ze	voorheen?		

	GEVOELENS	

Via	ouders/verzorgers	leert	het	kind	al	vroeg	gevoelens	herkennen	en	er	een	naam/woord	aan	
geven	(bv.	boos,	verdrietig,	blij,	…).	Ook	leert	het	kind	via	hen	om	gevoelens	bij	te	sturen	en	
onder	controle	te	houden	(emotieregulatie).		

Wanneer	ouders	hun	kind	onvoldoende	hebben	kunnen	leren	om	stress/emoties	te	reguleren	
of	zelf	een	bron	van	stress	zijn	(bv.	bij	mishandeling),	leert	het	kind	om	niet	op	de	ander	te	
vertrouwen.	Dan	moet	het	kind	 in	 zijn	eentje	met	de	extreem	emotionele	en	 fysiologische	
ervaringen	zien	om	te	gaan.		Hij	is	dan	niet	in	staat	om	zichzelf	te	reguleren	noch	om	aan	te	
geven	wat	hij	nodig	heeft.	Naast	het	moeilijk	herkennen	van	gevoelens,	is	het	omzetten	van	
gevoelens	in	taal	(zeker	een	vreemde	taal)	een	bijkomende	moeilijkheid.		

Bij	 leerlingen	 met	 een	 vluchtverhaal	 staan	 gevoelens	 vaak	 geprogrammeerd	 op	 “gevaar”,	
waardoor	 de	 leerling	 snel	 buiten	 zijn	 raampje	 of	 “Window	 of	 Tolerance”	 kan	 gaan.	 Als	
leerkracht	kan	het	belangrijk	zijn	om	op	school	het	hanteerbaar	maken	van	gevoelens	mee	aan	
te	leren	door	te	spiegelen	wat	de	leerling	ervaart	(zie	FICHE	I-afstemmen).												

Je	bent	als	leerkracht	het	best	afgestemd	op	de	leerling	als	je	zelf	dicht	bij	je	eigen	gevoelens	
kan	blijven	en		een	kalm	brein	kan	bewaren.	Zo	kan	je	bewust	reageren	en	ook	afstemmen	op	
de	gevoelens	en	gedachten	van	de	leerling.	Door	de	gevoelens	en	de	gedachten	te	erkennen	
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geef	je	betekenis	aan	de	gevoelens	en	komen	ze	vaak	tot	rust.		

Als	leerkracht	erken	je	dan	de	emoties/stress	die	aan	de	basis	liggen	van	het	gedrag	van	de	
leerling	in	plaats	van	direct	en	simpelweg	te	reageren	op	het	verontrustende	gedrag.	Daarna	
kan	je,	als	de	leerling	terug	rustig	en/of	in	het	hier-en-nu	is,	tips	geven	om	met	emoties	te	leren	
omgaan	(zie	FICHE	V).	Ook	“modeling”	kan	daarbij	belangrijk	zijn:	tonen	hoe	de	leerling	zich	in	
de	toekomst	kan	reguleren.	Bv.	door	voor	te	doen	hoe	je	boosheid	kan	uiten	nl.	“door	op	de	
grond	te	stampen”	of	“door	te	oefenen	met	rustig	adem	halen”.	Zeker	bij	jonge	leerlingen	is	
dit	een	goede	methode.	Het	 leren	omgaan	met	deze	extreem	sterke	gevoelens	 is	een	traag	
proces	en	heeft	tijd	nodig.		

	RELATIES	

Ouders	kunnen	het	gedrag	van	hun	kind	interpreteren	in	termen	van	gedachten,	gevoelens	en	
motieven.	Dit	noemen	we	mentaliseren.	Zo	gaan	kinderen	hun	eigen	ervaringen	begrijpen	en	
ordenen.	Ze	worden	bewust	van	hun	eigen	binnenwereld	maar	ook	dat	elk	ander	een	eigen	
binnenwereld	heeft.	Zo	leert	het	kind	zich	af	te	stemmen	en	te	reageren	op	het	gedrag	van	
de	anderen.	Leerlingen	met	een	vluchtverhaal	kunnen	niet	goed	mentaliseren.	Ze	zijn	zich	door	
het	trauma	weinig	bewust	van	hun	eigen	gedachten,	gevoelens	en	behoeften	en	kunnen	de	
gedachten,	gevoelens	en	behoeften	van	anderen	daardoor	ook	minder	begrijpen.	Dit	heeft	
natuurlijk	invloed	op	de	sociale	relaties,	zowel	met	volwassenen	als	met	leeftijdsgenoten.	

Contact	aangaan	en	sociale	relaties	opbouwen	kan	voor	deze	leerlingen	een	lange	weg	zijn.	
Wanneer	de	leerling	voldoende	veiligheid	en	stabiliteit	ervaart,	vergroot	de	kans	dat	de	leerling	
nieuwe	relaties	durft	aan	te	gaan	en	zich	durft	te	binden.	Vaak	merken	we	bv.	bij	leerlingen	
met	een	vluchtverhaal,	waarbij	de	verblijfssituatie	nog	onzeker	is,	dat	ze	vermijden	om	zich	te	
verbinden	met	anderen,	omdat	ze	in	een	onstabiele	en	onveilige	situatie	verkeren.			

Het	 is	 ook	 belangrijk	 om	 te	 kijken	 door	 wie	 de	 leerling	 op	 het	 thuisfront	 omringd	 wordt.	
Jongeren	kunnen	zich	slechts	veilig	voelen	als	ook	hun	omgeving	thuis	dit	toelaat.	Als	er	geen	
goede	 band	 is	 met	 betekenisvolle	 volwassenen	 in	 de	 omgeving,	 kan	 hun	 ontwikkeling	
stagneren.		

De	heftigheid	waarmee	 leerlingen	met	 trauma	kunnen	 reageren	en	de	 intense	emoties	die	
daarbij	 komen	kijken,	 kunnen	heel	wat	 te	weeg	brengen	bij	 leerkrachten.	Dit	 roept	 zowel	
cognitieve	als	emotionele	reacties	op	(FICHE	IV).	Je	kan	je	als	leerkracht	vragen	stellen	over	je	
aanpak:	 “waarom	 lukt	het	me	niet	om	deze	 leerling	 te	 laten	 luisteren?	Waarom	wijst	deze	
leerling	me	af?	Waarom	lukt	het	me	niet	om	zijn	gedrag	te	hanteren?”	Je	kan	je	als	leerkracht	
schamen	en	schuldig	voelen	over	het	feit	dat	je	aanpak	niet	voldoende	lijkt.	Je	kan	het	gevoel	
hebben	dat	de	leerling	jou	probeert	te	manipuleren.	Hoewel	het	gedrag	van	deze	leerling	met	
een	vluchtverhaal	niet	persoonlijk	bedoeld	is,	is	het	soms	moeilijk	om	dit	niet	zo	te	zien.	Dit	
kan	je	als	leerkracht	doen	wankelen	en	twijfelen	aan	jezelf.	Voldoende	zorg	en	ondersteuning	
(van	medeleerkrachten,	zorgleerkracht,	directie,	…)	 is	belangrijk	om	een	positieve	relatie	te	
blijven	behouden	met	de	leerling.		
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Ook	verkeerde	afstemming	is	normaal.	Het	is	voor	een	leerkracht	onmogelijk	om	voortdurend	
afgestemd	te	blijven.	Verkeerde	afstemming	kan,	na	herstel	en	een	oplossing	ervoor	zorgen	
dat	de	band	tussen	de	leerkracht	en	de	leerling	hechter	wordt.	Het	is	van	onschatbare	waarde	
om	te	horen	van	de	leerkracht	dat	die	spijt	heeft	van	de	manier	waarop	de	situatie	of	interactie	
werd	aangepakt.		
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DEEL	2:	samenwerken	met	de	context	

	

	OUDERS	BETREKKEN	

Bij	elk	van	de	drie	stappen,	beschreven	in	deel	1,	is	het	belangrijk	om	de	ouders/zorgfiguren	
te	 betrekken.	 Bij	 alle	 leerlingen,	maar	 zeker	 bij	 leerlingen	met	 een	 vluchtverhaal,	 kan	 het	
betrekken	van	de	context	een	verklarende	en	ondersteunende	functie	hebben.		Onderstaande	
tekst	 licht	 toe	 hoe	 je	 begrip	 kan	 hebben	 voor	 de	 omstandigheden	 van	 ouders	 met	 een	
vluchtverhaal	 en	 hoe	 je	 de	 context	 kan	 betrekken.	 Er	 wordt	 ook	 ingegaan	 op	 wat	 een	
cultuursensitieve	basishouding	kan	zijn	en	hoe	dit	vertaald	kan	worden	wanneer	je	in	gesprek	
gaat	met	de	ouders	of	zorgfiguren.		

	WAT	IS	“GOED	GENOEG”	OUDERSCHAP?	

‘Goed	 	 genoeg’	 	 ouderschap	 	 veronderstelt	 	 sensitiviteit,	 	 het	 	 goed	kunnen	 ‘lezen’	 van	de	
signalen	van	kinderen,	het	responsief	kunnen	zijn	en	zowel	positieve	affectie	als	begrenzing	
kunnen	 bieden.	 Allemaal	 ingrediënten	 voor	 een	 veilige	 basis	 in	 de	 ontwikkeling	 tot	 een	
zelfstandige	 volwassene.	 De	 betekenis	 van	 goed	 ouderschap	 is	 cultureel	 bepaald.	
Verschillende	 culturen	 schrijven	 in	 de	 opvoeding	 van	 kinderen	 verschillende	 stijlen	 voor.	
Desondanks	lijken	patronen	van		sensitiviteit		universeel:		het		aandacht		bieden		aan		wat		je		
kind		nodig		heeft,	keert	terug	in	elke	ouder-kind-interactie	en	wordt	wereldwijd	als	‘beneficial	
for	the	child’	gezien20.	
	

	UITDAGINGEN	VOOR	GEZINNEN	MET	EEN	VLUCHTVERHAAL	

Bij	 het	 opbouwen	 van	 een	 nieuw	 bestaan	 worden	 vluchtelingen-	 en	 migrantengezinnen	
geconfronteerd	met	veel	nieuwe	taken	en	uitdagingen:	omgaan	met	scheidingen	en	verliezen;	
herinneringen	 aan	 traumatische	 ervaringen;	 onzekerheid	 over	 heden	 en	 toekomst;	 soms	
langdurige	perioden	van	spanning	in	de	nieuwe	omgeving,	die	niet	altijd	openstaat	voor	het	
ontvangen	van	vreemdelingen;	financiële	problemen	en	aanpassing	aan	de	nieuwe	cultuur,	…		
	
Vluchtelingen-	en	sommige	migrantengezinnen	hebben	soms	een	 lange	periode	 	nodig	 	om		
‘vrede		te		sluiten		met		het		verleden’	voordat		zij	weer	een	balans	kunnen	vinden.		
Deze	 langdurige	 last	 kan	 een	 negatieve	 invloed	 hebben	 op	het	 ouderschap	 en	 de	 ouder-
kindrelatie.	Het	blijkt	in	het	algemeen	dat	de	manier	waarop	de	verschillende	gezinsleden	met	

																																																													
20	Rohner,	R.P.	(2004).	The	parental	“acceptance-rejection	syndrome”:	Universal	correlates	of	perceived	
rejection.	American	Psychologist,	59	(8),	830-840.	

IJzendoorn,	M.H.	van	&	Sagi-Schwartz,	A.	(2008).	Cross-cultural	patterns	of	attachment:	Universal	and	
contextual	dimensions.	In	J.	Cassidy	&	P.	Shaver	(Eds.),	Handbook	of	attachment:	Theory,	research,	and	clinical	
applications	‘2nd	ed.)	(pp.	880-905).	New	York	:	Guilford	press.		
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elkaar	 omgaan	 (conflictueus	 of	 ondersteunend)	 in	 belangrijke	 mate	 het	 welzijn	 van	
gezinsleden	bepaalt21.		
	
Door	 de	 barre	 omstandigheden	 lukt	 het	 ouders	 niet	 altijd	 om	 voldoende	 emotioneel	
beschikbaar	 te	 zijn	 voor	 hun	 kinderen.	 Traumatische	 stressreacties	 kunnen	 de	 dagelijkse	
routines,	 het	 omgaan	 met	 elkaar	 binnen	 het	 gezin,	 ouderlijke	 discipline	 en	 emotionele	
ondersteuning	 ernstig	 ondermijnen22.	 Daarnaast	 is	 het	 ook	 belangrijk	 om	 te	 beseffen	 dat	
wanneer	één	gezinslid	getraumatiseerd	 is,	dat	een	 invloed	heeft	op	alle	gezinsleden23.	De	
onderlinge	 relaties	 binnen	het	 gezin	 komen	dan	onder	 spanning	 te	 staan	waardoor	 er	 een	
“gedeeld	lijden”	ontstaat.	
	

Veel	migranten	en	vluchtelingen	zijn	afkomstig	uit	landen	waarin	grootfamilies	de	belangrijkste	
samenlevingsvorm	zijn,	en	zo	ook	de	bron	van	sociale	 	en	 	emotionele	 	steun.	 	Verzorging,		
opvoeding		en		hulpverlening	vinden		daar	plaats	binnen	een	breed	familieverband.	Kinderen	
hebben	vaak	hechte	relaties	met	meerdere	opvoeders	 (grootouders,	oom,	tante,	…)	en	zijn	
minder	afhankelijk	van	een	één-op-één-relatie.	Het	gebrek	en	gemis	aan	steun	kan	zo	leiden	
tot	 toename	 van	 stress	 bij	 de	 ouders	 en	 het	 al	 bestaande	 gevoel	 van	 machteloosheid	
versterken24.	

	

Na	migratie	en	de	opeenstapeling	van	ingrijpende	gebeurtenissen,	verandert	de	samenstelling	
van	een	gezin	vaak.	Er	is	een	nieuwe	verdeling	van	rollen	en	taken	nodig	en	een	herdefiniëring	
van	 de	 gezinsverhoudingen	 en	 verantwoordelijkheden.	 Doordat	 de	 kinderen	 vaak	 de	 taal	
sneller	leren,	passen	zij	zich	meestal	sneller	aan	de	nieuwe	omgeving	aan.		Daardoor	nemen	
zij	vaak	taken	van	hun	ouders	over.	Rolomkering	of	een	té	grote	verantwoordelijkheid	bij	de	
kinderen	vormt	een	risico	voor	hun	verdere	ontwikkeling.	Het	tijdelijk	overnemen	van	een	deel	
van	de	ouderlijke	taken	door	een	kind	kan	ook	het	kind	ten	goede	komen:	kinderen	zijn	er	trots	
op	dat	zij	hun	ouders	kunnen	helpen	en	halen	hier	voldoening	uit.	Wanneer	het	kind	voldoende	
erkenning	krijgt	en	de	belasting	slechts	tijdelijk	is,	blijft	het	negatieve	effect	van	parentificatie	
uit25.	

	

Nieuwkomers	 	 bewegen	 	 zich	 tussen	 ten	 minste	 twee	 culturen.	 Dit	 vraagt	 een	 grote	
aanpassing.	Welke	feesten	blijven	gevierd,	welke	krant	wordt	gelezen,	welke	televisiezender	
staat	 aan?	 Er	 worden	 keuzes	 gemaakt,	 die	 soms	 impliciet	 zijn:	 wat	 wordt	 gekoesterd	 en	
bewaard	vanuit	de	 ‘oude’	cultuur,	en	wat	wordt	 	 in	 	praktijk	 	gebracht	 	vanuit	 	de	 	 ‘nieuwe		

																																																													
21	Haene,	L.	de	(2009).	Attachment	security	in	refugee	families.	An	analysis	of	attachment-	and	trauma-specific	
representational	seqelae	of	forced	displacement	and	their	narrative	assessment	(academisch	proefschrift).	
Leuven:	Katholieke	Universiteit	Leuven.	

22	Barnes,	M.&Figley,	C.R.	(2005).	Family	therapy:	Working	with	traumatised	families.	In	J.L.	Lebow	(Ed.),	
Handbook	of	Clinical	Family	Therapy	(pp.	309-326).	New	Jersey:	John	Wiley	&	Sons.		
23	Figley,	Ch.(1989).	Helping	traumatized	families.	San	Francisco:	Jossey-Bass.		
24	Mc	Kenry,	P.C.	&	Price,	S.J.	(2005).	Families	coping	with	problems	and	change:	A	conceptual	overview.	In	P.C.	
McKenry	&	S.J.	Price	(Eds.)	Families	and	change:	Coping	with	stressful	events	and	transitions	(3rd	ed.)	(pp.	1-
24).	Thousadn	Oaks:	Sage.		
25	Jukovic,	G.J.,	Thirkield,	A.,	&	Morrell,	R.	(2001).	Parentification	of	adult	children	of	divorce	–	A	
multidimensional	analyses.	Journal	of	Youth	and	Adolescence,	30	(2),	245-257	
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cultuur’?		Gezonde	integratie	ontstaat	wanneer	men	gedeeltelijk	de	cultuur	behoudt	(bv.	in	
huis)	en	zich	daarnaast	ook	aanpast	aan	de	heersende	normen	van	de	maatschappij	waarin	
men	terecht	komt26.	

Wanneer	ouders	psychische	of	lichamelijke	klachten	hebben,	is	er	een	risico	voor	dreigende	
verwaarlozing	en/of	mishandeling,	ook	in	gezinnen	met	een	vluchtverhaal.	Wanneer	ouders	
hiervan	 last	 hebben,	 worden	 ze	 minder	 sensitief	 voor	 hun	 kinderen.	 Ze	 hebben	 minder	
aandacht	 voor	 wat	 de	 kinderen	 nodig	 hebben.	 Scholen	 kunnen	 deze	 signalen	 opvangen.	
Wanneer	 er	 sprake	 is	 van	 verontrusting	moet	 de	 school	 dit	 opnemen	 samen	met	 de	 CLB-
medewerker.	 Dit	 zien	 als	 nadelig	 effect	 van	 chronische	 stress	 op	 ouderschap	 werkt	
ontschuldigend	en	maakt	samenwerking	met	de	context	mogelijk.		

De	leefomstandigheden	na	de	vlucht	kunnen	erg	moeilijk	zijn.	Leven	in	een	opvangcentrum	
(waar	er	moet	samengeleefd	worden	met	“vreemde”	mensen,	waar	er	weinig	privacy	is,	waar	
er	 onzekerheid	 is	 over	 de	 toekomst,	 …)	 leidt	 gemakkelijk	 tot	 een	 instabiele	 gezinssituatie.		
Zolang	 de	 asielprocedure	 niet	 is	 afgerond,	 kan	 dit	 een	 extra	 bron	 van	 (hoog	 oplopende)	
spanning	en	angst	zijn.		

	EEN	UITDAGING	VOOR	DE	SCHOOL	

Om	een	leerling	op	school	zo	goed	mogelijk	te	ondersteunen,	is	het	aangewezen	om	de	context	
te	betrekken.	De	uitdagingen	waar	gezinnen	met	een	vluchtverhaal	voor	staan,	zijn	ook	een	
uitdaging	om	mee	om	te	gaan	in	de	schoolcontext.	De	vraag	stelt	zich	hoe	je	op	school	begrip	
kan	 opbrengen	 voor	 de	 situatie	 van	 deze	 gezinnen	 (FICHE	 VIII).	 	 Waar	 kan	 de	 school	
ondersteuning	bieden?	Hoe	communiceer	je	en	probeer	je	elkaar	te	begrijpen	(FICHE	IX	en	X)?	

	
	 	

																																																													
26	Berry,	J.W.	(1997).	Immigration,	Acculturation,	and	adaptation.	Applied	Psychology,	46(1),	5-34	
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	CULTUURSENSITIVTEIT	
	
Cultuur	 geeft	 betekenis	 aan	 het	 leven.	We	worden	 ons	 hier	 vooral	 van	 bewust	 als	 we	 in	
contact	 komen	 met	 andere	 culturen.	 Je	 kan	 je	 cultuur	 vergelijken	 met	 een	 mentale	
programmering	of	software	die	automatisch	bugs	geeft	als	deze	geïnstalleerd	wordt	op	een	
andere	 hardware.	 Dat	 is	 normaal.	 Leven	 in	 een	 vreemde	 cultuur	 na	 migratie	 brengt	
onzekerheid	 mee.	 Je	 referentiesysteem	 verdwijnt.	 Ouders	 moeten	 zichzelf	 opnieuw	
“uitvinden”	in	hun	rol	als	ouder.	Leerlingen	leven	in	een	“dubbele”	cultuur	(thuis	en	op	school).	
Het	is	belangrijk	om	de	impact	te	beseffen	van	de	migratie	(naast	de	traumatische	ervaringen)	
van	gezinnen/leerlingen	met	een	vluchtverhaal.	

We	evolueren	naar	een	superdiverse	samenleving.	Het	blijkt	onmogelijk	om	alle	aspecten	van	
de	verschillende	culturele	achtergronden	te	leren	kennen.	Cultuur	wordt	in	onze	tijd	gezien	als	
iets	dynamisch:	het	individu	geeft	dagelijks	zelf	vorm	aan	zijn	cultuur	en	wordt	steeds	meer	
beschouwd	als	iets	individueels	en	tijdelijk.	Ook	op	school	is	het	wenselijk	om	de	combinatie	
van	de	nodige	 cultuurgevoelige	 kennis,	 vaardigheden	en	houding	 te	 verwerven.	 Een	goede	
basishouding	ontwikkelen	is	daarbij	de	belangrijkste	voorwaarde.	

	CULTUURSENSITIEVE	BASISHOUDING	

In	contact	treden	met	ouders	of	leerlingen	met	een	andere	culturele	achtergrond	vraagt	een	
basishouding	die	open,	respectvol	en	uitnodigend	is.	Hierbij	wordt	best	vertrokken	vanuit	een	
houding	 van	 “niet-weten”.	 Deze	 houding	 is	 niet	 evident	 omdat	 zowel	 scholen	 als	 CLB-
medewerkers	 in	zekere	zin	worden	gevormd	tot	“probleemmelders”	en	“adviseurs”.	Vanuit	
die	 rollen	 zit	men	gemakkelijk	 in	 een	onevenwichtig	 contact,	waarbij	 de	 school	 en	de	CLB-
medewerker	“het	probleem	kennen”	en	misschien	ook	“een	advies	willen	geven”	en	de	ouders	
de	onwetenden	zijn.	Dit	 is	eigen	aan	deze	observerende	en		adviserende	rol	en	niet	aan	de	
persoon	die	het	gesprek	met	de	leerling	of	ouders	voert.	Het	is	belangrijk	dat	men	zich	hiervan	
bewust	is	en	een	stapje	achteruit	zet	waarbij	contact	maken	en	verbondenheid	zoeken	met	
elkaar	een	eerste	doelstelling	wordt.	Dit	 is	 tevens	de	basis	om	op	 termijn	 tot	een	gedeeld	
probleem	 te	 komen.	 In	 FICHE	 IX	 kan	 je	 enkele	 aandachtspunten	 en	 tips	 terugvinden	 om	
cultuursensitief	in	contact	te	treden.		

Het	 is	belangrijk	om	tijd	te	nemen	om	 in	gesprek	te	gaan	met	ouders.	Vaak	 is	één	gesprek	
onvoldoende	 om	 een	 probleem	 te	 bespreken.	 Daarnaast	 kan	 het	 belangrijk	 zijn	 om	
aanklampend	te	werken.	Aanklampend	werken	wil	zeggen	dat	je	de	ouders	actief	opspoort,	
benadert	en	blijft	contacteren	vanuit	de	overtuiging	dat	de	ouders	zelf	de	stap	naar	de	school	
(nog)	niet	kunnen,	willen	of	durven	zetten,	terwijl	er	een	gesprek	nodig	is.	Waarom	dit	voor	
ouders	niet	lukt,	kan	verschillende	redenen	hebben.	
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Het	 gevoel	 van	 machteloosheid	 bij	 gezinnen	 met	 een	 vluchtverhaal	 kan	 leiden	 tot	 een	
voortdurend	 appèl	 doen	 op	 anderen	 om	 problemen	 op	 te	 lossen.	Wanneer	 vluchtelingen	
toekomen	in	hun	gastland,	wordt	er	veel	van	hen	door	procedures	overgenomen	en	bepaald.	
Daarnaast	 kunnen	 traumatische	 ervaringen	 de	 copingvaardigheden	 van	 deze	 gezinnen	
ondermijnen.	Door	een	actieve	aanpak	bij	problemen	voorkom	je	dat	je	als	school	het	gevoel	
van	machteloosheid	overneemt.	Het	is	volgens	Olson	(2014)27	niet	alleen	een	uitdaging	voor,	
maar	ook	de	 taak	van	het	betrokken	netwerk	en	eventueel	professionals	om	de	verborgen	
kracht	 van	 een	 gezin	 proberen	 te	 activeren.	 Hier	 kan	 een	 school	 een	 rol	 in	 spelen.	 In	 het	
gesprek	kan	 je	de	mogelijkheden	van	de	 leerling/het	gezin,	het	bredere	gezin	en	de	sociale	
context	verkennen.	Wat	zijn	 talenten,	competenties,	kwaliteiten?	Hoe	kan	 je	de	veerkracht	
aanspreken,	mobiliseren?	Hoe	kan	je	wat	goed	is	bevestigen	(FICHE	X)?		

Het	 is	aangewezen	om	van	 in	het	begin	van	het	 schooljaar	of	na	aankomst	op	school	 	de	
ouders	 van	 kinderen	 met	 een	 vluchtverhaal	 te	 betrekken	 bij	 de	 school	 en	 de	 schoolse	
gewoontes.	Als	school	maak	je	dan	deel	uit	van	het	netwerk	van	deze	ouders	en	bouw	je	een	
vertrouwensband	op.	De	toekomst	van	de	kinderen,	zeker	wat	onderwijs	betreft,	is	voor	velen	
van	hen	zeer	belangrijk.	Op	school	wordt	er	hoop	en	perspectief	geboden.		

	VAARDIGHEDEN	

Om	cultuurempatisch	in	gesprek	te	gaan	met	leerlingen	en	ouders,	is	het	goed	om	je	bewust	
te	zijn	van	de	invloed	van	de	culturele	achtergrond	van	de	leerling	of	ouder.	Daarnaast	is	het	
aangewezen	om	je	eigen	cultuurgebonden	normen	en	waarden	te	leren	kennen.	Ook	wij	zijn	
het	 resultaat	 van	 een	 cultureel	 bepaalde	 opvoeding	 en	 omgeving.	 Je	 eigen	 visie	 vanuit	 je	
cultuur	“on	hold”	zetten,	is	bijna	niet	mogelijk.	Het	is	pas	door	in	contact	te	komen	met	andere	
culturen	dat	je	merkt	welke	je	eigen	waarden	en	normen	zijn	en	welke	verschillen	er	zijn.		

Het	is	goed	om	te	beseffen	dat	verschillende	mogelijke	oplossingen	waardevol	zijn.	Je	eigen	
advies	of	mogelijk	traject	is	maar	één	van	de	oplossingen.	De	leerling	zelf	of	de	ouders	kunnen	
andere	oplossingen	aandragen.	Dit	vraagt	een	houding	van	“co-expertise”.	Dit	betekent	dat	je	
gelooft	in	de	expertise	van	de	ouders	en	die	naast	die	van	de	school	of	het	CLB	legt.	Doordoor	
zoek	je	met	de	ouders	uit	“welke	verklaring	heeft	de	leerling	of	ouder	voor	het	probleem?	Wat	
zijn	zijn/hun	verwachtingen?	Wat	zijn	zijn/hun	zorgen?”.	Zo	kan	je	tot	een	gemeenschappelijk	
geformuleerd	probleem	komen	en	kan	je	eventueel	mandaat	vragen	als	je	verdere	zorg	wilt	
organiseren	via	de	CLB-medewerker.		

	

	

	

																																																													
27	Olson,	D.H.	(2004).	Multisystem	assessment	of	stress	and	health	(mach)	model.	
In	D.R.	Catherall	(Ed.),	Handbook	of	Stress,	Trauma,	and	the	Family	(pp.	325-347).	New	York:	Brunner-
Routledge.	



29	
	

	KENNIS	

Kennis	 van	 andere	 culturen	 helpt	 om	 je	 ervan	 bewust	 te	 zijn	 hoezeer	 je	 eigen	 cultuur	
(gewoontes,	regels	en	waarden,	…)	kan	verschillen	van	andere	culturen.	Het	voedt	je	cultureel	
bewustzijn	en	maakt	je	cultuurgevoelig.	Maar	het	is	niet	zo	dat	je	vanuit	je	opgedane	kennis,	
de	gedachten	en/of	gedragingen	van	een	leerling	of	ouder	automatisch	kan	toeschrijven	aan	
de	vermeende	cultuur	van	het	land	van	herkomst.	Dit	gaat	voorbij	aan	het	feit	dat	elk	individu	
nog	een	eigen	 invulling	geeft	aan	zijn	cultuur.	Dit	 toeschrijven	heet	culturalisatie	en	 is	een	
grote	 valkuil.	 Het	 bemoeilijkt	 de	 opbouw	 van	 een	 gelijkwaardige,	 evenredige	 werkrelatie	
tussen	school	en	de	leerling	of	de	ouders.		

Voorbeeld:	nakomelingen	van	migranten	 leven	zelf	een	mengvorm	van	de	cultuur	waarin	ze	
zijn	opgegroeid	(van	hun	ouders)	en	de	cultuur	van	hun	huidige	maatschappij.	

Om	 culturalisatie	 te	 vermijden,	 kan	 je	 vertrekken	 vanuit	 de	 kennis	 die	 je	 hebt	 van	 andere	
culturen	maar	ga	je	steeds	opnieuw	bevragen	of	dit	wel	klopt	voor	de	leerling	of	de	ouder	die	
voor	je	zit.	In	gesprek	gaan	over	wat	je	weet	en	steeds	opnieuw	aftoetsen	hoe	het	is	voor	deze	
individuele	leerling	en/of	ouder,	 is	een	must!	Je	vertrekt	hier	vanuit	een	houding	van	“niet-
weten”.	Zo	kan	je	de	normen,	waarden	en	gedragscodes	van	de	ander	leren	kennen.		

Kennis	kan	een	eerste	aanzet	geven	om	de	juiste	vragen	te	stellen	bv.	“hoe	ziet	de	familie	er	
uit?	 Welke	 opvattingen	 heeft	 men	 over	 opvoeden?	 Welke	 gezagsdragers	 (wie	 neemt	 de	
beslissingen)	zijn	er	in	de	familie?	Hoe	is	de	migratie	verlopen?	Wat	is	de	impact	hiervan	op	
het	huidige	leven?	Hoe	zag	het	leven	er	uit	voor	de	migratie,	…	(zie	ook	FICHE	X)?	

Verhalen	 (boeken),	 praktijkvoorbeelden,	 factsheets,	 eigen	 ervaringen,	 intervisie,	 supervisie	
zijn	hulpmiddelen	om	kennis	over	je	eigen	waarden	en	normen	en	die	van	andere	culturen	te	
verwerven	en	kritisch	te	blijven	bekijken.		
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Dankwoord	

Na	een	intensief	eerste	projectjaar	zijn	we	zover:	deze	werkmap	is	een	product	waar	velen	een	grote	
of	 kleine,	 een	 rechtstreekse	 of	 onrechtstreekse	 bijdrage	 aan	 geleverd	 hebben.	 Daarom	willen	 we	
stilstaan	bij	de	mensen	die	ons	afgelopen	periode	hebben	gesteund.	

Dank	aan	de	provinciale	 stuurgroep	van	het	project	 (voor	Vlaams-Brabant)	 voor	hun	 steun,	
geloof	en	vertrouwen.		

Dank	aan	CLB-medewerkers,	(zorg)leerkrachten	en	schooldirecties	voor	de	positieve	feedback	
op	de	proefversie	van	de	werkmap,	waardoor	we	gemotiveerd	waren	om	door	te	gaan	in	het	
afwerken	van	dit	product.		

Dank	 aan	 Leony	 Coppens30	 voor	 het	 ter	 beschikking	 stellen	 van	 de	 inhoud	 van	 haar	 boek	
“lesgeven	 aan	 getraumatiseerde	 kinderen”	 en	 haar	 feedback	 op	 de	 fiches	 i.v.m.	
traumasensitiviteit.		

Dank	 aan	 Emma	 Van	 Dijck,	 OTA	 Vlaams-Brabant	 en	 Brussel,	 Malika	 Ameziane,	 CLB-
medewerker	CLB	GO!	Vilvoorde,	voor	de	feedback	op	de	fiches	i.v.m.	cultuursensiviteit.	

Dank	aan	de	collega’s	van	de	interprovinciale	werkgroep	project	trauma	voor	de	inhoudelijke	
bijdrage,	 feedback	en	het	nalezen	en	verbeteren	van	deze	werkmap.	Met	betrekking	 tot	de	
inhoudelijke	bijdrage	werden	onder	andere	delen	vanuit	de	 syllabus	verwerkt	 in	de	 fiches31.	
Meer	specifiek	dank	aan:	Katrien	Geluykens,	Tanya	Veyt	(provincie	Antwerpen),	Najat	Rouchdi,	
Manon	Zuiderwijk	(provincie	Brussel),	Liesbeth	Willems	(provincie	Limburg),	Gerlind	Wissing,	
Laure	 Vlerick,	 Zoë	 Plaetevoet	 (provincie	 Oost-Vlaanderen),	 Griet	 Neels,	 Lindsay	 Jeffries	
(provincie	Oost-Vlaanderen).	

Dank	aan	netwerkpartners	die	onrechtstreeks	mee	inhoud	hebben	gegeven	aan	deze	werkmap,	
o.a.	Solentra,	CLB-intervisiegroep	vluchtelingen-Vlaams-Brabant	(i.s.m.	CGG,	Yuneco	Care	en	
Solentra),	…	

	

Els	 Goethals	 &	 Katia	 Michaux	
Team	ondersteuning	trauma	–	CLB	Vlaams-Brabant	

	

																																																													
30	Leony	Coppens	schreef	“lesgeven	aan	getraumatiseerde	kinderen”	(2016)	in	samenwerking	met	Carina	van	
Kregten	en	Marthe	Schneijderberg.	Zij	is	klinisch	psycholoog	en	expert	op	het	gebied	van	complex	trauma	bij	
kinderen.	Ze	werkte	o.a.	mee	aan	de	E-learningmodule	van	Augeo.nl,	steun	bieden	aan	vluchtelingenkinderen	
en	–jongeren	waarvan	nu	recent	ook	een	Belgische	versie	bestaat,	augeo.nl/belgie.	
31De	syllabus	werd	interprovinciaal	uitgewerkt	en	ter	beschikking	gesteld	aan	alle	Vlaamse	CLB-centra.	Deze	
syllabus	vertegenwoordigt	inhoudelijk	het	ruimer	gedachtengoed	van	het	project	en	wil	de	werking	van	CLB’s	
(en	scholen)	ondersteunen	met	betrekking	tot	de	opvang	en	begeleiding	van	leerlingen	met	een	vluchtverhaal.	
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 FICHE I                                Een veilige omgeving 

 

 Waarom deze fiche? 

Deze fiche kan gebruikt worden wanneer je als (zorg)leerkracht of CLB-medewerker wilt weten welke maatregelen kunnen toegepast worden om een veilige 

(traumasensitieve) omgeving te creëren in de klas. Op deze fiche vind je “mogelijke” maatregelen waarvan hun haalbaarheid en werking best afgetoetst 

worden in de realiteit, liefst met een cultuursensitieve bril. Deze maatregelen kunnen gericht zijn op de klasgroep als geheel (basiszorg) of op een individuele 

leerling (verhoogde zorg) waarbij deze maatregelen deel kunnen uitmaken van een individueel handelingsplan.  
 

Voldoende afstemming is nodig wanneer er verschillende leerkrachten betrokken zijn op de klasgroep. 
 

 

 Waar moet je op letten bij het gebruik van deze fiche? 

De maatregelen zijn er op gericht om voorspelbaarheid en veiligheid te creëren.  De maatregelen zijn ter inspiratie bedoeld. Ze zijn niet standaard in elke klas of 

op elke leerling toepasbaar. Het is belangrijk om de doeltreffendheid van de maatregelen steeds af te toetsen in de realiteit.  

Sommige tips lijken meer toepasbaar voor het basis- dan het secundair onderwijs. We raden aan om de tips ook te overwegen voor het secundair onderwijs bv. 

het oefenen van een daglijn (weekdagen, tijdsbegrippen,…) kan zinvol zijn in een Okanklas.  
 

 

 Bronnen 

 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, een praktisch handboek voor het basisonderwijs, Leony Coppens, Marthe Schneijderberg, Carina van Kregten  

 Emoties en hersenen in beeld, Brands-Zandvliet 

 Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoeker, Jeanette C.G. Lely, Diny J.F. van den Heuvel-Wellens 

 Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren, Margaret E. Blaustein, Kristine M Kinniburgh 

 Slapende honden? Wakker maken! Arianne Struik 

 De kinderen van Juf Kiet (DVD), P. Lataster-Czisch & P. Lataster 

 www.augeo.nl/belgië (uitgewerkt voor het project door de provincie West-Vlaanderen i.s.m. augeo.nl) 

 Eigen ervaringen vanuit gesprekken met zorgteams en CLB-medewerkers van Okan-klassen (schooljaar 2017-2018) 
 

__________________________________________ 

Deze 10 werkfiches zijn ontwikkeld in het kader van het project, uitgeschreven door de Vlaamse regering, ter ondersteuning van CLB-medewerkers en scholen m.b.t. asielkinderen en trauma (van december 2016 

tot januari 2019). Deze werkfiches geven handvaten om met concrete situaties op school om te gaan en moeilijkheden op zowel een trauma– als cultuursensitieve wijze aan te pakken. De groene fiches verwijzen 

naar traumasensitiviteit, de oranje naar cultuursensitiviteit. Om de werkfiches op de juiste manier te kunnen toepassen is vorming i.v.m. dit thema noodzakelijk. In de begeleidende bundel wordt beperkte 

achtergrondinformatie gegeven. We raden daarom ten zeerste aan om de fiches alleen te gebruiken wanneer er voldoende kennis verworven is.  
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Een veilige omgeving 

 
Nood aan een veilige omgeving? 
 

Leerlingen met een vluchtverhaal maken een opeenstapeling van stressvolle (migratie en traumatische) gebeurtenissen mee en kunnen daardoor chronische 

stress ontwikkelen: gebeurtenissen als onveiligheid in het thuisland, de vlucht zelf, de migratie, de asielprocedure, …. Doordat hun stresssysteem overactief is, 

voelen ze zich vaak nog lange tijd psychisch onveilig en blijven ze reageren vanuit hun overlevingsmodus. 
 

Pas als leerlingen zich veilig voelen, kunnen ze zich richten op schoolse taken en kunnen ze tot leren komen. Vluchtelingenkinderen maken dan ook vaak een 

inhaalbeweging op schools vlak eens ze zich veilig genoeg voelen. Om goed te begrijpen waarom het creëren van een veilige omgeving noodzakelijk is, is het 

zinvol om FICHE II door te nemen waarin de werking van de hersenen bij stress beschreven staat.' 
 

 
 

Structureel in de klas: enkele mogelijke tips 
Regelmaat, ritme en structuur maken de buitenwereld voorspelbaar en overzichtelijk. 

  

Een rustige omgeving  
  

Beperk de prikkels in de klas  die voor afleiding kunnen zorgen.  

  

Stilte kan de stress verhogen. Soms zorgt een koptelefoon met muziek voor betere concentratie.  

  

Neem voldoende tijd om het klaslokaal georganiseerd en overzichtelijk te houden: vaste plaatsen voor leerlingen, 

materiaal geordend , … Het kan ook helpen als leerlingen zelf mee kunnen denken over de inrichting van de ruimte. 

Omdat je niet weet wat precies maakt dat een kind zich onveilig voelt, kan je door ernaar te vragen “wat het kind 

graag anders zou willen in de ruimte “, hier achter komen.  

 

Overweeg lesgeven met een open deur. Voor sommige leerlingen geeft dit een veiliger gevoel. Of geef hen een 

plaats in de klas waar ze de deur kunnen zien.  
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Structuur  

  

  

  

  

  

  

  

Zorg voor veel routine. Bv. een hand geven bij het binnenkomen, een kringgesprek bij de start van de dag, de plan-

ning is van de dag overlopen aan de hand van de agenda, een vast ritueel voor en na de speeltijd, … 

Visualiseer zo veel mogelijk (pictogrammen, foto’s, uitbeelden, ...) . 

Zorg voor een zichtbaar dagprogramma.  

Structureer door “de tijd” te gebruiken (klok, timer, …).  

Bereid de leerlingen voor op de vragen die je zal stellen of activiteiten die je gaat doen in je lessen. 

Benoem duidelijk wat je gaat doen en waarom dat je dit gaat doen (doel). 

Probeer zoveel mogelijk stappen expliciet te verwoorden of te tonen. 

Hang foto’s op van de spullen die mee in de boekentas naar huis gaan. 

Ondersteun bij het maken van de boekentas. 

Het is belangrijk om na te gaan of huiswerk voor de leerling met een vluchtverhaal een meerwaarde is. 

Let er op dat leerling goed weet waar hij de opdracht voor huiswerk kan terug vinden. 

Je kan in de klas eventueel een box voorzien met (reserve) school– of praktijkmateriaal. 
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Controlegevoel vergroten  
  

  

  

Geef de leerling een taak waarvoor hij verantwoordelijk is bv. schriftjes uitdelen, planten water geven, bord afvegen. 

Dit vergroot zijn veerkracht en zelfvertrouwen.  
  

Geef keuzemogelijkheden wat het controlegevoel verhoogt. 

Bv. 2 mogelijkheden voorstellen 

Bij opdrachten bv. wil je met het eerste of het tweede blad beginnen?  

Bij herstelmomenten bv. wil je het goed maken door sorry te zeggen of door een hand te geven? 

  

Stem opdrachten zo goed mogelijk af op de mogelijkheden van de leerling. Zo kan deze succes ervaren. 

Creëer voorspelbaarheid: begin iedere week met een terugblik op vorige week en 

leg het verband met wat er deze week gaat gebeuren in de klas.  
  

Benoem dat het niet erg is om fouten te maken. Iedereen maakt fouten, anders kan je niets leren. 

Toon ook dat je zelf fouten maakt. 
  

Bedenk samen een oplossing als er iets is fout gegaan. 
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Stressniveau verlagen   
  

  

Korte contactmomenten kunnen ondersteunend zijn: een geruststellende glimlach, een grapje, een hand op de schou-

der, …  Of een contactmoment ondersteunend is, hangt ook af van de traumageschiedenis en/of cultuur. Het effect 

observeren van je contact is belangrijk. 

Overgangen van de ene activiteit naar de andere kunnen stresserend zijn en als trigger ervaren worden. 

Overgangen met een ritueel, op een vaste manier laten verlopen, vergroot het gevoel van veiligheid.   

Bv. in het kleuteronderwijs: het opruimlied; in het basisonderwijs: op dezelfde wijze het materiaal klaar leggen;   

in het secundair onderwijs: muziek opzetten bij zelfstandig werk. 

Ook rituelen aan het begin/einde van de schooldag of tijdens/na de pauze kunnen stressverlagend werken. 

Op FICHE V vind je tips terug om het stressniveau in de klas zoveel mogelijk in balans te houden.  

Deze maatregelen kunnen zowel in de basiszorg als in de verhoogde zorg worden toegepast. 

Het weekend kan extra onrust met zich meebrengen omdat de structuur van het schoolleven wegvalt. 

Je kan als leerkracht eventueel samen met de leerlingen het weekend voorbereiden (cognitief structureren): 

hoe kan het weekend er uitzien? 

Maandagochtend kan dan weer lastig zijn omwille van de overgang uit een weekend. 

Probeer hier als leerkracht bewust van te zijn. Geef houvast door de structuur en de realiteit van de school terug bin-

nen te brengen en te benoemen: wat gaat er deze week op school gebeuren? 

Verandering kan trauma triggeren. 

Ook schijnbare “leuke” veranderingen, zoals een uitstapje, zijn vaak een bron van stress.  

Leg het verloop stap voor stap uit. 
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De leerkracht doet ertoe: afstemming 
 

Afstemmen in contact is voor getraumatiseerde leerlingen erg lastig. Bij een leerling met een vluchtverhaal is daarbij het wennen aan een vreemde cultuur een 

extra hindernis. Daarom is het belangrijk om als leerkracht zelf goed te proberen af te stemmen op de leerling. Naast afstemmen is het goed om zelf  te weten 

wat je eigen stressniveau is (“waar zit ik in mijn raampje”, zie FICHE II) . Binnen een hanteerbaar stressniveau blijven, zorgt ervoor dat je als leerkracht veilig en 

voorspelbaar bent.   
 

Wat is afstemming? 
 

 Vanuit de leerkracht gezien vraagt afstemming de vaardigheid om de signalen van de leerling te lezen (te begrijpen) . Vervolgens kan de leerkracht hierop  

reageren op een manier die de leerling helpt om met zijn emoties om te gaan. Dit om vervelende situaties de baas te kunnen en van daaruit goede keuzes te 

maken.  

 

 Wanneer de leerkracht afgestemd is, kan hij reageren op de emoties die aan de basis liggen van de acties van de leerling, in plaats van te reageren op het 

verontrustend gedrag. Verontrustend gedrag of stressreacties bij deze leerlingen kunnen zijn: bevriezen/verstijven, de aanvallende aanpak kiezen (vechten) 

of vermijdend gedrag vertonen (vluchten) (zie FICHE II). Maar het kan ook zijn: het contact met de leerkracht vermijden en zich terugtrekken, heel 

aanhankelijk worden in het contact, zich manipulatief opstellen (om controle te krijgen). Telkens stelt zich hierbij de vraag: welke emotie ligt aan de basis van 

dit gedrag?  

 

 Afstemming gebeurt voortdurend. Het gaat niet alleen over het monitoren van en reageren op verontrustend gedrag of stressreacties, maar ook op 

dagelijkse interacties. 
 

 Het is goed om tijd te nemen om na te gaan wat de stressreactie veroorzaakt heeft.  

 

 Welk verontrustend gedrag of stressreactie er ook getoond wordt, het blijft belangrijk om de gevoelens van de leerling te respecteren. Zeg dus niet om een 

leerling gerust te stellen “daar hoef je niet bang voor te zijn”, maar liever “ik snap dat je daarvan schrikt”. “Kijk even goed rond waar je bent. We gaan zo ... 

doen en ik ben er om te zorgen dat de klas voor alle kinderen een veilige plek is." 
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Hoe afstemmen? 
Merk het gevoel op (stem af op de spanning/de stress die je ziet). 

Blijf bij jezelf: probeer als leerkracht de baas te blijven over je eigen emoties en acties, ook al lijkt het soms dat je de 
controle verloren hebt. 

Stel jezelf de vraag: wat doet stress met deze leerling? Reageert hij door te bevriezen of door te vechten, vluchten 
(FICHE II)? Moet de stress omlaag? Of moet de leerling in het “hier en nu” geplaatst worden (energie omhoog)? 

Spiegel en benoem (eenvoudig) wat je ziet bv. “Ik kan zien dat je net heel erg boos werd. Ik kan me voorstellen dat 
iemand behoorlijk kwaad wordt of van streek geraakt als hij niet mag meedoen.”  

Geef de leerling een hint om stressbestrijders (FICHE V) te gebruiken bv. op ademhaling focussen, rustig zitten, een 
ruimte om te kalmeren, een stressbal… 

Beloon het gebruik van stressbestrijders bv. ik ben trots op je dat je probeert je stress omlaag te brengen. 

Nodig de leerling uit om zich te uiten/te communiceren wanneer hij rustig is, ook al is er een taalbarrière. 

  

Afstemmen: hindernissen 
Leerlingen die trauma hebben ervaren, zijn vaak niet in staat om hun behoeften kenbaar te maken, of ze hebben 
problemen met het herkennen en omgaan met moeilijke emoties. 

Leerlingen brengen hun emoties en innerlijke ervaringen vaak over door gedrag in plaats van door woorden. Het 
gedrag is vaak een uiting van onvervulde behoeften of voor stress die ze niet onder controle hebben. 

Triggers of herinneringen kunnen stressreacties uitlokken. Omdat triggers niet altijd duidelijk zijn, is het belangrijk 
om deze te proberen herkennen (zie ook FICHE VI). 

Afstemming op het (sociaal-emotioneel) ontwikkelingsniveau is belangrijk.  Hou er rekening mee dat leerlingen met 

trauma op een jonger niveau kunnen functioneren . 

Omgaan met gevoelens is moeilijk maar erover praten met anderen is vaak nog moeilijker – zeker als deze leer-
lingen zelf niet weten wat ze voelen, of waarom ze zich zo voelen. De taalbarrière is een extra belemmering. 
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Wat bij verkeerde afstemming? 

Verkeerde afstemming is normaal. Het is voor een leerkracht onmogelijk om voortdurend afgestemd te blijven. 

Verkeerde afstemming kan zelfs, na herstel of een oplossing, ervoor zorgen dat de band met de leerkracht hech-

ter wordt. Het is van onschatbare waarde om te horen van de leerkracht dat die spijt heeft van de manier waarop 

de situatie of interactie werd aangepakt. 

 

Afstemming, ook cultuursensitief 

Afstemming gaat vaak over meer dan emoties. Sensitief zijn naar de culturele achtergrond van  de leerling met 

een vluchtverhaal is een meerwaarde. Bv. in het kleuteronderwijs: poppen uit verschillende culturen in de pop-

penhoek aanbieden, verhaaltjes en liedjes uit verschillende culturen aanleren; in het lager onderwijs: werkjes die 

rekening houden met andere culturen aanbieden;  in het secundair onderwijs:  thema’s breder maken bv. in ge-

schiedenis of levensbeschouwelijke vakken.  

 Je houdt er best rekening mee dat bepaalde emotionele termen in andere culturen niet bestaan of anders geïn-

terpreteerd worden. Bv. Wij spreken soms van  een “lief” kind. Het woord “lief” wordt in sommige culturen ge-

linkt aan de “liefde tussen man en vrouw” en is dus ongepast om te gebruiken voor een kind. Er wordt dan eerder 

gesproken van een “vriendelijk” en “sociaal” kind.  

De term “stress” is vaak niet gekend. Er kan dan wel gesproken worden van “pijn” of “spanning”.  
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De leerkracht doet er toe: verwachtingen, houding, beschikbaarheid,... 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwachtingen/talenten 
Probeer als leerkracht aan te sluiten bij de talenten en interesses van de leerling. 

Betrek hierbij eventueel de omgeving bij (ouders, netwerk,…). 

Stel je verwachtingen (als leerkracht) op lange termijn hoog genoeg,  zowel op het vlak van gedrag van leerlingen als op 

het vlak van leerprestaties. Het verhoogt de veerkracht van de leerling met een vluchtverhaal. Hoge verwachtingen heb-

ben namelijk een positief voorspellende waarde voor de motivatie en inzet van de leerling.  

Hou de verwachtingen op korte termijn wel haalbaar, met kans op succeservaringen.  

 

Een “kalm brein” 
Communiceer als leerkracht duidelijk over wat er gaat gebeuren: wat je doet als leerkracht en waarom je het doet. 

Je kan ook benoemen wat gebeurtenissen/situaties met jou doen. Dit maakt van jou een veilige en betrouwbare vol-

wassene.  

Ondersteun als leerkracht de leerling zoveel mogelijk door rustig te blijven. 

Probeer inzicht te verwerven in je eigen overtuigingen, gevoelens en wat je nodig hebt om rustig te blijven. 

Wat helpt om binnen je eigen “Window of Tolerance” (raampje) te blijven (zie FICHE II)?   

Praat langzaam en op een kalme, vriendelijke, geruststellende toon, dan kan de leerling de informatie beter opnemen.  

Let als leerkracht op je stemvolume.  

Een geagiteerde stem kan een leerling met trauma het gevoel geven dat er gevaar dreigt.   
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Beschikbaarheid  
en nabijheid 

Wees duidelijk over je beschikbaarheid. Maak enkel beloftes die je kan waarmaken. 
“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt.” Zie ook inleidende tekst: luisterend oor. 
 Denk hier op voorhand over na. 
 Ook over wat kan binnen je schoolcontext, -regels en afspraken .  
 Niet alleen nu maar ook naar de toekomst (je moet het ook kunnen volhouden).  
 

Nabijheid: aanraken kan een kalmerend bedoeld effect hebben maar kan ook  extra stress veroorzaken.  
Ook dichtbij staan of in de ogen kijken, kan steunend zijn of extra spanning veroorzaken. 
Het is zeker waardevol om dit af te toetsen, eerder dan fysieke nabijheid te vermijden.    

  

Een veilige groep 

Preventie van pesten en discriminatie. Speel heel kort op de bal bij onveilige interacties.  

Welke actieplan is er op jouw school? 

  

Benadrukken van overeenkomsten tussen verschillende leerlingen vergroot de verbondenheid en zo ook de veiligheid in de 

klas en op school. 

Bv. Voedsel, muziek, … zijn thema’s die leerlingen dichter bij elkaar kunnen brengen. 

  

Zelfzorg 

Zorg goed voor jezelf als leerkracht. Als een leerling je spontaan het verhaal van een traumatische gebeurtenis komt vertel-

len, kan dit hard binnen komen. Ondersteuning van je team kan dan belangrijk zijn (zie ook FICHE IV). 
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 FICHE II                                    Psycho-educatie 

 

 Waarom deze fiche? 

Deze fiche kan gebruikt worden wanneer je als leerkracht, zorgleerkracht of CLB-medewerker aan psycho-educatie wilt doen bij leerlingen met trauma (vanaf 5 

jaar). Aan de hand van deze fiche kan je uitleggen “hoe traumatische ervaringen worden opgeslagen in het geheugen” en “wat stress/spanning doet met de 

hersenen”. Zo kunnen leerlingen hun eigen reacties en gedrag beter begrijpen. Dit kan ook rust brengen. In FICHE V kan je tips vinden om met dit kader samen 

met de leerling op zoek te gaan naar “stressbestrijders”.  Welke persoon het meest aangewezen is om psycho-educatie te geven, kan best op het zorgoverleg 

afgesproken worden. De uitleg is in “spreektaal” geschreven, gericht naar de leerling, zodat het gemakkelijk is in gebruik. 
 

Naast psycho-educatie van de leerling kan de fiche ook gebruikt worden in gesprek met ouders. Ook ouders hebben soms houvast nodig om het gedrag van 

hun kind beter te begrijpen. Zeker bij ouders, die zelf getraumatiseerd zijn, kan deze psycho-educatie een hulpmiddel zijn.  

Wanneer er meerdere leerlingen met trauma in een klasgroep zitten, kan je deze uitleg ook in groep geven (bv. in Okan-klassen).  
 

Dit kader kan als basis gebruikt worden bij besprekingen op o.a. zorgteams en klassenraden en dus ook als psycho-educatie voor leerkrachten. Bovendien kan 

het helpen om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen in het omgaan met getraumatiseerde leerlingen op school. 
 

 Waar moet je op letten bij het gebruik van deze fiche? 

Psycho-educatie heeft het beste effect wanneer er voldoende veiligheid is (zie FICHE I) zodat de leerling, mits ondersteuning van een betekenisvolle volwassene, 

de informatie kan opnemen en hier eventueel mee aan de slag kan (zie FICHE V). 
 

Als er nog té weinig Nederlandse taal verworven is, is het een optie om met een tolk te werken.  
 

 Bronnen 

 Deze fiche is uitgewerkt op basis van een uiteenzetting op 25-4-2017 door Els Goethals, traumapsycholoog en Katia Michaux, lichaamsgericht 

psychotherapeut en CLB-medewerker. 

 Emoties en hersenen in beeld, Brands-Zandvliet 

 Tim en het wonder EMDR, Konings, T., & Bakker, S.  

 Slapende honden? Wakker maken! Arianne Struik 

 The developing mind. How relationships and the brain interact to shape who we are. Siegel, D.  

                                                                                                      
______________________________________________                                                  

Deze 10 werkfiches zijn ontwikkeld in het kader van het project, uitgeschreven door de Vlaamse regering, ter ondersteuning van CLB-medewerkers en scholen m.b.t. asielkinderen en trauma (van december 2016 

tot januari 2019). Deze werkfiches geven handvaten om met concrete situaties op school om te gaan en moeilijkheden op zowel een trauma– als cultuursensitieve wijze aan te pakken. De groene fiches verwijzen 

naar traumasensitiviteit, de oranje naar cultuursensitiviteit. Om de werkfiches op de juiste manier te kunnen toepassen is vorming i.v.m. dit thema noodzakelijk. In de begeleidende bundel wordt beperkte 

achtergrondinformatie gegeven. We raden daarom ten  zeerste aan om de fiches alleen te gebruiken wanneer er voldoende kennis verworven is.  
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Psycho-educatie 

 

Hoe worden herinneringen opgeslagen? 
 

De gebeurtenissen die we overdag meemaken, worden ‘s nachts verwerkt: als we slapen dromen we en wordt alles wat we overdag opgeslagen hebben in het 

werkgeheugen verwerkt en opgeslagen in het lange termijn geheugen. Op die manier krijgt alles een plaats in ons hoofd. We kunnen dit vergelijken met een 

ladekast (zie figuur p.3): voor alles wat je meemaakt, is er een plek voorzien in de kast. In de ladekast is er een schuif met bijzondere herinneringen, gekoppeld 

aan eenmalige bijzondere gebeurtenissen (bv. de eerste keer naar school, het offerfeest, ….) en een schuif met leuke herinneringen, gelinkt aan alledaagse fijne 

momenten (bv. een verjaardagsfeest, …). Het bijzondere aan deze twee schuiven is dat alle informatie op een goede, samenhangende (geïntegreerde) manier 

wordt opgeslagen in het geheugen. De herinnering heeft een verhaal met een begin, midden en einde. Over deze twee bovenste schuiven hebben we controle. 

We kunnen zelf kiezen wanneer we de schuif opendoen en terugkijken naar de herinnering op het moment dat we zelf kiezen.  
 

De onderste schuif is voor de vervelende gebeurtenissen die we meemaken. Als die herinneringen niet té erg/naar zijn (bv. een ruzie met de  broer, een slechte 

toets, …), slagen onze hersenen er in om deze gebeurtenis samenhangend (geïntegreerd) op te slagen in de hersenen en in de schuif te steken. Als de 

herinneringen echter “heel erg naar“ zijn, raakt ons hoofd overbevraagd. Onze hersenen slagen er niet in om de herinneringen tijdens de nacht op een goede 

manier op te slaan. Hierdoor worden alle gedachten, herinneringen, beelden, gevoelens en lichamelijke emoties die met deze gebeurtenis te maken hebben, 

“rommelig” (gefragmenteerd) in de schuif gestopt. Wanneer deze ervaring té overweldigend is of als er té veel rommel in de schuif zit, raakt de rommelschuif 

niet meer dicht. Het lijkt dan alsof onze hersenen niet begrijpen dat de gebeurtenis voorbij is. Als je dan iets meemaakt, wat lijkt op wat er toen gebeurd is, gaat 

de schuif open en komt de vervelende herinnering weer tevoorschijn. Dan kan je bv. hartkloppingen krijgen, zweten, overspoeld worden door gevoelens, nare 

beelden zien. Je kan ook  zonder dat je dit van jezelf begrijpt, gaan vechten, vluchten of bevriezen (zie ook “wat doet stress* met onze hersenen”). Deze prikkels 

noemen we triggers (zie ook FICHE VI). ‘s Nachts kunnen nachtmerries je lastig vallen, waardoor je dezelfde reacties in je lijf ervaart. Dit is sterker dan jezelf. 

__________________________                                                                                      

*Wij gebruiken in deze tekst het woord “stress”. Je houdt er best rekening mee dat bepaalde emotionele termen in andere culturen niet bestaan of anders geïnterpreteerd worden. De term “stress” 
kan niet gekend zijn. Er kan eerder gesproken worden van bv. “pijn” of “spanning”.  
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Hoe worden herinneringen opgeslagen (vervolg)? 
 

Deze nare herinneringen zijn vaak verwarrend en onduidelijk. Wanneer je probeert om deze gebeurtenis te herinneren, kan je vaak slechts een 

onsamenhangend, versnipperd verhaal vertellen. Dit kan voor de luisteraar de indruk wekken dat het voorval niet écht gebeurd is of dat je liegt omdat je het 

verhaal op verschillende momenten op verschillende manieren vertelt. Nare gebeurtenissen verwerken, wil zeggen dat de schuif wordt opgeruimd en dat de 

herinneringen, net zoals de bijzondere en leuke herinneringen, terug een samenhangend (geïntegreerd) verhaal kunnen vormen. Wanneer een herinnering 

verwerkt is, heb je zelf controle over de schuif: je kan zelf kiezen of je kijkt wat er in zit.  
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De delen van onze hersenen 
Ik wil je uitleggen wat stress in het algemeen doet met onze hersenen. Hierbij focussen we op wat er specifiek gebeurt bij leerlingen die trauma of nare 

gebeurtenissen hebben meegemaakt. Als je kijkt hoe de hersenen omgaan met emoties, stress (voor leerlingen kan je dit ook “spanning” noemen) dan zijn er 

drie regio’s in de hersenen die een grote rol spelen. Helemaal bovenaan ligt de neocortex of het mensenbrein. In het midden ligt het limbisch systeem of het 

zoogdierenbrein. Helemaal onderaan bevindt zich het reptielenbrein. Als de stress niet té hoog is, werken deze drie delen van de hersenen goed en 

geïntegreerd samen. Als de stress té hoog is, gaan bepaalde delen/regio’s van de hersenen minder goed of niet functioneren.  
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 Het Raampje (“Window of Tolerance”) 

Op het schema hierboven zie je een oranje rechthoek: dit is het mensenbrein met daarrond een raam getekend.  

Dat is het raam of de marge, waarbinnen je stress kan verdragen. Hoe groter je raam, hoe meer stress je kan verdragen. Als je een kleiner raam hebt, dan ben 

je gevoeliger en vaak sneller gespannen. De grootte van je raam wordt voor een deel door aanleg bepaald. Daar word je mee geboren. 

 Wat doet stress met onze hersenen? 

Wat kunnen mensen wat dieren niet kunnen? Als je mensenbrein werkt, kan je praten met elkaar en ook luisteren naar elkaar. Dan is je “denker” aan. Je kan 

nadenken, reflecteren over wat je doet en oplossingen bedenken.  In de klas zorgt dit ervoor dat je kan opletten en de leerstof gemakkelijk kan verwerken. 

Dat lukt alleen maar als stress binnen je raampje blijft.  Dit werkt zo voor iedereen.  
 

Stress fluctueert doorheen de dag. Dit kan je vergelijken met golven van de zee, die op en neer gaan. Het is goed dat je weet dat “emoties fluctueren”. Emoties 

zijn nooit hetzelfde, die gaan op en neer. Weet ook dat  als emoties omhoog gaan, ze opnieuw zullen dalen. Niemand kan voortdurend bang blijven, want dat 

overleven we niet. “Bang zijn” vermindert weer.  Dit werkt voor iedereen zo.  

Vaak bouwt stress zich doorheen de dag op (in trapjes). Bv. je bent al gestresseerd bij het opstaan, omdat je je hebt verslapen. Je merkt dat je gisteren je 

boekentas bent vergeten te maken. Het regent als je naar school of naar de bushalte moet stappen. In de klas merk je dat je je huistaak vergeten bent. Na deze 

laatste ervaring heb je al heel wat stress opgebouwd! Zolang deze stress binnen je raampje blijft, kan je nadenken over hoe je gaat reageren: ga ik me boos 

maken, in huilen uitbarsten of ga ik rustig blijven? Je kan dan oplossingen bedenken hoe je dit het best kan aanpakken. Als je té veel stress opgebouwd hebt,  ga 

je buiten je raampje (zie schema p.4). 
 

Je ziet ook een stippellijn op het schema. De stippellijn geeft aan dat als je traumatische ervaringen meemaakt en die zijn niet verwerkt, je raampje kleiner wordt. 

Als deze traumatische ervaringen verwerkt zijn, dan wordt je raampje weer zo groot als vroeger en verdwijnt de stippellijn. Traumatische ervaringen zorgen 

ervoor dat ons raampje (tijdelijk) kleiner is*.  

*Ook de chronische stress bij leerlingen met een vluchtverhaal (bv. door migratie) zorgt ervoor dat het raampje kleiner is en er dus een kleinere marge is om stress te verdragen.  
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Psycho-educatie 

Het kan gebeuren dat je, terwijl je eigenlijk rustig bent, uit het niets uit je raampje schiet, door iets dat gelinkt is aan een trauma of nare gebeurtenis. 

Dat noemen we een trigger (zie ook p.2). Je hebt verschillende soorten triggers. Het is goed om te weten voor jezelf welke triggers ervoor zorgen dat je uit je 

raampje gaat (FICHE VI). Daarnaast worden we ook beïnvloed door elkaars stressniveau. Als ouders/leerkrachten een trapje omhoog gaan, gaat vaak ook het 

stressniveau van de leerling omhoog. Of omgekeerd, als het stressniveau van de leerling omhoog gaat, gaan ook de trapjes van de ouders/leerkrachten 

omhoog*. 
 

Wat gebeurt er als je uit je raampje gaat?  

Als je uit je raampje gaat, dan stopt je mensenbrein met werken en gaat je zoogdierenbrein aan. Je gaat dan instinctief reageren zoals de dieren. Je “denker” gaat 

uit (soms noemen leerlingen dat “flippen”) en je hebt dan geen controle meer over wat je doet. Er zijn drie mogelijke reacties.  
 

 De eerste reactie: er is een antilope in de Savanne in Afrika. De antilope ziet een leeuw op hem afkomen. De stress van de antilope gaat omhoog en de 
antilope gaat vluchten.  

 

 Tweede reactie: de leeuw is de antilope aan het opeten. Er komt een leeuw uit een ander territorium aan. De leeuw wil zijn prooi voor hem houden en voelt 
zich bedreigd. Zijn stress gaat omhoog en hij verdedigt zich door te vechten.  

 

 Derde reactie: wat doen konijnen als ze stress hebben? Verlammen of bevriezen**.  
 

Ook bij mensen is het zo dat, als je uit je raampje gaat, ga je op één van bovenstaande manieren gaat reageren. Ofwel ga je weglopen  (een opdracht weigeren, 

de klas uitrennen, je terugtrekken, …) uit de situatie, ofwel ga je agressief worden (vechten, slaan, schoppen, schelden, roepen, …), ofwel ga je bevriezen 

(verstijven, je overdreven aanpassen aan een situatie/personen, …). Bij de drie reacties gaat je hartslag omhoog, je ademhaling versnelt, je bloed stroomt sneller. 

Je lichaam wordt onrustig (hyper-arousal). 
___________________________________ 

*Als het stressniveau van leerlingen omhoog gaat, is het belangrijk dat je je als volwassene bewust bent van “waar zit ik in mijn raampje”. Als we kinderen/jongeren willen helpen, 
moeten we, als ouder of als leerkracht, binnen ons raampje zitten om goed te kunnen reageren. We krijgen kinderen/jongeren maar rustig als we zelf een “kalm brein” hebben. 

**De ervaring leert dat leerlingen die “bevriezen” het moeilijkst te herkennen zijn en het meest voorkomen, omdat kinderen of jongeren minder copingsvaardigheden hebben dan 
volwassenen. Deze leerlingen zitten afwezig in de klas en vallen niet op. Zowel zijzelf als de leerkracht hebben er weinig last van. Ze kunnen een ongeïnteresseerde en weinig 
gemotiveerde indruk maken. Doordat ze buiten hun raampje zitten, komen ze moeilijk tot leren. Zij ervaren evenveel stress als de leerlingen in een vlucht- of vechtreactie. 
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Psycho-educatie 

De stress kan nog hoger worden zodat je onderaan je raampje uitkomt (zie schema p.3). Op dat moment gaat je  reptielenbrein aan. Dit is vergelijkbaar met wat 

kikkers doen als ze veel stress hebben. Ze gaan op hun rug liggen met hun poten uit elkaar. Het lijkt alsof ze dood zijn. Het enige wat ze nog kunnen doen, is 

ademhalen (reflexief bewegen). Dit is ook een soort “bevriezen” maar dan passief. Het reptielenbrein is het deel van onze hersenen dat ervoor zorgt dat je trager 

ademhaalt en je hartslag en bloeddruk verlaagt (hypo-arousal). Hierdoor geraak je in een toestand van bevriezen waarin je je  niet meer bewust bent  van de 

mensen rondom je heen. Het contact met de realiteit vervaagt. Je reageert automatisch, zonder na te denken*. Een trigger kan er ook voor zorgen dat je in 

deze toestand terecht komt. 

 

Wat kan je doen als je uit je raampje bent**?  

Leerstof  verwerken is niet mogelijk zolang je uit je raampje bent. Het is belangrijk om naar manieren te zoeken om terug in je raampje te geraken als 

voorwaarde om goed te kunnen leren. Té lang uit je raampje blijven is schadelijk. Het zoogdierenbrein blijft dan werken en je kan moeilijk leerstof opnemen. We 

kunnen samen zoeken wat je nodig hebt om terug in je raampje te geraken (FICHE V).   

 

______________________________________ 

 *Voorbeeld: de mensen die na de aanslag in Maalbeek het metrostation verlieten, functioneerden op automatische piloot. Vaak weten mensen achteraf niet meer wat er 
gebeurd is. Het contact met de realiteit was verdwenen.  

**Ook als je aan traumaverwerking wilt doen, moet je voldoende binnen je raampje kunnen blijven. We kunnen traumatische ervaringen niet verwerken zolang we uit ons 
raampje zijn. Traumaverwerking triggert opnieuw de emoties van het trauma en vraagt voldoende emotionele stabiliteit vooraleer dat we trauma kunnen verwerken. Kinderen/
jongeren moeten voldoende gestabiliseerd zijn om aan traumatherapie te kunnen doen. Daar kan de school aan mee werken door een veilige en stabiele omgeving te creëren (zie 
FICHE I) 

***Wat niet helpt als de leerling uit zijn raampje is: op dat moment straffen, zelf roepen, terecht wijzen, afspraken proberen maken. De leerling moet eerst rustig zijn, terug in zijn 
raampje. Dan kan je opnieuw met hem praten. Het is niet omdat een leerling uit  zijn raampje is gegaan en bv. iets stuk heeft gedaan, dat je het hierover niet moet hebben (zie 
FICHE III Grenzen stellen). Maar op het moment dat hij uit hun raampje is, heeft dit geen zin (cf. de denker is uit). Als je als leerkr acht zelf uit je raampje bent, kan je zelf de 
leerling niet helpen om hem terug in zijn raam te krijgen. Zeker bij getraumatiseerde leerlingen heb je een “kalm brein“ nodig om zodat ze terug in hun raampje geraken.  
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BIJLAGE FICHE II - Psycho-educatie: stressreacties 

 

     STRESSREACTIES 
Stressreacties overkomen een leerling. Het is geen bewuste keuze maar een onbewust proces gericht op overleving. 
Bij een stressreactie kan informatie niet verwerkt worden. 
  
 
Hyperarousal 
  
Vechten Tijdens een vechtreactie, kun je zien dat hun bewegingen onrustiger worden en hun blik verandert: ze spannen hun spieren aan, 

ballen misschien hun vuisten, gaan harder praten, lopen wat rood aan en soms staat het zweet op hun voorhoofd. Ook kan het kind/
de jongere opeens heel boos worden en gaan schreeuwen, schoppen, slaan, dingen kapot doen. Bovendien kan hij concentratie-
moeilijkheden vertonen of hyperactief overkomen. 
  

Vluchten 
 
 
 

Bij een vluchtreactie reageren kinderen/jongeren alert op hun omgeving, die ze als bedreigend ervaren. Ze doen er alles aan om de 
dreiging te vermijden. Ze rennen zomaar de klas uit, zitten in een hoekje van de speelplaats, lopen weg als je ze wilt aanspreken, 
weigeren je aan te kijken of voeren opdrachten niet uit. Ze doen ook soms niet mee aan een activiteit om te vermijden dat ze buiten 
gesloten worden of verliezen. Soms vertonen ze opstandig gedrag om uit de klas gestuurd te worden en zo een “trigger” te vermij-
den. 

Actief bevriezen Wanneer een kind/jongere reageert met actief bevriezen blijft hij bewegingloos zitten en verstijft hij. Hij heeft een emotieloze uit-
drukking. Ondanks dat het kind/de jongere niet beweegt, is dit een actieve vorm van verdediging, waarbij het lichaam in een staat 
van alertheid is om alsnog te gaan vechten of vluchten. Alle zintuigen staan hierop gericht. Afgaand op de buitenkant denk je ge-
makkelijk dat het kind/de jongere alles gelaten over zich heen laat komen, maar in werkelijkheid ervaart het kind binnenin net zo-
veel stress en onrust als een kind/jongere die vecht of vlucht. Hij kan zich ook meer dan gewoon aanpassen en eigen behoeften ont-
kennen. 

 
Hypoarousal 
  
Passief bevriezen Ook hier kan je spreken van bevriezen, maar dan op een passieve manier. In tegenstelling tot de hyperarousal, richt het kind/de 

jongere de aandacht naar binnen in plaats van naar buiten. Het lichaam bereidt zich voor op een ernstige verwonding. De hartslag 
verlaagt, het bloed wordt van de ledematen weggevoerd, de ademhaling wordt oppervlakkiger en de lichaamstemperatuur daalt. 
Daarnaast maakt het lichaam stoffen aan (opiaten) die de pijn verdoven. Die stoffen zorgen ervoor dat het kind/de jongere een 
soort psychologische afstand tot de situatie ervaart. Hierdoor ontstaat er een soort rust en vergroot het lichaam zijn kansen om te 
overleven. 

  Zichtbare lichamelijke reacties: de blik van het kind/de jongere verandert, de pupillen worden kleiner en het kind/de jongere staart 
vaak voor zich uit. De spieren in het lijf verslappen. In de klas lijkt het er misschien op dat het kind/de jongere helemaal niet geïn-
teresseerd is in wat je vertelt en hij zich zomaar afsluit van de les. Ook tijdens deze reactie kan een kind/jongere helemaal geen 
informatie opnemen. 
  

*Hyper- en hypoarousalreacties kunnen elkaar afwisselen.                                    
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BIJLAGE FICHE II - Psycho-educatie: stressreacties 

 
 
Er zijn verschillen in de ernst waarin dissociatie zich kan voordoen. In bovenstaande tabel staan enkele mogelijke kenmerken van een dissociatieve toestand. 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Dissociatie 
Dissociatie is een toestand van verminderd bewustzijn (“even weg zijn”). Het ontstaat als de stress te lang aanhoudt, te overweldigend is 
en/of er niemand is om de leerling te helpen zijn stress te reguleren (bv. ook niet de ouders, door eigen trauma) = het onbewust loskop-
pelen van gevoelens en sensaties van ervaring om zo er minder last van te hebben. 

 
Gedragsveranderingen 

 
Zich opeens veel jonger gedragen, plotseling agressief gedrag, wisselingen in manier van spreken/handschrift, starende 
of lege blik, zich overdreven conformeren of aanpassen. 
  

 
Lichamelijke problemen 

 
Zonder medische verklaring sterk wisselende lichaamsklachten, gewond kunnen zijn zonder het op te merken, onver-
klaarbare verwondingen, weinig gevoel hebben in het lichaam, flauw vallen, niet goed kunnen zien,… 
  

 
Wat merken leerlingen zelf? 

 
“Alsof ik van een afstandje naar mezelf kijk.” 
“Ik heb een verlamd of dood gevoel.” 
“Het lijkt alsof ik geen gevoelens heb.” 
“Ik herinner me niet meer wat er gebeurd of gezegd is geweest.” 
“Ik voel helemaal geen pijn,…” 
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 FICHE III                 Klasafspraken, grenzen en consequenties 

 
 

 Waarom deze fiche? 

Een leerling kan stagneren in zijn ontwikkeling en niet tot leren komen. Na het installeren van voldoende veiligheid en stabiliteit op school, kan spontaan herstel 

optreden en kan een inhaalbeweging gemaakt worden. Klasafspraken, grenzen en consequenties zorgen voor duidelijkheid en bouwen mee aan die 

stabiliteit.   
 

Belangrijk hierbij is dat de leerkracht “een kalm brein” heeft bij het toepassen van de klasafspraken en het stellen van grenzen en consequenties. Als de leerkracht 

buiten zijn raampje of “Window of Tolerance” gaat (zie ook FICHE II), is dit een extra bron van stress voor de leerling. Bewust zijn van je stressniveau als 

leerkracht helpt om een stabiele omgeving te creëren. Naast begrenzing is het belangrijk om de leerlingen steeds met warmte en empathie te benaderen. 
 

Leerlingen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt, hebben moeite met het aanleren van klasafspraken en regels. Deze regelmatig herhalen op een 

rustig moment is aangewezen.  
 

 Waar moet je op letten bij het gebruik van deze fiche? 

Leerkrachten die van zichzelf weten dat ze gemakkelijk uit hun raampje gaan, veroorzaken meer stress bij het stellen van grenzen. Misschien kan coaching vanuit 

de leerlingbegeleiding of een co-teacher hierbij ondersteuning bieden.  

Naast het maken van afspraken en het stellen van grenzen is het belangrijk om de andere stappen niet te vergeten (veiligheid-FICHE I en psycho-educatie-

FICHE II). 
 
 

 Bronnen 

 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, een praktisch handboek voor het basisonderwijs, Leony Coppens, Marthe Schneijderberg, Carina van Kregten  

 Emoties en hersenen in beeld, Brands-Zandvliet 

 OTA Vlaams-Brabant & Brussel: Onderhandelbaar en niet-onderhandelbaar kader 

 Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren, Margaret E. Blaustein, Kristine M Kinniburgh 

 

 

 
__________________________________________ 

Deze 10 werkfiches zijn ontwikkeld in het kader van het project, uitgeschreven door de Vlaamse regering, ter ondersteuning van CLB-medewerkers en scholen m.b.t. asielkinderen en trauma (van december 2016 
tot januari 2019). Deze werkfiches geven handvaten om met concrete situaties op school om te gaan en moeilijkheden op zowel een trauma– als cultuursensitieve wijze aan te pakken. De groene fiches verwijzen 

naar traumasensitiviteit, de oranje naar cultuursensitiviteit. Om de werkfiches op de juiste manier te kunnen toepassen is vorming i.v.m. dit thema noodzakelijk. In de begeleidende bundel wordt beperkte 
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Klasafspraken, grenzen en consequenties 

Klasafspraken 
 

 

Klasafspraken bieden voorspelbaarheid en duidelijkheid en vergroten daardoor het gevoel van veiligheid in de klas.  

 Hou de afspraken simpel, positief geformuleerd en kort. 

 Betrek de leerlingen eventueel bij het maken van de afspraken, dan zijn ze vaak meer gemotiveerd.  

 Herhaal de afspraken zeer regelmatig.  

 Leg uit dat afspraken ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt en dat iedereen dan op een fijne manier met elkaar kan omgaan.  

 Je kan de leerling (wanneer hij rustig is) aanspreken op zijn gedrag door hem aan de (algemene) afspraak te herinneren. Op deze manier voelt hij zich minder 
persoonlijk aangesproken.  

 Hou er rekening mee dat leerlingen met een vluchtverhaal meer en vaker uitleg en extra inoefening nodig hebben omwille van geheugen– en 
concentratieproblemen als gevolg van trauma, voor ze zich aan een afspraak kunnen houden.  

 Sommige leerlingen hebben een langere aanpassingsperiode nodig omdat zij bv. tijdens hun vlucht lange tijd zonder regels en grenzen geleefd hebben.   

 Probeer een afspraak duidelijk te maken aan de hand van visueel materiaal (zeker als de taal nog een barrière vormt of door het gewenste gedrag te tonen 
(bv. twee kinderen die “voordoen”). Deze laatste is zeker belangrijk bij jonge kinderen.  

 Probeer regels en afspraken uit andere culturen bespreekbaar te maken: welke regels gelden er in het thuisland in de klas of in een groep? Plaats deze twee 
realiteiten naast elkaar en vertel hoe het in België, in deze school, in deze klas gaat.  
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Klasafspraken, grenzen en consequenties 

Grenzen en consequenties 
 

 Het stellen van grenzen is belangrijk omdat dit veiligheid geeft en duidelijkheid creëert, ook in het klasgebeuren.  

 Consequenties bieden een kans om te werken aan herstel en om eventueel nieuw gedrag aan te leren .   

 Als je als leerkracht weet dat een leerling met een vluchtverhaal veel nare dingen heeft meegemaakt, kan het soms moeilijk om grenzen te stellen. Het is 

echter van belang om ook op dit vlak de verwachtingen voldoende hoog te houden en duidelijk zijn.  

 Leerlingen kunnen grenzen overtreden doordat ze uit hun raampje of “Window of Tolerance” zijn (zie FICHE II).  Dit kader geeft inzicht in de achterliggende 

dynamieken die spelen bij getraumatiseerde leerlingen en is een basis om het gedrag te begrijpen en gepaste maatregelen te nemen.  

 Wanneer de leerling uit zijn “Window of Tolerance” (FICHE II) is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON’TS   

Bij een boze leerling Bij een angstige leerling 

Terecht wijzen of straffen De angst bagatelliseren, zeggen dat het niet zo erg is 

Luid praten, schreeuwen Aansporen om minder angstig te zijn 

Negeren  Op het kind inpraten 

Het voorval bespreken Het voorval willen bespreken 

Op de leerling inpraten Tegenhouden als de leerling weg wil 

Proberen de situatie op te lossen Negeren 

De leerling een opdracht geven  
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Klasafspraken, grenzen en consequenties 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten bij het stellen van grenzen en consequenties 
 

 Weet dat een leerling met trauma veelal reageert vanuit onvermogen en niet vanuit onwil (zie ook FICHE II)  

 Vermijd bij het stellen van grenzen zoveel mogelijk de strijd om controle. Getraumatiseerde leerlingen proberen controle te krijgen over hun omgeving om 

op die manier hun gevoel van veiligheid te vergroten. Het gedrag van getraumatiseerde leerlingen is vaak moeilijk te begrijpen en onvoorspelbaar; je kan je 

als leerkracht vaak machteloos voelen: hoe handel je als een leerling wegloopt? Hoe reageer je wanneer een leerling een ander of zichzelf bezeert? Hoe 

reageer je als hij schoolwerk blijft weigeren? Een logische reactie is om te proberen controle over het gedrag van de leerling te krijgen. Maar dit is echter niet 

aangewezen. Hoe meer controle je als leerkracht probeert uit te oefenen, hoe machtelozer een leerling zich zal voelen. Dit zorgt voor stress waardoor de 

leerling nog meer controle zal proberen te winnen en sneller uit zijn raampje of “Window of Tolerance “zal gaan. 

DO’S  

Bij een boze leerling Bij een angstige leerling 

Zelf rustig blijven (kalm brein). Zelf rustig blijven (kalm brein). 

Rustig en zacht spreken .  Rustig en zacht spreken. 

De leerling kalmeren door actief te luisteren: herhalen wat de leerling zegt, 
benoemen hoe je denkt dat de leerling zich voelt, vragen of je het goed begre-
pen hebt. 

Troosten en kalmeren door te steunen (veilig gevoel kalmeert de angst). 
Zie ook FICHE I, de leerkracht doet ertoe-afstemmen 

De leerling even met rust laten of de kans geven om vrijwillig een time-outplek 
te zoeken (voorwaarden voor time-out bij trauma: zie ook FICHE V). 

Later: pas als de leerling weer rustig is, uitleg geven over de situatie.  

Eventueel de leerling stimuleren om te bewegen. Later: een goed voorbeeld geven (laten zien dat de leerling niet angstig hoeft te 
zijn). 

Pas als de leerling rustig is de regel, afspraken en consequenties bespreken.  

Later: aanmoedigen en aangeven/tonen wat wel van de leerling verwacht 
wordt. 
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Aandachtspunten bij het stellen van grenzen en consequenties (vervolg) 
 

 Richt je op het ondersteunen van de leerling bij het hanteren van stress en niet op het beheersen van probleemgedrag. 

 Wees flexibel in het stellen van grenzen: een leerling die stress heeft en daarom niet wil werken in de klas, zal uiteindelijk zijn werk wel moeten maken. Je 

kunt de leerling helpen en zijn gevoel van controle versterken door hem een keuze te geven: “wil jij voor- of na de middag je werk afmaken?”  

 Zorg dat de leerling eerst in zijn “Window of Tolerance” is (zie FICHE II) en bespreek pas dan de consequentie die volgt op zijn gedrag.  

 Bedenk een consequentie die logisch volgt op het gedrag (gemaakte rommel opruimen, vernielde spullen maken, excuses aanbieden aan de eigenaar,…). 

 Versterk het gevoel van controle van de leerling door de keuze te geven tussen twee consequenties en laat merken dat je de keuze respecteert. Hierbij is het 

belangrijk dat de leerling terug binnen zijn “Window of Tolerance” is, want een keuze maken kan extra stresserend zijn. 

 Vertel of laat aanvoelen dat, na het geven van de consequentie, de dag weer gewoon doorgaat en help de leerling verder te gaan waar hij voor het voorval 

was gebleven. 

 Geef de leerling na de consequentie, positieve bevestiging en laat merken dat de situatie is opgelost. 

 Voor sommige leerlingen is het toch nodig om even de klas uit te gaan om rustig te worden. Zorg dat een time-out geen straf is maar een manier is om 

stress te beheersen. Hoe je een time-out het beste toe past, vind je terug op FICHE V. 

 Het vergroten van het gevoel van veiligheid is de beste manier om ongewenst gedrag te voorkomen. Wanneer je samen met de leerling zoekt naar tools 

waarmee hij stress kan reguleren, neemt het probleemgedrag af (zie FICHE V). Positieve aandacht en bevestiging blijven essentieel om positief gedrag aan 

te leren (zie FICHE VII—complimenten).  
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BIJLAGE FICHE III: Klasafspraken, grenzen en consequenties 

Onderhandelbaar versus Niet-onderhandelbaar kader 

Inleiding 

Op school gelden regels en afspraken. Wanneer er gedrag gesteld wordt dat niet aan deze grenzen beantwoordt, kan dit vaak lastig zijn om duidelijk te maken 

aan ouders en leerlingen, zeker als ze een andere culturele achtergrond hebben.  Onderstaande tool geeft een kader om met leerlingen en ouders in gesprek te 

gaan. De tool is in eerste instantie geschreven voor hulpverleners (CLB) maar kan ook van toepassing zijn wanneer vanuit het zorgteam op school in gesprek 

gegaan wordt met leerlingen en ouders.  

Bron:   Vlaams-Brabant & Brussel (ondersteuningsteam voor hulpverleners die werken met jongeren met migratieachtergrond)  

 

Indicaties 

Als schoolmedewerker  stoot je soms op casussen die op jouw grenzen, die van je school, van je collega’s of die van je leerlingen/ouders botsen. Grenzen 

stellen, maar tegelijkertijd ook durven onderhandelen en tot compromissen komen, is belangrijk om tot een gedragen hulpvraag te komen. Dit bevordert ook 

een beter begrip van elkaars referentiekaders, doelen en grenzen. Het onderhandelbaar & niet-onderhandelbaar kader is een dankbare tool om op 

verschillende niveaus toe te passen. Het schept grenzen, onderhandelingsruimte, dialoog, en kan soms vage concepten verduidelijken. De tool gaat ervan uit 

dat er binnen een context altijd zaken zijn waarover men niet kan onderhandelen. Hier ligt een duidelijke, rode grens waar men niet buiten kan en waar vaak 

(negatieve) gevolgen aan verbonden zijn. Daar binnen ligt het onderhandelbaar kader. Dit is een kader dat groter en kleiner kan worden. In sommige gevallen 

kan er meer onderhandeld worden, dan in andere gevallen. Dit varieert meestal binnen de relatie met ouder/leerling, hetgeen wordt aangeduid door de 

pijltjes. Jouw referentiekaders bewegen mee van situatie tot situatie. Uiteraard bewegen ook de kaders van een ouder of de leerling. Er zijn ook zaken 

waarover een leerling/ouder/school niet wilt onderhandelen, en waartoe, door dit expliciet te bespreken, wel bereidheid gevonden kan worden.   

In praktijk zien we echter dat er bij het bereid zijn tot het sluiten van compromissen, over veel onderhandeld kan worden. 
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BIJLAGE FICHE III: Klasafspraken, grenzen en consequenties 

Onderhandelbaar versus Niet-onderhandelbaar kader 

Uitwerking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan dit kader gebruiken in gesprekken maar ook tijdens overlegmomenten, op verschillende niveaus. Denk maar aan het organisatie niveau (zorgteam op 

een school), het teamniveau (tijdens klassenraden), het persoonlijk niveau, in relatie met de ouders of de leerling. Het helpt je bijvoorbeeld om als team aan 

één zeil te kunnen trekken, maar ook de gedragenheid van elk teamlid te respecteren. Het heeft ook voor ouders en leerlingen voordelen. Bv. voor ouders en 

leerlingen schept dit kader door grenzen en onderhandelingsruimte duidelijkheid, inzichten en dialoog.  

 

Een kleine uitwerking : jullie spreken op voorhand uit wat voor jullie de rode lijn is in alle casussen (op school). Dit is vaak  bijvoorbeeld het verdrag inzake 

rechten van het kind, regels vanuit de onderwijskoepel (schoolreglement), ... Deze rode lijn is wet en is niet altijd de vrije keuze van een team. Hier buiten 

treden, of deze schenden is volgens jullie juridisch/moreel/... niet mogelijk. Dit is eveneens het kader waarbinnen een organisatie handelt en ligt vaak samen 

met een organisatie visie. Het onderhandelbaar kader is voor een organisatie dan iets waar wel over onderhandeld kan worden. Het is met andere woorden 

iets wat voor jullie nog ver genoeg af staat van die rode lijn. Soms botst een situatie echter toch voortdurend op de rode lijn. Hoe je dan nog dialoog en 

compromissen kan doen ontstaan zie jij bij de volgende voorbeelden.  

 

Het niet onderhandelbaar kader kan per context 

of tijdsgebonden variëren. Wat eerst niet-

onderhandelbaar leek voor een persoon of orga-

nisatie kan na overleg met ondersteunende part-

ners, leerlingen/ouders/school, of na verloop 

van tijd weer wijzigen. 
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BIJLAGE FICHE III: Klasafspraken, grenzen en consequenties 

Onderhandelbaar versus Niet-onderhandelbaar kader 

 

VOORBEELD 1 

Vanuit een organisatie mogen er geen religieuze symbolen gedragen worden (Rode lijn). Dat is niet-onderhandelbaar, en komt van bovenaf en is bijvoorbeeld 

decretaal vastgelegd. Of we het met deze rode lijn als organisatie eens zijn of niet, we moeten er naar handelen. Waar we wel binnen deze organisatie kunnen 

over onderhandelen, is het in gebruik nemen van gebedsruimten, het serveren van rein voedsel, het vieren van feestdagen in de leefgroep. Dit aan leerlingen/

ouders uitleggen, schept vaak verduidelijking.  Het is mogelijk dat het niet-onderhandelaar kader van een leerling/ouder het  belang van het dragen van 

religieuze symbolen vastlegt. Het kader  biedt dan de mogelijkheid om in dialoog te gaan met de school en de context van de leerling. Is er  ruimte om te 

onderhandelen of om tot compromissen te komen.  

 

VOORBEELD 2 

Je hebt een gesprek met een moeder die haar kind tikken geeft om haar dochter te straffen. Jullie lijken elkaar niet te begrijpen. Voor mama is het tikken een 

opvoedingstechniek om haar dochter te begrenzen. Jullie willen echter dat ouders hun kinderen begrenzen door middel van andere opvoedtechnieken. Mama 

wordt defensief omdat ze haar oplossing niet mag toepassen van jou. Ze vindt dat jij, die nog geen kinderen heeft, niet voor haar moet bepalen hoe zij moet 

opvoeden. Hier komt de tool van pas. Jij tekent een rode lijn en legt aan mama uit dat deze rode lijn iets is waar jij als hulpverlener niet buiten kan. Het is in 

België immers de regel dat kinderen niet geslagen mogen worden door hun ouders (kinderrechtenverdrag). Dat is in dit geval de wet, en ontschuldigt jou als 

hulpverlener. Ook jij bent gebonden aan deze regel. Het legt aan mama de context uit waarbinnen zij verwacht wordt om op te voeden. Jij begrijpt echter wel 

dat haar dochter uitdagend is, en jij vindt net zoals mama dat ze begrensd moet worden. Hier zijn jullie het over eens. Hiermee benadruk je het 

gemeenschappelijke doel. Dan kan er onderhandeld worden over hoe jullie dit doel binnen een onderhandelbaar kader kunnen bereiken. Wat kan jij als 

compromissen aanreiken? Wat stelt mama voor? Misschien moet je tijdens de eerste gesprekken jouw onderhandelbaar kader wat groter maken om 

toenadering te krijgen, en mee toegevingen doen. Na verloop van tijd kan je over meer of minder onderhandelen.  
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BIJLAGE FICHE III: Klasafspraken, grenzen en consequenties 

Onderhandelbaar versus Niet-onderhandelbaar kader 

 

Psycho-educatie: metafoor 
 

Zoals eerder gezegd kan het kader toegepast worden in verschillende contexten. Het visuele van de tool, maakt deze heel erg werkbaar. Voor een kind, of voor 

sommige ouders is zelfs dit concept nog te abstract. Dan kan je dezelfde inhoud omzetten in de metafoor van het voetbalveld. Aan voetbal zijn er verschillende 

regels gebonden: er zijn witte lijnen waar je met de bal niet buiten mag en er zijn regels die bepalen hoe je voetbal speelt. Als je je niet aan de regels houdt, krijg 

je een strafschop of rode kaart. Dit kan niet onderhandeld worden. Binnen die witte lijnen kan er wel op verschillende manieren gespeeld worden. Iedere 

voetballer heeft zijn eigen talenten en zijn eigen manier van spelen. Je kiest welke passen je maakt, wie kapitein is, wat je strategie is. Binnen deze lijnen kan er 

dus wel onderhandeld worden. Aan de rand van het voetbalvem staat een coach of trainer die je helpt om je talenten te verbeteren en je aan de regels te 

houden.  
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 FICHE IV             Een traumasensitieve bril: je grenzen als leerkracht 

 

 

 Waarom deze fiche? 

Deze fiche kan gebruikt worden wanneer je als leerkracht, zorgleerkracht of CLB-medewerker op je eigen grenzen botst of op grenzen van collega’s. 

Vaak liggen bepaalde gedachten of overtuigingen aan de oorsprong van deze weerstand. Op deze fiche vind je gedachten of overtuigingen die traumasensitief zijn. 

Je hiervan bewust zijn, maakt dat je de leerling weer met begrip en empathie kan benaderen.  Ook wordt omschreven welke gevoelens en reacties normaal zijn 

bij het omgaan met leerlingen met een vluchtverhaal.  

 

FICHE II biedt een kader met uitleg “wat emoties met onze hersenen doen en welke gevolgen dit heeft”.  Samen met het bewust zijn van eigen gedachten en 

overtuigingen, geeft dit kader je een traumasensitieve bril.  

 

 

 Waar moet je op letten bij het gebruik van deze fiche? 

Als leerkrachten, de zorgleerkracht of de CLB-medewerker het trauma bij de leerling niet erkennen, kunnen eigen persoonlijke ervaringen een rol spelen. Deze 

volwassenen kunnen dan niet in de mogelijkheid zijn om te erkennen dat er bij deze leerlingen sprake is van onvermogen. 

 

 

 Bronnen 

 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, een praktisch handboek voor het basisonderwijs, Leony Coppens, Marthe Schneijderberg, Carina van Kregten  

 Emoties en hersenen in beeld, Brands-Zandvliet 

 Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoeker, Jeanette C.G. Lely, Diny J.F. van den Heuvel-Wellens 

 Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren, Margaret E. Blaustein, Kristine M Kinniburgh 

 

 

 

__________________________________________ 

Deze 10 werkfiches zijn ontwikkeld in het kader van het project, uitgeschreven door de Vlaamse regering, ter ondersteuning van CLB-medewerkers en scholen m.b.t. asielkinderen en trauma (van december 2016 

tot januari 2019). Deze werkfiches geven handvaten om met concrete situaties op school om te gaan en moeilijkheden op zowel een trauma– als cultuursensitieve wijze aan te pakken. De groene fiches verwijzen 

naar traumasensitiviteit, de oranje naar cultuursensitiviteit. Om de werkfiches op de juiste manier te kunnen toepassen is vorming i.v.m. dit thema noodzakelijk. In de begeleidende bundel wordt beperkte 

achtergrondinformatie gegeven. We raden daarom ten  zeerste aan om de fiches alleen te gebruiken wanneer er voldoende kennis verworven is.  
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Een traumasensitieve bril: je grenzen als leerkracht 

Gedachten en overtuigingen 

In de linkerkolom staan voorbeelden van gedachten en overtuigingen die leerkrachten kunnen ontwikkeld hebben. In de rechterkolom staan voorbeelden van 

gedachten die helpend zijn om op een traumasensitieve manier les te geven. 

 

 

Mogelijke gedachten en overtuigingen Met een traumasensitieve bril 

Als ik het gedrag van de leerling niet begrijp, stel ik mezelf de vraag: wat is het 
probleem bij deze leerling? 

Als ik het gedrag van de leerling niet begrijp, stel ik mezelf de vraag: wat heeft deze 
leerling meegemaakt en wat heeft hij nodig? 

Ik moet als leerkracht controle hebben. Ik kan leerlingen (beperkte) keuzes geven, zodat ze meer controle hebben. 

Deze leerling is opstandig. Deze leerling voelt zich onveilig. 

Ik kan het negatieve gedrag beter negeren. Deze leerling heeft mijn hulp nodig om zich anders te kunnen gedragen. 

Met de juiste consequenties kan je leerlingen bepaald gedrag afleren. Consequenties zijn een kans om nieuw gedrag te leren. Bij een leerling met traumati-
sche ervaringen lukt dit niet altijd omdat andere impulsen (zie FICHE II) zijn gedrag mee 
bepalen.  

Deze leerling werkt soms hard in de klas en is op andere momenten lui. Als het werken niet lukt, is zijn stressniveau te hoog om goed te kunnen functioneren 
of laten zijn (executieve) functies het nu niet toe. 

Gelijke behandeling betekent dezelfde aanpak voor iedereen. Ieder kind is uniek. Gelijke behandeling betekent dat iedere leerling de aanpak krijgt die 
hij nodig heeft om goed te ontwikkelen. 
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Een traumasensitieve bril: je grenzen als leerkracht 

Reacties 

In de linkerkolom staat hoe leerkrachten kunnen reageren als ze trauma moeilijk kunnen erkennen. In de rechterkolom staat hoe leerkrachten kunnen reageren 

als ze door een traumabril naar het gedrag van de leerling kijken*. 

*Omwille van de taalbarrière, is het niet altijd mogelijk om dit verbaal met de leerling te bespreken. Begrip en empathie opbrengen is dan het belangrijkste. 

Vanuit de opvatting “deze leerling kiest ervoor om zich te misdragen.” Vanuit de opvatting “deze leerling voelt zich onveilig en heeft zijn gedrag niet onder controle.” 

“Zo moeilijk is het niet!” “Wat maakt dat het moeilijk voor je is?” 

“Je bent inmiddels oud genoeg om dit te snappen.” “Je hoeft dit niet in je eentje te kunnen, we helpen je verder.” 

“Je reageert zo overdreven, stel je niet aan.” “Ik wil graag naar je luisteren.” 

“Hou eens op met als een baby te reageren.” “Dat was echt heftig voor je.” 

“Stop eens met vragen naar aandacht”. “Waarmee kan ik je helpen?” 

“Je moet dit zelfstandig doen.” “Wat zal wel lukken?” of “Laten we de opdracht opdelen in stappen.” 

“Zo praat je niet tegen mij.” “Je mag zeggen wat je dwars zit. Laten we samen praten.” 

“Hou op met dat gezeur.” “Als ik weet wat er aan de hand is en hoe jij je voelt dan kan ik je beter begrijpen en helpen.” 

“Dat had je echt niet mogen doen.” “Soms gebeuren er dingen zonder dat je dat wilt, hé?” 
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Een traumasensitieve bril: je grenzen als leerkracht 

(vervolg p.3) 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de opvatting “deze leerling kiest ervoor om zich te misdragen.” Vanuit de opvatting “deze leerling voelt zich onveilig en heeft zijn gedrag niet onder controle.” 

“Jij moet je gedragen in de klas.” “Ik wil met jou kijken hoe je je veiliger kan voelen in de klas.” 

“Er is toch geen reden om bang te zijn.” “Ik kan zien dat je je hierdoor bang voelt.” 

“Je hoeft daar niet zo heftig op te reageren.” “Ik zie dat dit een heftige reactie bij je oproept. Waar zou dit mee te maken kunnen hebben?” 

“Waarom heb je Jan pijn gedaan?” “Ik zie dat Jan pijn heeft. Vertel me eens wat er gebeurd is?” 

“Waarom zet je altijd de klas op stelten?” “Ik zie dat je onrustig/gespannen/druk… bent. Wat kan je helpen om je rustiger te voelen zodat 
je kan mee doen?” 

“Ik bel je ouders. Eens kijken wat zij te zeggen hebben over je gedrag.” “Laten we je ouders betrekken zodat ze je kunnen steunen.”  
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Een traumasensitieve bril: je grenzen als leerkracht 

Zelfzorg 

Als leerkrachten met dergelijke intense emoties bij leerlingen te maken krijgen, kan dit ook bij hen sterke emoties oproepen. Zo kan je gevoelens van schuld en 

schaamte, van kwaadheid (op de situatie, op de complexiteit van de moeilijkheden,…), van machteloosheid ervaren en ook een verminderd gevoel van efficiëntie 

(bv. “waarom lukt het me niet om deze leerling te laten luisteren?”, “waarom wijst deze leerling mij af?”, “waarom kan ik de leerling niet kalmeren?”). 

Je kan als leerkracht signalen opmerken bij jezelf: dichtklappen of verkrampen in moeilijke situaties, niet meer kunnen ingaan op de behoeften van de leerling, 

gaan overreageren of moeite hebben om een “kalm brein” te bewaren, proberen té veel controle te krijgen door autoritaire reacties, té toegeeflijk zijn om te 

voorkomen dat het gedrag van de leerling escaleert.  

Al deze reacties zijn normale reacties bij het omgaan met leerlingen met een vluchtverhaal. Toch zijn het signalen dat je voldoende zorgzaam om moet gaan met 

jezelf. 

 Sociale steun: ga in gesprek met vertrouwde collega’s, de zorgcoördinatoren/leerlingenbegeleiding of directie op school. Kijk welke ondersteuning je in het 

werkveld kunt krijgen.  

 Zelfkennis: probeer je bewust te zijn van je gevoelens en gedachten. Probeer je ook bewust te zijn van je drijfveer, waarom je voor dit beroep gekozen 

hebt. Wat speelt mee in je aanpak als leerkracht? Probeer je eigen grenzen te kennen : wat geeft stress, wat brengt rust? 

 Zelfzorg: zoek voldoende ontspanning. Probeer je op andere levensdomeinen te focussen zoals je gezinsleven, je hobby ’s,…. Neem voldoende tijd voor 

lichaamsbeweging om de spanning in je lijf kwijt te geraken.  

 Vorming, intervisie/supervisie: vorming, coaching, intervisie/supervisie helpen om als leerkracht bewuster in je ambt te staan en om in balans te blijven. 

Dit kan bijdragen aan je eigen veerkracht en gezondheid.                                                                                     
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Een traumasensitieve bril: je grenzen als leerkracht 

Secundaire traumatisatie 

Blootstelling aan trauma van anderen en hun reactie daarop, kan leiden tot klachten bij jezelf. Na verloop van tijd kan dit veranderingen teweegbrengen in je 

fysieke en/of psychische gezondheid. Dit heet “secundaire traumatisatie”. Het kan bij jou als leerkracht voelen alsof je de traumatische ervaringen zelf hebt mee 

gemaakt. Als gevolg daarvan kan je gelijkaardige klachten ontwikkelen als de getraumatiseerde leerlingen, bv. indringende beelden, nervositeit of stress, 

moeite met concentratie, nachtmerries of slapeloosheid, ... Ook dan is zelfzorg nodig! 
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 FICHE V              Een actieve stressreducerende aanpak in de klas 

 

 Waarom deze fiche? 
Naast het creëren van een veilig en traumasensitief klimaat in de klas, kan je als leerkracht ook acties ondernemen die stressverlagend zijn. Deze kunnen worden 

opgenomen in de basiszorg, omdat dit ten goede komt voor elke leerling. Op deze fiche vind je een aantal suggesties die zowel klassikaal als individueel 

(verhoogde zorg) kunnen worden toegepast.  Afhankelijk van de persoonlijke kenmerken en de culturele achtergrond van de leerling met een vluchtverhaal zal 

de ene activiteit zijn doel bereiken en de andere niet.  Deze fiche is inspirerend bedoeld.  

 

 Waar moet je op letten bij het gebruik van deze fiche? 

Het is belangrijk om het effect in de concrete realiteit af te toetsen. Wanneer de activiteiten door omstandigheden niet stressverlagend zijn, wordt de 

vooropgestelde doelstelling niet bereikt.  

Het is de bedoeling om deze acties zoveel mogelijk “in te bouwen” in het gewone klasgebeuren (basiszorg).  

 

 Bronnen 

 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, een praktisch handboek voor het basisonderwijs, Leony Coppens, Marthe Schneijderberg, Carina van Kregten  

 Emoties en hersenen in beeld, Brands-Zandvliet 

 Een vulkaan in mijn buik. Kinderen leren omgaan met woede - een praktische gids voor ouders, hulpverleners en docenten. Pudney, W., & Whitehouse, E.  

 Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoeker, Jeanette C.G. Lely, Diny J.F. van den Heuvel-Wellens 

 Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren, Margaret E. Blaustein, Kristine M Kinniburgh 

 Complex trauma: diagnostiek & behandeling, Martijn Stöfel en Trudy Mooren 

 Augeo.nl/belgie (uitgewerkt binnen het project door de provincie West-Vlaanderen) 

 
 

 

__________________________________________ 

Deze 10 werkfiches zijn ontwikkeld in het kader van het project, uitgeschreven door de Vlaamse regering, ter ondersteuning van CLB-medewerkers en scholen m.b.t. asielkinderen en trauma (van december 2016 

tot januari 2019). Deze werkfiches geven handvaten om met concrete situaties op school om te gaan en moeilijkheden op zowel een trauma– als cultuursensitieve wijze aan te pakken. De groene fiches verwijzen 

naar traumasensitiviteit, de oranje naar cultuursensitiviteit. Om de werkfiches op de juiste manier te kunnen toepassen is vorming i.v.m. dit thema noodzakelijk. In de begeleidende bundel wordt beperkte 

achtergrondinformatie gegeven. We raden daarom ten  zeerste aan om de fiches alleen te gebruiken wanneer er voldoende kennis verworven is.  
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Een actieve stressreducerende aanpak in de klas 

IN DE KLAS 

Ontspannende activiteiten 

Ontspannende activiteiten zijn er op gericht om voor alle leerlingen (basiszorg) de stress (van school, van thuis) hanteerbaarder te maken. Daardoor wordt het 

voor leerlingen gemakkelijker om zich in de klascontext op de les te focussen. Hierbij afstemmen op de noden van zoveel mogelijk leerlingen van de klasgroep 

kan een meerwaarde zijn.  

 Bewegingstussendoortjes https://www.pinterest.com/inekem/school-tussendoortjes/ 

 Ontspanningsoefeningen*  
 

Lager onderwijs: https://www.pinterest.com/inekem/school-ontspanningsoefeningen/ 

Secundair onderwijs: http://www.pharos.nl/documents/doc/catalogus/uit_lijfsbehoud-inleiding-oefeningen.pdf 
 

 Sport (http://www.onemileaday.be/about.html) 

 Samen liedjes zingen (uitbeelden) 

 Samen muziek maken 

 Dansen 

 

In het “hier-en-nu” blijven in de klascontext  

Deze activiteiten zorgen ervoor dat leerlingen kunnen stabiliseren zodat ze minder over geleverd zijn aan hun emoties of niveau van stress. Het is de bedoeling 

om ofwel via zintuigelijke oefeningen, ofwel via denkoefeningen hersenactiviteit te stimuleren die aandacht en concentratie vraagt waardoor er geen ruimte 

meer beschikbaar is voor herbelevingen of voor gedachten aan traumagerelateerde herinneringen.  

*mindfulnessoefeningen, die gericht zijn op het focussen op het lichaam, kunnen een trigger zijn en zijn voor getraumatiseerde leerlingen eerder te gebruiken in een 

therapeutische setting, niet in een klascontext.  

https://www.pinterest.com/inekem/school-ontspanningsoefeningen/
http://www.pharos.nl/documents/doc/catalogus/uit_lijfsbehoud-inleiding-oefeningen.pdf
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Een actieve stressreducerende aanpak in de klas 

 

 

 

 

 

BASISONDERWIJS 
 

Sensori-motorische activiteiten 

 Papier scheuren 

 Handwerken 

 Tekenen, samen tekenen 

 Krassen op een krasblok 

 Knijpen in kneedklei 

 De speelplaats op en af lopen, ter plaatse rennen 

 De bal gooien en vangen 

 Springen op een kleine trampoline 

 Spelen op de Wii 

 Op een zitbal zitten, op een evenwichtsplank staan 

 Bellen blazen 

 Kauwen op kauwsieraden  
        (www.educadora.nl/shop/shewigem-bijtproducten:kauwsieraden) 

 Friemelen met bonenzakjes of tangels 

 In een stressbal knijpen 

 Water drinken 
 
Sensorische troetelactiviteiten 

 Schommelen in een schommelstoel of hangmat 

 Knuffelen met een geliefde knuffel 

 Kruipen onder een verzwaarde vest of deken 
       (www.sensomotorisch-integratie.nl) 

 Zitten met een verzwaard schootkussen (bv. gevuld met rijst) 

 Vertoeven op een veilig plekje in de klas (zie ook time-out, p.5) 
 

 https://www.muisjesensitief.nl/ 

 https://www.leerhulpmiddelen.com/c-2275909-3/sensorische-
hulpmiddelen/ 

 
 
 

 
 

SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
Sensori-motorische activiteiten 

 Laten tekenen tijdens de les bv. doodles 

 In een stressbal knijpen  

 Met een stressbal gooien (op een veilige manier) 

 Mogen friemelen bv. met een tangle 

 Water drinken 

 De speelplaats op en af lopen 

 Enkele lichaamsoefeningen (pompen, spreidsprongen,…) 

 Trekken aan een elastiekje dat om de pols zit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vertoeven op een veilige plek buiten de klas (met begeleiding!-zie ook 
time-out, p.5) 
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Een actieve stressreducerende aanpak in de klas 

 

 

 

 

 

BASISONDERWIJS 
 

Aandacht brengen in het hier-en-nu    

 Muziek luisteren (met koptelefoon), muziek maken 

 Liedjes zingen die de ademhaling helpen reguleren 

 Liedjes zingen bv. bij overgangsmomenten (herhaling werkt geruststel-
lend), liedjes zingen met beweging 

 Praten over dagelijkse dingen 

 Kleuren, voorwerpen geluiden laten benoemen die je ziet of hoort 
       (afhankelijk van de taalverwerving) 
 
De denker (mensenbrein) stimuleren 

 Memory spelen 

 Tetris spelen 

 Rubik’s kubus maken 

 Puzzelen 

 Een gebed opzeggen 

 Een bouwpakket in elkaar zetten 

 Smartgames spelen 

 Puzzelen: sudoku of woordzoeker 
  

 

 

SECUNDAIR ONDERWIJS 

Aandacht brengen in het hier-en-nu 

 Muziek luisteren (met koptelefoon) 

 Praten over dagelijkse dingen, naar concrete informatie vragen 

 Hardop een aantal voorwerpen noemen (bv. van een bepaalde kleur) 

 Rechtop laten zitten en laten rondkijken 

 Bepaalde voorwerpen opnoemen die je ziet in de klas, eventueel gerela-
teerd aan de les 

 
 
De denker (mensenbrein) stimuleren 

 Een praktische taak geven 

 Een computerspel laten spelen 

 Puzzelen: sudoku, woordzoeker 

 Rubik’s kubus maken 

 Een stripboek lezen 

 Een gebed opzeggen 

 Even op de gsm mogen (voor een denkoefening) 

 Tetris spelen 
 

        Stabilisatie box, Trauma-Aid Belgium vzw 

Trauma-Aid Belgium vzw heeft een toolkit ontwikkeld met een verscheidenheid aan oefeningen en interventies die (school)medewerkers kunnen in-

zetten om emotionele reacties van vluchtelingen op te vangen en stabilisatie te bevorderen. De interventies worden in eenvoudige bewoordingen uit-

gelegd  en visueel ondersteund door  pictogrammen. Enkele praktische hulpmiddelen zijn mee opgenomen in de box. Er worden vertalingen in 

het  Frans, Engels en Arabisch voorzien. Meer info: https://traumaaid.wordpress.com/stabilisatie-kit/ 
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Een actieve stressreducerende aanpak in de klas 

INDIVIUEEL (verhoogde zorg) 
 

Leren omgaan met stress  

Aan de hand van psycho-educatie over “wat stress doet met ons geheugen” en “wat emoties doen met ons brein” (zie FICHE II) kan een betekenisvolle 

volwassene (leerkracht, zorgcoördinator, CLB-medewerker,…) met de leerling bespreken (eventueel met tolk) wat helpt om binnen zijn raampje te blijven. 

Hierboven (bij sensori-motorische en troetelactiviteiten, activiteiten die de aandacht brengen in het hier en nu en die “de denker” stimuleren) of hieronder (bij 

time-in/time-out) vind je een aantal suggesties die helpend kunnen zijn. Om de leerling stil  te laten staan, signalen van stress te leren herkennen en te weten 

hoeveel stress hij ervaart, kan je werken met een stressmeter (zie bijlage bij FICHE V, zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs). Door 

trauma kan het zijn dat de leerling de signalen van spanning/stress niet meer kan onderscheiden. Als de leerling geleidelijk aan de stresssignalen terug 

waarneemt, kan je hem feedback laten geven over zijn stressniveau. Dat kan verhelderend zijn voor hemzelf én voor de leerkracht. Jonge leerlingen (kleuters) 

kan je laten trommelen om aan te geven hoe gespannen ze zijn. Wanneer de stress verhoogd, kunnen er maatregelen worden afgesproken, aangepast aan de 

intensiteit van de spanning.  De leerling kan hiertoe zelf initiatief nemen of aangestuurd worden door de leerkracht. Het is belangrijk om vooral preventief te 

werken zodat het stressniveau zoveel mogelijk onder controle blijft. 

Time-out – Time-in in de klas/op de speelplaats: algemene principes 

Een time-out kan je best als preventieve maatregel toepassen. Het is een moment om te ontspannen, gevoelens te ontladen en stress te verlagen.  Een time-out 

beschermt en voorkomt dat gedrag escaleert. Er wordt best benadrukt dat dit geen straf is. Het is belangrijk om vooraf zoveel mogelijk duidelijke afspraken te 

maken.  Er wordt op een rustig moment aan de leerling uitgelegd wat een time-out inhoudt, liefst door een leerkracht met een “kalm brein”.  

 Je kan met de leerling een teken afspreken wanneer jij als leerkracht of hij als leerling het nodig vindt om in time-out te gaan.  

 Je kan een time-outplek afspreken. Deze plek moet veilig zijn.  

 Er wordt afgesproken wanneer de leerling terug naar de klas kan: dit kan na een bepaalde tijd of wanneer bepaalde voorwaarden (bv. de leerling moet terug 

helemaal rustig zijn)  vervuld zijn. Zoals verder beschreven wordt een time-out best begeleid door een volwassene met een kalm brein.  
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Een actieve stressreducerende aanpak in de klas 

 Wanneer de leerling voldoende in zijn raampje of “Window of Tolerance” is (FICHE II), kan de situatie besproken worden. Let wel:  de leerling kan rustig lijken 

maar toch nog in een toestand van hypo-arousal zitten. Rustig zijn, wilt ook zeggen fysiek tot rust gekomen zijn.  

 Als je de maatregel preventief gebruikt, kan je werken met een stressmeter (zie hiervoor “leren omgaan met stress”). 

Aandachtspunten bij een time-out 

 De leerkracht is zich er best van bewust dat een “time-out” ook een trigger kan zijn omdat de leerling zich dan bv. “afgewezen voelt”, waardoor zijn stress 
alleen maar verhoogt. Je kan dan voor sommige leerlingen eerder voor een “time-in” kiezen.  

 Je kan bv. een veilige plek voorzien in de klas (bv. een pop-uptentje), die enigszins afgeschermd is, waar de leerling zich beschut voelt en zich even kan 
afsluiten van de prikkels van de klas. Dekens helpen omdat “omhulling” vaak het gevoel van bescherming vergroot. Er kan ook stressverlagend materiaal 
voorzien worden zoals een koptelefoon, kussens, stressballetjes,…  Zeker voor jonge leerlingen kan dit belangrijk zijn.  

 Voor oudere leerlingen kan er een veilige plek voorzien worden buiten het klaslokaal, die aangepast aan de leeftijd, aan dezelfde voorwaarden voldoet.  

 Wanneer de leerling in time-out zit, wordt deze best begeleid en opgevolgd door een volwassen persoon met een kalm brein. Een leerkracht/zorgcoördina-
tors/okanvervolgcoach kan, zonder te oordelen, erkenning geven aan de gevoelens van de leerling zodat deze tot rust kan komen (zie ook FICHE I, de 
leerkracht doet ertoe-afstemmen). Alleen terug in je raampje geraken, is immers moeilijk. Zeker bij leerlingen met een vluchtverhaal kan té veel en alleen in 
time-out zitten, opnieuw een inbreuk op hun gevoel  van veiligheid zijn (bv. het gevoel bekrachtigen “aan hun lot overgelaten te zijn”) en dus de stress 
verhogen.  

 Wanneer een leerling in time-out zit, is altijd de vraag: wat werkt bij deze leerling stressverlagend  (tips zie FICHE V) en wie volgt deze leerling op (met een 
kalm brein) totdat deze terug naar de klas kan?  

 Wanneer er grenzen overschreden werden (wat tot een time-out geleid heeft), kan dit, nadat de leerling terug rustig is (“connect before correct”), met hem 
besproken worden. Eventuele consequenties kunnen worden afgesproken worden, rekening houdend met de aandachtspunten op FICHE III. 
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Een actieve stressreducerende aanpak in de klas 

Aandachtspunten bij een time-out (vervolg) 

 Soms zegt een leerling zelf dat hij uit de klas wil. Het is belangrijk dat de leerkracht zich afvraagt of je, door daar in mee te gaan, de negatieve overtuigingen 
die een kind al over zichzelf heeft zoals 'ik hoor er niet bij' of 'ik ben ongewenst' versterkt. Als dat het geval is kun je beter voorstellen dat het kind op een 
rustige plek in de klas kan zitten omdat je het belangrijk vindt dat hij er bij is en je hem graag ook wilt kunnen steunen als hij het moeilijk heeft. 

 

De SOS-methode 

Je kan de leerling een eigen strategie aanleren om te gebruiken tijdens stresssituaties. Dit noemen we de SOS-methode. Zo geef je hem een stukje controle en 

maak je hem veerkrachtiger. Je kan met hem de stappen samen doorlopen. Je kan hierbij ook best benadrukken dat de situatie op school veilig is (“Je bent op 

school, het is hier veilig, ik let daar op.”). Indien je twijfelt of de context voor de leerling als veilig wordt ervaren, kan je FICHE I gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hoe kan je als leerkracht helpen? 

S  Stoppen Stoppen, diep en langzaam ademhalen. Bewust maken door te benoemen wat je ziet gebeuren. 
Samen ademhalen (langer uit dan in). 

O Oriënteren Rondkijken en de omgeving opnemen, hartslag en adem-
haling voelen, aandacht richten op iets van nu. 

Bewust maken van het hier en nu door te benoemen van 
de omgeving, zijn lichaam, ademhaling en hartslag. 

S  Steun zoeken Steun zoeken, iets zoeken wat helpt om rustig te worden. Samen op zoek gaan naar stressbestrijders. 
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Bijlage FICHE V: Stressmeter 

Leerlingen basisonderwijs 
De thermometer kan gebruikt worden als de leerling samen met zijn (zorg) leerkracht wil oefenen in het leren 
herkennen  van stress- en spanning-gerelateerde signalen. Als leerlingen weten of ze een beetje gespannen of 
“super”-gespannen zijn, kunnen ze ook leren hoe ze ermee omgaan. Op deze meter kunnen ze de mate van de stress 
leren aan te geven.  
 
Wanneer de leerling de intensiteit van de spanning kan herkennen kan je met de thermometer aan de slag. De 
leerkracht vraagt (discreet) regelmatig tijdens het klasgebeuren in welke zone de leerling zit. Ook de leerling kan 
initiatief nemen, maar het kan moeilijk voor hem zijn om hier zelf bij stil te staan. Bij elke kleurovergang (als de 
spanning stijgt) kan er met de leerling worden afgesproken wat hij kan doen (zie FICHE V) om zijn stress te reduceren. 
De stressmeter is daarbij een hulpmiddel om preventief op te treden.  
 
De stressmeter kan nooit zonder psycho-educatie (FICHE II) gebruikt worden. Mits wat aanpassing van de taal, 
kunnen ook zeer jonge kinderen begrijpen wat er op deze fiche staat. Wanneer de Nederlandse taal onvoldoende 
verworven is, is het aangewezen om een tolk te gebruiken.  
 
Het gebruik van de stressmeter past binnen een aantal basisprincipes die vooral in FICHE I, II, III, V en VI terug te 
vinden zijn. Een goed gekaderd gebruik is noodzakelijk. Er zijn nog andere meters terug te vinden op het internet, ook 
voor zeer jonge kinderen.  
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Bijlage FICHE V: Stressmeter 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leerlingen secundair onderwijs 
 
De thermometer kan gebruikt worden als de leerling samen met een (klas)leerkracht of leerlingbegeleider  wil oefenen in 
het leren herkennen  van stress- en spanning-gerelateerde signalen. Als leerlingen weten of ze een beetje gespannen of 
“super”-gespannen zijn, kunnen ze ook leren hoe ze ermee omgaan. Op deze meter kunnen ze de mate van de stress leren 
aan te geven.  
 
Wanneer de leerling de intensiteit van de spanning kan herkennen, kan je met de thermometer aan de slag. De leerkracht 
vraagt regelmatig (discreet) tijdens het klasgebeuren in welke kleurzone de leerling zit. Ook de leerling kan initiatief nemen, 
maar het kan moeilijk voor hem zijn om hier zelf bij stil te staan. Bij elke kleurovergang (als de spanning stijgt) kan er met de 
leerling worden afgesproken wat hij kan doen (zie FICHE V) om zijn stress te reduceren. De stressmeter is daarbij een hulp-
middel om preventief op te treden.  
 
De stressmeter kan nooit zonder psycho-educatie (FICHE II) gebruikt worden. Mits wat aanpassing van de taal, kunnen 
ook zeer jonge kinderen begrijpen wat er op deze fiche staat. Wanneer de Nederlandse taal onvoldoende verworven is, is 
het aangewezen om een tolk te gebruiken.  
 
Het gebruik van de stressmeter past binnen een aantal basisprincipes die vooral in FICHE I, II, III, V en VI terug te vinden zijn. 
Een goed gekaderd gebruik is noodzakelijk. Er zijn nog andere meters terug te vinden op het internet, ook voor zeer jonge 
kinderen.  
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 FICHE VI                                           Triggers 

 

 Waarom deze fiche? 

Het gedrag van leerlingen met een vluchtverhaal is soms moeilijk te begrijpen. Bepaalde gedragingen zijn erg vreemd. Deze gedragingen kunnen aangestuurd 

worden door triggers. Wat zijn triggers, hoe kunnen ze gedrag beïnvloeden en hoe kan je er mee omgaan, vind je terug in deze fiche. 

Deze fiche gebruik je best in combinatie met FICHE II (psycho-educatie) waar het mechanisme van triggers wordt uitgelegd.  

 

 

 Waar moet je op letten bij het gebruik van deze fiche? 

Ook andere (niet trauma-gerelateerde) invloeden kunnen het gedrag bepalen zoals bv. cultuur. In deze fiche wordt besproken aan welke signalen je kan merken 

dat een leerling getriggerd is. Breed kijken en verschillende hypotheses toetsen, blijft echter belangrijk. 

 

Het is moeilijk om triggers te herkennen bij complex trauma. Je kan dit op school bespreken op het zorgteam, samen met de CLB-medewerker en eventuele 

externe hulpverleners.  

 

 

 Bronnen 

 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, een praktisch handboek voor het basisonderwijs, Leony Coppens, Marthe Schneijderberg, Carina van Kregten  

 Emoties en hersenen in beeld, Brands-Zandvliet 

 Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoeker, Jeanette C.G. Lely, Diny J.F. van den Heuvel-Wellens 

 Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren, Margaret E. Blaustein, Kristine M Kinniburgh 

 Slapende honden? Wakker maken! Arianne Struik 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Deze 10 werkfiches zijn ontwikkeld in het kader van het project, uitgeschreven door de Vlaamse regering, ter ondersteuning van CLB-medewerkers en scholen m.b.t. asielkinderen en trauma (van december 2016 

tot januari 2019). Deze werkfiches geven handvaten om met concrete situaties op school om te gaan en moeilijkheden op zowel een trauma– als cultuursensitieve wijze aan te pakken. De groene fiches verwijzen 

naar traumasensitiviteit, de oranje naar cultuursensitiviteit. Om de werkfiches op de juiste manier te kunnen toepassen is vorming i.v.m. dit thema noodzakelijk. In de begeleidende bundel wordt beperkte 

achtergrondinformatie gegeven. We raden daarom ten  zeerste aan om de fiches alleen te gebruiken wanneer er voldoende kennis verworven is.  
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Triggers 

Wat zijn triggers? 
 

Het gedrag van getraumatiseerde leerlingen is vaak moeilijk te begrijpen zowel voor henzelf als voor leerkrachten en andere volwassenen.  Triggers zijn situaties 

in het heden die de leerling direct buiten zijn raampje of “Window of Tolerance” laten “schieten” (zie FICHE II). Dit gebeurt doordat wat in de klas of op school 

plaats vindt, bij de leerling een traumatische herinnering oproept uit het verleden. Hij vertoont dan één van de drie responsreacties (vechten, vluchten, 

bevriezen). 
 

 
Kenmerken 

 

 Leerlingen die getriggerd worden reageren automatisch en snappen niet waar hun gedrag vandaan komt. De vraag waarom ze zich zo gedragen, kunnen ze 

bijna nooit beantwoorden.  Het overvalt hen. 

 Getriggerd worden kan het idee geven “gek te worden”, zichzelf om onbegrijpelijke redenen niet meer in de hand te hebben. Dit controleverlies gaat vaak 

gepaard met schaamtegevoel.  Aan de hand van FICHE II kan je aan de leerling zelf uitleggen wat triggers zijn. Psycho-educatie kan hierbij helpend zijn. 

 Situaties die triggeren kunnen ook gelinkt zijn aan het zelfbeeld. Overtuigingen die leerlingen over zichzelf hebben opgebouwd doorheen de traumatische 

ervaringen, bepalen mee wat triggert en wat niet (zie FICHE VII).  

        Daarnaast kunnen triggers ook beelden, geluiden, emoties of lichamelijke gewaarwordingen zijn.  

 Triggers geven geen concrete herinneringen. De trigger is niet iets wat zich op een afstand voordoet. Je bent geen toeschouwer maar zit er midden in.  

 

Hoe weet je dat een leerling getriggerd is?  
 

Zie FICHE II: de leerling vertoont één van de drie responsreacties op gevaar (limbisch systeem): vechten, vluchten, bevriezen/verstijven. Vanbinnen wordt de 

leerling dan overspoeld door emoties (een overweldigend gevoel vanbinnen en het gevoel dat er iets moet gebeuren om dit kwijt te raken). 

Vooral op momenten dat de intensiteit van de reactie van de leerling niet overeenkomt met de intensiteit van de stressor/situatie, of wanneer het gedrag 

van de leerling onverklaarbaar lijkt of verwarrend is, kan een trigger de oorzaak zijn. 
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Triggers 

Hoe omgaan met triggers? 
 

 Let niet alleen op triggers die tot opstandig of ander storend gedrag leiden, maar ook op triggers die ervoor zorgen dat de leerling zich terugtrekt, extreem 

aanpast of dissocieert (contact met de werkelijkheid verliest).  
 

 Het kan een optie zijn om, indien mogelijk, blootstelling aan een trigger te vermijden. Bv. een periode voorzien bij bootvluchtelingen waarin zij niet mee 

moeten gaan zwemmen.   
 

 Maak voor triggers, die niet te vermijden zijn, een plan op. Doe dit samen met de leerling en op het moment dat hij kalm is. Daarop staat wat hij en/of de 

leerkracht kunnen doen op het moment dat de leerling getriggerd wordt. Oefen op voorhand de afspraken uit dit plan. 
 

 Het kan ook een optie zijn om de leerling geleidelijk aan in contact te brengen met de trigger, bv. water (bij het zwemmen). Je kan vooraf een 

zwembadbezoek overwegen, laten zien dat het water in het kleine bad maar tot je middel komt, activiteiten inlassen die een soort watergewenning 

bevorderen, enz… 
 

 Bied leerlingen in het leren omgaan met triggers zoveel mogelijk de keuze. Je kan de keuzemogelijkheden wel beperken, zodat jij als leerkracht grip houdt op 

de situatie en de leerling tegelijk controle ervaart en leert omgaan met zijn angst voor triggers.  
 

 Zorg voor ontlading na moeilijke momenten. Verwacht niet dat de leerling nadat hij buiten zijn raampje of Window of Tolerance gegaan is, zomaar terug naar 

de orde van de dag kan (zie FICHE V, activiteiten om in het hier-en-nu te komen). 

 

 

 

 



4 

Triggers 

Triggers in kaart brengen 

 Het is helpend om te achterhalen wat de triggers zijn voor een leerling met een vluchtverhaal (bv. water van het zwembad triggert de ervaring van de 

vluchtroute over zee of een busrit triggert de gevoelens van angst en machteloosheid van een busrit tijdens de vlucht). Het maakt het gedrag begrijpelijk en 

voorspelbaar, zowel voor de leerkracht als de leerling.  Ook zonder op de hoogte te zijn van alle traumatische gebeurtenissen en herinneringen, kan je samen 

met de leerling een inschatting maken van mogelijke triggers.  
 

 Triggers achterhalen bij complex trauma is niet eenvoudig omdat er zoveel “lagen” in de ervaring mee spelen. Het kan helpen om hypothetisch na te gaan 

wat er triggert, hierop proberen in te spelen en te kijken wat het effect is.  
 

 Om de triggers in kaart te brengen, kan een observatieperiode (bv. 1 week) zinvol zijn. Werk je met een leerkrachtenteam (o.a. in het secundair onderwijs) 

dan kan je afspreken waar je je observaties verzamelt (bv. in het digitale leerlingendossier). Je kan ook de leerling zelf betrekken. Maar omdat het een 

onbewuste reactie is van het stresssyteem, is het voor hem vaak erg lastig om te achterhalen wat hem triggert.  
 

 Wanneer je de triggers kent, kan je als leerkracht de leerling sneller helpen om kalm te worden en kalm te blijven. Je kan ook gemakkelijker zelf rustig blijven 

(kalm brein: zie FICHE I) omdat je de situatie beter kan kaderen.  
 

 Op pagina 5 en 6 Vind je voorbeelden van triggers met daaraan gekoppeld voorbeelden van mogelijke associaties. 
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Triggers 

Triggers: voorbeelden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triggers Associatie: voorbeelden 

Geuren 
Voedsel 
Voorwerpen 

De geur op schooltoiletten die associatie oproept met de omstandigheden tijdens 
de vlucht. 
Voedsel kan geassocieerd worden met iets van het land van herkomst of met het 
gemis aan voedsel. 
Voorwerpen kunnen de associatie oproepen van het gevoel van gemis van ie-
mand of van het thuisland.  

Stemverheffingen/harde stemmen 
Muziek 
Stilte, eenzaamheid 
Te veel prikkels 
Time-out, apart zetten  
Ogen moeten sluiten (bv. voor een spelletje) 

Stemverheffingen kunnen geassocieerd worden met gevaar. 
Stilte kan geassocieerd worden met het luisteren naar mogelijk gevaar (bv. bom-
bardementen). Stilte kan ook eng zijn, omdat je dan geen afleiding hebt van ake-
lige herinneringen en beelden in je hoofd. 
Een leerling die voortdurend in chaos geleefd heeft, kan angstig worden van rust 
en routine. 
Time-out kan geassocieerd worden met alleen moeten gaan vluchten of in de 
steek gelaten worden. 

Direct oogcontact 
Aanraking 

Direct oogcontact of aanraking kan geassocieerd worden met dreiging. Hierop 
kan met angst of een defensieve reactie op gereageerd worden. 

Onvoorspelbare of plotse veranderingen 
Overgang van de ene plek naar de andere 
Bepaalde momenten van de dag, bepaalde data 
Kleine stressmomenten in de klas 
Daguitstappen, busvervoer (zie p. 4) 

Verandering kan onveiligheid en het gevoel van dreiging met zich mee brengen. 
Bepaalde momenten van de dag kunnen geassocieerd zijn met ingrijpende ge-
beurtenissen. 
Bepaalde data kunnen verwijzen naar overlijden, vertrek van de vlucht, start van 
de oorlog.  
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Triggers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triggers Associatie: voorbeelden 

Kritiek en bemerkingen 
Het gevoel ergens niet aan te kunnen voldoen, iets niet te kunnen 
Een opdracht krijgen 
 

Kritiek en bemerkingen kunnen geassocieerd zijn met straf krijgen of mishandeld 
worden.  
Kritiek en bemerkingen kunnen de negatieve overtuiging “ik ben niet goed ge-
noeg” triggeren.  
Iets niet kunnen, kan geassocieerd zijn met een negatieve overtuiging over zich-
zelf (FICHE VII) en kan gevoelens van machteloosheid oproepen.  
Een opdracht krijgen kan de angst voor controleverlies oproepen.  

Gebeurtenissen die gevoelens van kwetsbaarheid, schaamte, afwijzing, 
onveiligheid, machteloosheid, het gevoel geen controle te hebben, 
angst en bedreiging oproepen bv. bij confrontaties of wanneer er gren-
zen gesteld worden. 

Dit zijn gevoelens die leerlingen tijdens de traumatische gebeurtenissen hebben 
ervaren. Het gevoel zelf wordt daardoor een trigger.  
 

Sensaties van buitenaf maar ook sensaties binnen in het lichaam bv. 
bepaalde lichamelijke gewaarwordingen, ziekte, …. 
 

Buikpijn, hoofdpijn, warmte/koude kunnen geassocieerd zijn met bepaalde trau-
matische gebeurtenissen.  

Een onderwerp in de lesstof: vooral bij levensbeschouwelijke vakken  
 

Bijvoorbeeld het onderwerp “familie” kan associaties oproepen met familie die is 
achtergebleven of vermoord.  
Het opstellen van een “tijdslijn” kan associaties oproepen. 
Het thema “oorlog” in geschiedenis. 

Complimenten en positieve aandacht Positieve aandacht kan de leerling niet aanvaarden omdat hij een negatieve over-
tuiging heeft over zichzelf. Deze aandacht kan ook onbekend zijn waardoor deze 
aanleiding geeft tot een gevoel van onveiligheid.  
De leerling kan in de steek gelaten zijn zodat hij wantrouwig is ten opzichte van 
positieve relaties. 
De leerling kan omgekocht zijn en is bang voor bijbedoelingen. 
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 FICHE VII                                       De Rugzak  

 

 Waarom deze fiche? 

Deze fiche kan je gebruiken als je op zoek wilt gaan naar de negatieve overtuigingen die getraumatiseerde leerlingen met zich mee kunnen dragen. Door de 

overweldigende negatieve ervaringen kunnen nieuwe positieve ervaringen ongeloofwaardig zijn. Deze negatieve overtuigingen kunnen ook het gedrag op school 

sturen en bepalen mee de emotie die aan de basis ligt van het gedrag (zie FICHE I, de leerkracht doet ertoe-afstemmen). Ze hebben invloed op de relatie met 

de leerkracht en de andere leerlingen. Deze overtuigingen weerspiegelen welke gevolgen traumatische ervaringen hebben op het dagelijkse leven van leerlingen 

met een vluchtverhaal.  
 

Complimenten en beloningen kunnen het effect van negatieve overtuigingen geleidelijk aan verminderen. Op deze fiche vind je ook terug hoe je een goed 

compliment geeft. 

 

 Waar moet je op letten bij het gebruik van deze fiche? 

De bedoeling van deze fiche is niet om de onderliggende overtuigingen als gevolg van trauma te veranderen maar wel om er rekening mee te houden. 

Zo kan de leerling in het hier en nu in de klascontext veiligheid ervaren.  
 

 Bronnen 

 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, een praktisch handboek voor het basisonderwijs, Leony Coppens, Marthe Schneijderberg, Carina van Kregten  

 Emoties en hersenen in beeld, Brands-Zandvliet 

 Het behandelen van trauma bij kinderen en jongeren, Margeret E. Blaustein, Kristine M. Kinniburgh 

 Complex trauma: diagnostiek & behandeling, Martijn Stöfel en Trudy Mooren 

 www.augeo.nl/belgie (uitgewerkt voor het project door de provincie West-Vlaanderen i.s.m. augeo.nl) 
 

 

______________________________________________ 

Deze 10 werkfiches zijn ontwikkeld in het kader van het project, uitgeschreven door de Vlaamse regering, ter ondersteuning van CLB-medewerkers en scholen m.b.t. asielkinderen en trauma (van december 2016 

tot januari 2019). Deze werkfiches geven handvaten om met concrete situaties op school om te gaan en moeilijkheden op zowel een trauma– als cultuursensitieve wijze aan te pakken. De groene fiches verwijzen 

naar traumasensitiviteit, de oranje naar cultuursensitiviteit. Om de werkfiches op de juiste manier te kunnen toepassen is vorming i.v.m. dit thema noodzakelijk. In de begeleidende bundel wordt beperkte 

achtergrondinformatie gegeven. We raden daarom ten  zeerste aan om de fiches alleen te gebruiken wanneer er voldoende kennis verworven is.  
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De Rugzak  

Negatieve overtuigingen: wat brengen ze te weeg? 

 Door ervaringen die een kind in zijn leven opdoet, wordt zijn “Rugzak” gevuld met positieve en negatieve verwachtingen en overtuigingen over zichzelf, de 

ander en de wereld om zich heen. Deze overtuigingen en verwachtingen worden ook mee vorm gegeven door interpretaties van ouders en andere 

zorgfiguren. Deze rugzak beïnvloedt de manier waarop de leerling omgaat met anderen en met zijn emoties en gedrag en hoe hij kijkt naar de wereld. De 

rugzak wordt overal mee genomen, dus ook op school.  

 De overtuigingen van de leerling over de leerkracht, de medeleerlingen, de leerstof en de school worden bepaald door de rugzak die hij met zich mee draagt. 

Hij baseert zich hierbij op ervaringen die hij al veel eerder heeft meegemaakt.  Bv. de leerling heeft de overtuiging “volwassenen wijzen mij af”. Als je als 

leerkracht de eenvoudige opmerking geeft “je bent nu nog niet aan de beurt”, kan dit voor deze leerling een bevestiging zijn van zijn overtuiging en voelt hij 

zich afgewezen.  

 Sommige leerlingen zijn erg zelfbepalend, vragen niet om hulp, weigeren soms opdrachten uit te voeren, of kunnen niet stoppen tot een taak helemaal 

uitgevoerd is. Door de overtuigingen “ik moet voor mezelf zorgen”, “anderen zijn niet te vertrouwen” en “de wereld is onveilig”, ontwikkelen deze 

getraumatiseerde leerlingen een grote  behoefte om alles onder controle te hebben. Ze hebben zich zo vaak machteloos gevoeld en zijn bang opnieuw nare 

dingen mee te maken. Ze vermijden door dit gedrag dat het al aanwezige gevoel van machteloosheid opnieuw getriggerd wordt. Controle uit handen geven, 

verhoogt de stress.  

 Soms lijkt het wel dat een leerling zijn best doet om de klas te worden uitgestuurd. Wanneer een leerling er van overtuigd is dat anderen hem slecht vinden 

of dat hij slecht is, dan is weggestuurd worden uit de klas, voor hem soms minder stressvol. Weggestuurd worden bevestigt zijn overtuiging. Dan klopt het 

beeld met zijn realiteit (“ik ben slecht”) en hoeft hij niet bang af te wachten of hij al dan niet wordt afgewezen.  
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 Door overtuigingen zoals “ik ben slecht”, ik ben vies”, “niemand houdt van mij” worstelen getraumatiseerde leerlingen vaak met gevoelens van schaamte. 

Deze schaamte kan er voor zorgen dat beloningen of complimenten niet aan lijken te komen of zelfs weerstand oproepen. Schaamtegevoelens verhogen het 

stressgevoel van de leerling. Ook bij schaamte probeert de leerling controle uit te oefenen om zo min mogelijk schaamte te voelen.  

 Negatieve overtuigingen in de Rugzak zorgen er voor dat leerlingen met een vluchtverhaal weinig vertrouwen hebben in de toekomst. Ze denken dat het 

geen zin heeft om hun best te doen, dat het toch slecht met hen zal aflopen. Deze gedachten leiden tot een passieve houding en een gebrek aan 

doorzettingsvermogen. Het versterkt hun gevoelens van hulpeloosheid.  

 

De Rugzak leren kennen 

 Als je de inhoud van “De Rugzak” leert kennen, kan je als leerkracht beter “afstemmen” (zie FICHE I). Je kan beter begrijpen welke emotie aan de basis ligt 

van het gestelde gedrag. Zo wordt het gedrag van de leerling begrijpelijker. Dit draagt ertoe bij dat dit gedrag je als leerkracht minder persoonlijk kan raken.  

 Het is de kunst om niet te geloven in deze negatieve overtuigingen. Hierdoor kan de Rugzak stapje voor stapje opnieuw gevuld worden met positieve 

ervaringen en overtuigingen zodat de leerling meer vertrouwen krijgt in zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Daarmee vergroot je de 

ontwikkelingsmogelijkheden en het toekomstperspectief van leerlingen met een vluchtverhaal. 

 Het is belangrijk om rustig en doordacht op een leerling met een vluchtverhaal te kunnen reageren (zie ook Fiche I, de leerkracht doet ertoe-afstemmen). Het 

is belangrijk om hierbij je eigen Rugzak als leerkracht te kennen (welke overtuigingen heb jij over jezelf? - zie ook Fiche IV). 

 Op deze fiche p 4  vind je enkele voorbeelden van negatieve gedachten en overtuigingen die  getraumatiseerde leerlingen kunnen mee dragen.  

 Op deze fiche p 6 vind je enkele voorwaarden die belangrijk zijn bij het geven van een goed compliment of beloning (een correctieve ervaring). 
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Voorbeelden van negatieve overtuigingen 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over zichzelf Over de anderen Over de wereld 

 Ik moet voor mezelf zorgen. 
 Niemand houdt van mij. 
 Ik mag niet laten merken hoe ik me voel. 
 Ik ben niets waard. 
 Ik ben slecht.  
 Ik ben stout.  
 Ik ben vies. 
 Ik word nooit gelukkig 
 Ik moet flink zijn. 
 Ik kan niets. 
 Ik ben dom. 
 Ik word nooit gelukkig. 
 Ik ben een slechte leerling. 
 Ik mag niet zijn wie ik ben. 
 Ik verdien het niet om verder te leven.  
 Ik mag niet zwak zijn. 
 Het is mijn schuld. 
 Het is mijn fout. 
 Ik verdien dit. Ik heb erom gevraagd. 
 Ik ben machteloos. 
 Ik ben hulpeloos. 
 Ik ben in gevaar. 
 
 
 
 
 

 Volwassenen zorgen niet voor mij. 
 Volwassenen doen elkaar pijn. 
 Volwassenen sturen je weg als je lastig bent. 
 Kinderen pesten mij. 
 Volwassenen zijn niet betrouwbaar. 
 Niemand is te vertrouwen.  
 Anderen zijn onvoorspelbaar. 
 Anderen zijn gevaarlijk. 
 Anderen helpen mij niet. 
 Mannen zijn boos op mij. 
 Volwassenen doen dit express. 
 Ze moeten mij niet. 
 

 De wereld is onveilig. 
 De wereld is niet te begrijpen. 
 De wereld is onvoorspelbaar. 
 Het leven is onveilig en bedreigend. 
 Ik voel me hier niet meer thuis. 
 Op elk moment kan je iets overkomen.  
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Reactie van de leerkracht 
 

In plaats van je persoonlijk aangevallen te voelen, kan je deze helpende gedachten gebruiken (zie ook FICHE IV): 
 
 “De leerling voelt zich onveilig.” 
 “De leerling probeert zichzelf te beschermen.” 
 “Er is sprake van onvermogen, niet van onwil.” 
 “Het gedrag is een gevolg van overtuigingen die de leerling heeft, Ik wil die overtuigingen niet bevestigen. “ 
 “Het gedrag is een gevolg van de overtuigingen uit de rugzak en heeft niets met mij als persoon te maken.” 
 “Deze leerling is de moeite waard.” 
 “Dit is een kans om nieuwe overtuigingen in de rugzak te stoppen.” 

Hoe kan je negatieve feedback geven: de sandwich 

Wanneer een leerling met vluchtverhaal het moeilijk heeft om bv. om te gaan met opmerkingen dan kan je de methode van “de sandwich” toepassen. Je geeft 
eerst positieve feedback, dan plak je de opmerking eraan vast. Daarna ga je terug over naar een positieve interventie, eventueel gekoppeld aan een verwijzing 
naar het verdere verloop van de les. 

VOORBEELD 

“Je kan alle cijfers schrijven, knap! Hier in de klas leren we ze wel omgekeerd schrijven, kijk zo. Maar als je zo goed je best doet, mag je met die rij oefeningen al 
verder gaan.” 
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Reactie van de leerkracht: complimenten geven en belonen 
 

Doel: door het gebruik van complimenten en belonen kan... 

 De positieve interactie met de leerling toenemen 

 Gewenst gedrag toenemen 

 Afstemming toenemen (zie ook FICHE I) 

 Het gevoel van veiligheid toenemen 

 Eigenwaarde en zelfredzaamheid wordt opgebouwd 

 Het gevoel toenemen dat je een goede leerkracht bent  

 Nieuwe “banen” in de hersenen worden gevormd. 

 Nieuwe inhoud in de rugzak worden gestoken, naast wat er al in de rugzak zat. 

 
Hoe geef je een goed compliment? 

 Geef geen willekeurige complimenten. Wees selectief, richt je op iets belangrijks, op doelen die belangrijk zijn voor de leerling. 

 Begin klein. Begin met één soort gedrag te observeren. Probeer daar op af te stemmen en prijs het elke keer als je het ziet. 

 Kies gewenst gedrag dat vertoont wordt. Bv. als je wilt dat het verdragen van frustratie zonder een woedeaanval te krijgen het doel is, moet elk positief 

gedrag dat hierbij aansluit, worden opgemerkt en beloond. Bv. met “wat goed van je! Ik zei dat je een paar minuten moest wachten voordat we naar buiten 

gingen. Ik weet dat het dan moeilijk voor je is om de andere kinderen met rust te laten. Je hebt dit gedaan! Je hebt dit goed aangepakt!” 

 Definieer “succes” steeds opnieuw. Denk stapje per stapje. Als het uiteindelijke doel is dat de leerling als hij kwaad is, niet tegen de muur stampt, beloon de 

leerling dan ook als het de eerste keer wel nog gilt maar niet stampt. 

 Probeer niet alleen goed gedrag maar ook de eigenschappen en de moeite die de leerling doet te belonen en te erkennen.  

 Bevestig ook wanneer de relatie tussen jou en de leerling goed zit, bv. wanneer je een fijn moment samen beleeft of met andere klasgenoten. 
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Voorbeelden van complimenten 

Gedrag 

Ik vind het knap dat je huiswerk al af is. 

Ik vind het leuk om te zien hoe goed je deelt. 

Ik ben trots dat je een manier gevonden hebt om me te vertellen hoe het voor jou is. 

Moeite 

Ik kan zien dat je heel hard je best doet. 

Ik kan zien dat je heel gefrustreerd bent en ik ben trots op je dat je niet schreeuwt. 

Eigenschappen 

Ik vind het leuk dat je zo’n aardig kind bent. 

Je bent zo avontuurlijk – dat vind ik  geweldig. 

Wat heb je toch een goed  gevoel voor humor. 

Open eind 
Wat ben je een geweldig kind, ik vind het fijn om bij jou te zijn. 

Ik vind het zo leuk om samen een spelletjes te doen. 

Ik werd zo blij toen ik je zag glimlachen. 

Complimenten als trigger 

 Positieve ervaringen zoals complimenten kunnen voor de leerling met veel negatieve overtuigingen in hun rugzak té veel stress bezorgen en dus triggeren 

(FICHE VI) waardoor zij uit hun “Window of Tolerance” gaan (FICHE II).   

 Je kan dit als leerkracht niet vermijden. Vat dit niet persoonlijk op. Probeer afstemming te zoeken (FICHE I): ik zie dat wat ik zeg je ongemakkelijk/angstig 

maakt.                                                                                                                          

 Geef de leerling terug controle door keuzemogelijkheden voor te stellen.            
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 FICHE VIII                            Ouders/zorgfiguren betrekken 

 

 Waarom deze fiche? 

Deze fiche schetst de moeilijkheden die migratie- en vluchtelingengezinnen kunnen ondervinden bij het opbouwen van een nieuw leven. Migratie kan een grote 

impact hebben op het functioneren van ouders en zorgfiguren. Deze fiche licht toe waarom het belangrijk is om als school contact te leggen met ouders van een 

leerling met een vluchtverhaal en welke acties je daaraan kan koppelen. De fiche is vooral gericht op gezinnen die recent gevlucht en geïmmigreerd zijn.   

 

Met een cultuursensitieve basishouding kan je gemakkelijker in contact treden met deze gezinnen/zorgfiguren. Op FICHE IX en FICHE X vind je tips om deze 

basishouding te ontwikkelen. Je vindt ook aanwijzingen hoe je een eerste gesprek kan aanpakken. De tips willen in eerste instantie bijdragen tot een open en 

respectvolle houding.  

 

 Waar moet je op letten bij het gebruik van deze fiche? 

Het gebruik van de fiche is als inspiratie bedoeld. Er worden geen richtlijnen vermeld, maar wel suggesties gegeven voor een mogelijke aanpak.  

 

Op de fiche is er vooral sprake van het betrekken van gezinnen en zorgfiguren. Sommige leerlingen  komen als niet-begeleide minderjarige aan in ons land. Het 

kan dan onduidelijk zijn welke zorgfiguren betrokken zijn. Toch blijft het belangrijk om dit in kaart te brengen.  

 

 Bronnen 

 Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, een praktisch handboek voor het basisonderwijs, Leony Coppens, Marthe Schneijderberg, Carina van Kregten  

 Emoties en hersenen in beeld, Brands-Zandvliet 

 Goed ouderschap in moeilijke tijden, Handleiding voor meergezinsgroepen met vluchtelingen, Trudy Mooren, Julia Bala 

 Het culturele interview, Rob van Dijk, Huub Beijers, Simon Groen 

 De syllabus voor CLB-medewerkers die interprovinciaal werd uitgewerkt voor het project 

 
 

 

__________________________________________ 

Deze 10 werkfiches zijn ontwikkeld in het kader van het project, uitgeschreven door de Vlaamse regering, ter ondersteuning van CLB-medewerkers en scholen m.b.t. asielkinderen en trauma (van december 2016 

tot januari 2019). Deze werkfiches geven handvaten om met concrete situaties op school om te gaan en moeilijkheden op zowel een trauma– als cultuursensitieve wijze aan te pakken. De groene fiches verwijzen 

naar traumasensitiviteit, de oranje naar cultuursensitiviteit. Om de werkfiches op de juiste manier te kunnen toepassen is vorming i.v.m. dit thema noodzakelijk. In de begeleidende bundel wordt beperkte 

achtergrondinformatie gegeven. We raden daarom ten  zeerste aan om de fiches alleen te gebruiken wanneer er voldoende kennis verworven is.  
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Ouders/zorgfiguren betrekken 

Inleiding 

Voor alle leerlingen, maar vooral voor leerlingen met een vluchtverhaal, is het van belang om de verbondenheid tussen thuis en school zo groot mogelijk te 

maken. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van de leerling en verhoogt de kansen om te groeien en te leren. School en ouders hebben een 

gemeenschappelijk belang: ze willen het beste voor hun leerlingen/kinderen. Het is dus belangrijk dat de school van bij de inschrijving zich focust op het 

ontwikkelen van persoonlijk contact tussen leerkracht(en), zorgteam en ouders. Dit bevordert de vertrouwensrelatie tussen leerkracht/school en leerling.  

 
Begrip hebben voor de omstandigheden van ouders met een vluchtverhaal 

 Ouders met een vluchtverhaal ervaren bij het uitbouwen van een nieuw bestaan heel wat moeilijkheden: herinneringen aan traumatische ervaringen, 

confrontatie met verlies en scheiding (van familie, land, ...), onzekerheid over het heden en de toekomst, financiële problemen, aanpassing aan een nieuwe 

cultuur... Er is vaak een lange periode nodig om “vrede te sluiten” met het verleden en een nieuwe balans te vinden als gezin.  

 Door wat het gezin heeft meegemaakt, kunnen de ouders niet altijd voldoende emotioneel beschikbaar zijn voor hun kinderen. Er  kan veel stress in het gezin 

zijn, waardoor de ouderlijke vaardigheden ondermijnd worden. 

 Het kan zijn dat gezinnen in hun land van herkomst gesteund werden door een breed netwerk van familie. Het gebrek en gemis aan steun in het gastland kan 

een grote invloed hebben op het functioneren van de ouders. 

 Wonen in opvangcentra en opvanghuizen brengt vaak veel stress met zich mee. Een asielprocedure die nog niet is afgerond, het gezin dat in onzekerheid 

leeft, vaak verhuist, …  

 De ouders komen bij migratie in contact met een nieuwe cultuur (vaak via de kinderen). Er moeten keuzes gemaakt worden: wat wordt bewaard van de 

cultuur van herkomst, wat wordt aangepast aan de nieuwe cultuur? Deze evenwichtsoefening, dit proces, vraagt veel van de ouders en kan leiden tot extra 

spanningen binnen het gezin. Kinderen maken dit proces vaak sneller/anders door door hun contact met de school. Dit zorgt voor een spanningsveld tussen 

de ouders, de kinderen en hun context.                                                           
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Aandachtspunten 

 

 Wanneer er zich problemen voordoen op school, moet er aandacht zijn voor de link met de leef– of gezinssituatie van de leerling gelegd worden. 

Problemen op school kunnen (zonder dat iemand daar schuld aan heeft) veroorzaakt worden door een (onveilige) leefsituatie.   

 Als gevolg van de traumatische ervaringen (gevoelens van machteloosheid) en de ervaring weinig invloed te kunnen uitoefenen op bv. de asielprocedure en 

de omstandigheden in het asielcentrum, stellen sommige gezinnen zich hulpeloos op. Zij geloven niet meer in hun eigen oplossingsvaardigheden en doen 

eerder beroep op anderen om hun problemen op te lossen. Hier ligt een uitdaging voor het betrokken netwerk en dus ook voor de school nl. de verborgen 

kracht van het gezin proberen te activeren. Op deze manier spreek je de veerkracht van het gezin aan.  

 Ouders kennen vaak een ander schoolsysteem, een systeem met een andere samenwerking en kijk op onderwijs. Daardoor begrijpen ze ook niet altijd wat 

van hen verwacht wordt als ze uitgenodigd worden op school. Uitleggen hoe ouderparticipatie op school werkt in België kan verhelderend en ondersteunend 

werken. Bv. de uitleg dat ouders regelmatig worden uitgenodigd op school (oudercontacten), dat de evolutie van de leerling dan wordt besproken,  ...  

 Soms zijn ouders vanuit hun cultuur gewoon om, vanaf het moment dat het kind de schoolpoort binnen gaat, de volledige pedagogische 

verantwoordelijkheid aan de school over te laten.  Wanneer je hen uitnodigt voor een gesprek i.v.m. bepaalde zorgen op school, wordt dit in hun culturele 

context als een falen van de school beschouwd of als een klacht over hun kind. Expliciteren wat de doelstelling is van het gesprek en uitleggen hoe het 

onderwijs in België verloopt, creëert juistere verwachtingen.  

 

 Door het verschil in culturele achtergrond kunnen ouders een andere visie hebben op bv. psychische gezondheid.  

 De toekomst van de kinderen, ook de schoolse toekomst, is voor vele ouders zeer belangrijk. School biedt hoop en perspectief. Via de school kunnen de 

kinderen ook weer een normaal bestaan ervaren. Het geeft het gezin moed om verder te gaan met het opbouwen van een nieuw bestaan.  
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Nood aan veiligheid 

Het is een meerwaarde, om reeds van in het begin van het schooljaar of na inschrijving, de ouders van leerlingen met een vluchtverhaal te betrekken bij de 

gewoontes van de school. Via de school kunnen de ouders in contact komen met de nieuwe leefwereld van hun kinderen. Als school maak je deel uit van het 

netwerk van de ouders. Dit bevordert de vertrouwensrelatie tussen de ouders en de school zodat een eventueel probleem in de  toekomst gemakkelijker 

bespreekbaar is.  

Opbouw relatie: ontmoeting 

 Tijd en ruimte maken voor ontmoeting is een meerwaarde. Op weg naar een multiculturele samenleving is in contact komen met andere culturen verrijkend, 

zowel voor de school als voor de ouders. Er zijn verschillende manieren om tot ontmoeting te komen (zie acties op school).  

 Ouders hebben vaak zelf traumatische gebeurtenissen meegemaakt waardoor hun vertrouwen in zichzelf, de ander en de wereld beschadigd is. Vertrouwen 

opbouwen in contact met de school is een proces dat tijd vraagt.  

 Wanneer je ouders uitnodigt, probeer dan zeker te zijn dat ze de uitnodiging begrepen hebben. Sommige culturen kennen minder de gewoonte van een 

schriftelijke uitnodiging (ook niet met pictogrammen). Soms kan het gebruik van de tolkentelefoon helpen om zeker te zijn dat je uitnodiging is aangekomen. 

Hoe je een eerste gesprek aan kan pakken, vind je terug op FICHE X. 

 Je kan als school ook op huisbezoek gaan waardoor je je betrokkenheid toont en de ouders ontmoet in hun eigen context. Dit kan het vertrouwen 

bevorderen (zie ook p.7).  

 Om met de taalbarrière om te gaan, maak je best gebruik van tolken. Er wordt gepleit om zeker bij formele momenten gebruik te maken van beëdigde tolken 

(agentschap van integratie en inburgering: http://www.integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen). Alleen zo is de kans groot dat er letterlijk 

vertaald wordt. Bij een niet-beëdigde tolk weet je niet of de vertaling klopt. Bij informele momenten kan je beroep doen op een vrijwilliger (bv. een andere 

ouder die al meer Nederlands kent).                                                         
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Inzetten op veerkracht 

 Info geven over het Belgische schoolsysteem 

Het is belangrijk om veel praktische uitleg te geven aan ouders over het onderwijssysteem en het reilen en zeilen van de Belgische cultuur. Dit verloopt best op 
een cultuursensitieve manier waardoor er met wederzijds respect met elkaar gecommuniceerd wordt (zie ook FICHE IX). Zo kan je ouders geleidelijk terug in hun 
veerkracht plaatsen en kan je hen zelfstandiger en verantwoordelijker maken.  

 Info geven over “Wat stress/emoties doen met ons brein” (FICHE II) 

FICHE II kan gebruikt worden in gesprek met ouders. Zeker als er stressgerelateerde moeilijkheden zijn (vecht-, vlucht-, bevriesgedrag) kunnen ouders door 

middel van de uitleg op FICHE II het gedrag van hun kind beter begrijpen. Voor ouders die zelf getraumatiseerd zijn, kan deze psycho-educatie voor henzelf ook 

een hulpmiddel zijn.  

 Info geven over evolutie kinderen met positieve insteek  

Meestal worden ouders graag op de hoogte gehouden van de evolutie van hun kind op school. Ook als er sprake is van een schoolse achterstand ten opzichte 

van het Belgische schoolsysteem, dan is belangrijk om te zoeken naar een positieve boodschap. Ouders houden immers vol omdat ze een betere toekomst 

wensen voor hun kinderen. Bij problemen kan het een optie zijn om vooral info te geven over het hoofdprobleem, bv. “hij kan onvoldoende Nederlands spreken. 

Overgaan naar het eerste leerjaar om te leren lezen en schrijven, is nog niet aangewezen/mogelijk.” Te veel informatie geven kan te overweldigend zijn.  

 Belang van een actieve aanpak: de verborgen kracht in een gezin activeren 

Sommige gezinnen worden overspoeld door alle gebeurtenissen die hun overkomen zijn. Problemen oplossen laten ze liever aan anderen over. Ze geloven niet 

meer in hun eigen oplossingsvaardigheden. Het kan belangrijk zijn om samen met de ouders en de kinderen de verborgen kracht in het gezin te heractiveren. 

Hoe kunnen ze terug een gevoel van competentie verkrijgen? Hoe kan je als school het netwerk van het gezin ondersteunen (zie p.6, netwerk betrekken)? Hoe 

kan de leerling op school terug een gevoel van competentie krijgen?                    
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Het netwerk betrekken 

 Zoals we reeds eerder vermeld hebben, kunnen de problemen op school veroorzaakt worden door de leefsituatie en de context van de leerling. Bij 

moeilijkheden is het altijd belangrijk deze context te onderzoeken en te bevragen. Daarvoor wordt er best contact opgenomen worden met de ouders of 

zorgfiguren.  

 Om na te gaan wie deel uitmaakt van het netwerk, is het belangrijk om ruim te kijken (zie ook FICHE X). Wie staat er rond het gezin? Uit welke leden bestaat 

het gezin? Zijn er nog familieleden in het land van herkomst of in naburige landen die betrokken zijn op het gezin en de opvoeding van de kinderen? Van 

welke instanties (OCMW, contactpersoon asielcentrum, buddy, …) krijgt het gezin steun? Zijn er reeds hulpverleningsinstanties (CAW, CGG vluchtelingen, …) 

betrokken? 

 Tijdens het gesprek met de ouders kan je nagaan welke noden er nog zijn. Het CLB kan de draaischijffunctie opnemen en bevragen of er extra ondersteuning 

nodig is. Soms kan het wenselijk zijn om samen met de ouders een netwerkoverleg te laten plaatsvinden op school. Dit zorgt ervoor dat iedereen een beter 

zicht te krijgen op de moeilijkheden van de leerling en zijn gezin. Het geeft het gezin en het netwerk de kans om af te stemmen en na te gaan wie wat doet 

voor het gezin, wie wat voor hen betekent, wie welke rol/taak opneemt, ... 

 Bij niet-begeleide minderjarigen is de context soms minder duidelijk. Is er een voogd? Waar verblijft deze leerling? Is er een begeleider in het 

asielcentrum? Is er nog contact met familie? Probeer zicht te krijgen op de steunfiguren van de jongere. 

 Het is niet de bedoeling om alle noden van het gezin in te gaan als school. Bijvoorbeeld het zoeken van een woning is geen taak van een leerkracht. Bekijk 

samen met het CLB welke organisatie deze taak kan opnemen? De problematiek van vluchtelingen kan ons diep raken. Toch mag je als leerkracht je grenzen 

bewaken.  
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Mogelijke activiteiten 

Bij de inschrijving 
 

 Zorg voor een hartelijk welkom bij het inschrijven van kinderen op school en neem de tijd om voldoende informatie te verzamelen over de gezinssituatie en 
de achtergrond van de leerling en de familie. Expliciteer wat de verwachtingen zijn van de ouders en van de school? Het werken met tolken of de 
tolkentelefoon is hierbij een aanrader! 

 

Doorheen het schooljaar 
 

 Tracht als school qua communicatie aan te sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van de ouders. Bv. informatieve brieven in hun moedertaal bezorgen, 

ouders herhaaldelijk herinneren aan een dichterbij komende datum, ouders betrekken bij een event, …  

 Probeer rekening te houden met vervoersproblemen, bv. vervoer regelen voor ouders die in een opvangcentrum wonen. 

 Misschien kan het aangewezen zijn om een huisbezoek af te leggen of het asielcentrum te bezoeken. Een huisbezoek kan veel voordelen opleveren en het 

gevoel van veiligheid en vertrouwen versterken voor de ouders en het kind. Tijdens een huisbezoek krijg je meer zicht op de gezinssituatie, welke rol en 

eventuele verantwoordelijkheden het kind thuis heeft, hoe de onderlinge relaties verlopen, hoeveel ruimte er is voor schoolwerk, …  In het asielcentrum kom 

je meer te weten over de levensomstandigheden. Op deze manier loont de extra tijdsinvestering! 

 Je kan een aanspreekfiguur aan de schoolpoort inzetten die ouders in hun eigen taal aanspreekt over bv. activiteiten die op komst zijn, materiaal dat moet 

worden meegebracht, oudercontacten, ...  

 Wanneer je op school een grotere groep kinderen hebt met een gelijkaardige culturele achtergrond kan je een ervaringsdeskundige aanstellen. Deze 

ervaringsdeskundige heeft dezelfde culturele achtergrond en is al langer geïmmigreerd. Deze persoon kan dan bv. groepsgesprekken voeren met de ouders 

op school over thema’s zoals “opvoeden in België en in het land van herkomst”. Zo slaan ze een brug tussen thuis en school, tussen heden en verleden. 

 Je kan een infoavond geven waarop ouders uitleg krijgen (liefst met tolk!) om rapporten, schoolbrieven en andere formulieren te begrijpen. 
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Ouders/zorgfiguren betrekken 

Voorbeelden van informele ouderontmoetingen 
 
 Je kan inzetten op gastvrijheid en een oudercafé of koffieochtenden op school organiseren. Je biedt iets te drinken en te eten aan. Je kan ouders vragen om 

een kleine snack te maken en mee te brengen.  

 Je kan vóór het oudercontact een drankje aanbieden en een gelegenheid creëren om een praatje te slaan. 

 Je kan de ouders betrekken bij activiteiten bv. een klusjesdag, een schoolfeest, een opendeurdag, culturele activiteiten, een schoolreis, ... Zo kan je ouders op 

een andere manier leren kennen en stimuleer je tegelijk de sociale contacten met andere ouders.  

 Bij activiteiten op school kan er opvang voorzien worden voor de jongere broers en/of zusjes, zodat beide ouders kunnen deelnemen aan de oudercontacten 

of andere activiteiten.  
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 FICHE IX                        Cultuursensitief - Basishouding 

 

 

 Waarom deze fiche? 

Deze fiche kan gebruikt worden wanneer je als leerkracht, zorgleerkracht of CLB-medewerker in gesprek gaat met een leerling of ouder die recent gevlucht en/

of geïmmigreerd is. Deze fiche belicht de basishouding en een aantal praktische basisvoorwaarden (vaardigheden, kennis) die nodig zijn om een cultuursensitief 

gesprek te voeren. De tips zijn vooral uitgewerkt voor schoolmedewerkers die weinig tot geen ervaring hebben met leerlingen/ouders met een migratie-

achtergrond. De tips willen in eerste instantie bijdragen tot een open en respectvolle houding.  

 

 

 Waar moet je op letten bij het gebruik van deze fiche? 

Er is gevaar voor culturalisatie. Dit betekent dat je gedachten, gedragingen enz… gaat toeschrijven aan de cultuur van een persoon en dit zonder te bevragen. 

Je gebruikt dan je kennis van een andere cultuur om het probleem te verklaren en je past deze kennis automatisch toe op de probleemsituatie.  Ga daarom 

steeds bevragen hoe het voor de leerling of het gezin is. Vertrek in gesprek vanuit een houding van niet-weten. In deze fiche vind je handvaten om culturalisatie 

te vermijden.  

 

 

 Bronnen 

 Factsheet Solentra, www.solentra.be 

 Vorming Solentra in het kader van het project (april, mei 2017-zie nota onderaan) 

 Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoeker, Jeanette C.G. Lely, Diny J.F. van den Heuvel-Wellens 

 De syllabus i.v.m. het thema “complex trauma” en “cultuursensitief denken en handelen”, ontwikkeld binnen het project 

 Casuservaring (vanuit de consultfunctie van het project) 

 De syllabus voor CLB-medewerkers die interprovinciaal werd uitgewerkt voor het project 
 

 

__________________________________________ 

Deze 10 werkfiches zijn ontwikkeld in het kader van het project, uitgeschreven door de Vlaamse regering, ter ondersteuning van CLB-medewerkers en scholen m.b.t. asielkinderen en trauma (van december 2016 

tot januari 2019). Deze werkfiches geven handvaten om met concrete situaties op school om te gaan en op zowel een trauma– als cultuursensitieve manier problemen al dan niet preventief aan te pakken.  

De oranje fiches verwijzen naar cultuursensitiviteit, de groene naar traumasensitiviteit. Om de werkfiches op de juiste manier te kunnen toepassen is een kader en voldoende vorming i.v.m. dit thema noodzakelijk. 

Daarom raden we aan om deze alleen te gebruiken als er voldoende achtergrondkennis verworven is.  
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Cultuursensitief - Basishouding 

Inleiding 

We leven in een superdiverse samenleving. Het is onmogelijk om alle aspecten van de verschillende culturele achtergronden te leren kennen. Cultuur wordt in 

onze tijd gezien als iets dynamisch: het individu geeft dagelijks zelf vorm aan zijn cultuur. Cultuur wordt steeds meer beschouwd als iets individueel en tijdelijk. 

Bv. nakomelingen van migranten leven in een mengvorm van meerdere (sub)culturen, namelijk in de cultuur  waarin ze zijn opgegroeid (van hun ouders) en de 

cultuur van de maatschappij waarin zij leven.  

 

Om op een cultuursensitieve wijze met elkaar in contact te treden, heb je een cultuursensitieve basishouding nodig. Zo kan je de nodige vaardigheden en kennis 

ontwikkelen. Ook in de schoolcontext is dit aangewezen. Een gepaste basishouding is de belangrijkste voorwaarde om cultuursensitief in gesprek te gaan.  

 

Leven in een vreemde cultuur na migratie brengt veel onzekerheid mee. Migratie heeft een grote impact op het leven. Het is belangrijk om hiervoor begrip op te 

brengen. Op FICHE VIII vind je enkele aandachtspunten terug hoe je met de omstandigheden van deze gezinnen/leerlingen na migratie, rekening kan houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Cultuursensitief - Basishouding 

Basishouding 

 Open, respectvolle en uitnodigende houding 
 

 

 Begrip voor de culturele verschillen (algemeen).  

 Begrip voor hoe er wordt omgegaan met traumatische gebeurtenissen, in het gezin, de familie, de gemeenschap. 

 Begrip voor het verschil in visie op psychische gezondheid. 

  ... 

 Vertrekken vanuit een houding van “niet-weten” 
 
 

Als CLB-medewerker of als school zit je snel in de rol van “adviseur” of “probleemmelder”. School en CLB kennen het probleem, bespraken het reeds op een 

overleg. Dit hoort bij hun taak. De ouders hebben deze achtergrondinformatie niet. Daarom is het belangrijk om een stapje terug te zetten wanneer je ouders 

uitnodigt voor een gesprek (= houding van “niet-weten”). Eerst contact maken en verbondenheid zoeken met de ouders of de leerling is essentieel (zie ook FICHE 

X). Dit is de basis om tot een gedeeld probleem te komen waarbij de oplossing ligt in de interactie tussen de verschillende betrokkenen (“co-expertise”). Hoe 

zouden de ouders/leerling omgaan met dit probleem in hun land van herkomst (bv. religie kan een rol spelen voor de ouders. De ouders kunnen ervan overtuigd 

zijn dat een gesprek met een iman naar een mogelijke oplossing kan leiden)? Het is belangrijk om de voorgestelde oplossing van ouders en leerling te 

respecteren en contact te blijven houden om de verdere evolutie op te volgen.  
 

 Vertrouwen scheppen 

Voor alle leerlingen, maar vooral voor leerlingen met een vluchtverhaal, is het versterkend om de verbondenheid tussen thuis en school zo groot mogelijk te 

maken. Dit heeft een positief effect op de ontwikkeling van de leerling en verhoogt de kansen om te groeien en te leren. School en ouders hebben een 

gemeenschappelijk belang: ze willen het beste voor hun leerlingen/kinderen. Het is dus belangrijk dat de school van bij de inschrijving zich focust op het 

ontwikkelen van persoonlijk contact tussen leerkracht(en), zorgteam en ouders. Dit bevordert de vertrouwensrelatie tussen leerkracht/school en leerling.  
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Cultuursensitief - Basishouding 

Basishouding (vervolg) - Aandachtspunten 

 Ouders kennen vaak een ander schoolsysteem, een systeem met een andere samenwerking en kijk op onderwijs. Daardoor begrijpen ze ook niet altijd wat van 

hen verwacht wordt als ze uitgenodigd worden op school. Uitleggen hoe ouderparticipatie op school werkt in België kan verhelderend en ondersteunend 

werken. Bv. uitleg geven dat ouders regelmatig worden uitgenodigd op school (oudercontacten), dat de evolutie van de leerling dan wordt besproken,  ...  

 Een probleem bij aanvang van het gesprek inleiden en bespreken kan voor ouders uit bepaalde culturen als “té direct” ervaren worden. Deze directe 

communicatie kan de relatie hypothekeren. Eerst in “ontmoeting”  treden en dan pas het probleem bespreken, bevordert het gesprek en de relatie. Ouders 

vinden het vaak ook belangrijk om een goede relatie met de school te hebben.  

 Bij de bespreking van de evolutie van de leerling of van problemen kan het gebruik van metaforen nuttig zijn. Bv. “Maak de vergelijking met een boom die 

verplant wordt in een andere vreemde bodem (cfr. ontworteling na migratie). Het is normaal dat de boom niet onmiddellijk zo goed kan bloeien als in eigen land 

en tijd nodig heeft om zich aan te passen aan de nieuwe bodem, waardoor de wortels weer steviger worden om te groeien zodat ze niet omgeblazen worden bij 

een windvlaag.”   

 Ga na wie rond het gezin staat? Zijn er nog familieleden die belangen hebben, die (ook op afstand) nog een rol spelen bij beslissingen van leerlingen en ouders?  

Het kan aangewezen zijn om ook hen uit te nodigen bij gesprekken op school.  

 Het herhaaldelijk ervaren van machteloosheid bij gezinnen met een vluchtverhaal, kan ertoe leiden dat deze gezinnen een voortdurend appèl doen op anderen 

om hun problemen op te lossen. Daarom is het als school belangrijk om een zicht te hebben op de interne en externe hulpbronnen van een gezin (zie FICHE X). 

Zo kan je als school de verborgen krachten van een gezin proberen te activeren.  

 Ergernissen bij de leerling of de ouder hebben niet altijd met school te maken. Sommige ouders en leerlingen met een vluchtverhaal hebben gewoon “té veel 

op hun bord” (zie ook FICHE VIII, p.2 en p.5). 

 Het leven in een andere cultuur, na migratie, brengt veel onzekerheid met zich mee. Je referentiesysteem als ouder/leerling binnen je eigen cultuur verdwijnt. 

Je moet jezelf opnieuw uitvinden. Dit proces vraagt tijd, wat niet wil zeggen dat de ouder/leerling zich niet wil aanpassen. 
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Cultuursensitief - Basishouding 

Vaardigheden 
 

 Co-expertise is de overtuiging dat verschillende oplossingen mogelijk en waardevol zijn. Je eigen advies is één van de oplossingen. Ga na welke verklaring 

de ouders of de leerling hebben voor het probleem. Wat zijn hun verwachtingen? Wat zijn hun zorgen? Het doel is om te komen tot een gemeenschappelijk 

geformuleerd probleem. Het is ook aangewezen om het mandaat te vragen als je bepaalde zorg wilt aanbieden.    
 

 Bewust zijn van eigen waarden en normen 

Bv. “eerlijk zijn” kan voor jou een belangrijke waarde zijn. In andere culturen kan “de relatie goed houden” een belangrijke waarde zijn, ook al gaat dit ten 

koste van de transparantie.  
 

 Zeer veel bevragen (wederkerigheid!) 

Je kan beter niet uitgaan van je eigen evidenties. Bevragen hoe het voor de ander is, is hierbij belangrijk. 

Bv. je kan nagaan of het Belgische schoolsysteem gekend is en daarna naar het schoolsysteem in het land van herkomst vragen. Je kan dan de twee 

schoolsystemen naast elkaar plaatsen. Deze uitwisseling bevordert een gelijkwaardige relatie.  

 Procesdiagnostisch werken 

Bij moeilijkheden op school, kan je de tijd nemen om de problemen te analyseren. Dit kan op een zorgoverleg of op de cel leerlingenbegeleiding op school 

samen met het CLB. Om procesdiagnostich te werken is het belangrijk om ook de mogelijke impact van de traumatische ervaringen en migratie op de leerling 

als mogelijke hypothese te formuleren. Vergeet hierbij niet dat een cultuursensitieve bril bepaalde problemen weer vanuit een ander daglicht kunnen 

belichten. Ook de kaders die algemeen gebruikt worden (bv. het ontwikkelingspsychologisch denkkader) blijven belangrijk. Niet alle problemen worden 

noodzakelijk veroorzaakt door trauma. Vanuit deze hypothesen kunnen onderwijsbehoeften geformuleerd worden met daaraan gekoppeld maatregelen (in 

de basiszorg of verhoogde zorg). Deze maatregelen worden lang genoeg uitgeprobeerd en opnieuw geëvalueerd om de hypotheses te toetsen. De ouders en/

of de leerling kunnen regelmatig bij dit proces betrokken worden.  
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Cultuursensitief - Basishouding 

Kennis 
 

 Het is onmogelijk om kennis op te doen over ieder land en cultuur.  Een cultuursensitieve basishouding ontwikkelen is dus een eerste vereiste. Kennis 

verwerven is een aanvulling maar geen noodzakelijkheid om cultuursensitief in gesprek te gaan. Kennis kan je immers ook opdoen vanuit de gesprekken. Je 

focust je dan meer op “de kennis over de cliënt” en “de kennis over zijn leefsituatie” dan op de kennis over “het land” of kennis over “het volk” en vermijdt het 

gevaar van culturaliseren. 

 Gevaar voor culturalisatie: je kan beter niet vanuit je kennis, de gedachten of gedragingen van iemand automatisch toeschrijven aan de cultuur van het land 

van herkomst. Dit gaat voorbij aan het feit dat elk individu nog een eigen invulling geeft aan zijn cultuur. Om culturalisatie te vermijden, kan je vertrekken 

vanuit de kennis die je hebt van andere culturen en  steeds opnieuw bevragen of dit wel klopt voor de leerling of de ouder die voor je zit.  Door in gesprek te 

gaan, kan je steeds opnieuw aftoetsen hoe het voor deze individuele leerling en/of ouder is. Zo leer je de werkelijke normen, waarden en gedragscodes van de 

ander kennen.  

 Kennis van andere culturen helpt om je ervan bewust te zijn hoezeer je eigen cultuur (gewoontes, regels en waarden, …) kan verschillen van andere culturen. 

Het vergroot je cultureel bewustzijn en maakt je cultuurgevoelig.  

 Kennis kan een eerste aanzet geven om cultuurbewuste vragen te stellen: hoe ziet de familie er uit? Welke opvattingen heeft men over opvoeden? Welke 

gezagsdragers zijn er in de familie? Hoe is de migratie verlopen? Wat is de impact hiervan op het huidige leven? Hoe zag het leven er uit voor de migratie? Zie 

ook FICHE X. 

 Kennis helpt om cultuurgevoelige vragen te stellen. Bv. bij de inschrijving op school: moet de leerling halal eten? Doet de leerling mee aan de Ramadan? Kan 

hij/zij mee gaan zwemmen?  

 Verhalen (literatuur), praktijkvoorbeelden, factsheets, eigen ervaringen, intervisie en supervisie zijn hulpmiddelen om cultuurgevoeliger te zijn in gesprekken 

met ouders en/of leerling. Wees wel voorzichtig met bronnen op internet. 

 

 



7 

Cultuursensitief - Basishouding 

Basisvoorwaarden 

 Tijd  
 

 Voldoende tijd nemen om in gesprek te gaan is cruciaal. Cultuursensitief werken wil zeggen dat je een rustpauze neemt en eerst tot ontmoeting komt. Je zoekt 

eerst naar contact en verbondenheid. Hoe gaat het? Wat vind je van onze school? …  Op FICHE X vind je gerichte vragen.  

 Vaak is één gesprek onvoldoende om een probleem te bespreken en een duidelijk beeld te krijgen van het functioneren van de leerling. Het is voor alle partijen 

van belang om tot een gedeeld probleem en daaraan gekoppeld, een gedeeld doel te komen. Dit vraagt tijd en wederzijds vertrouwen. 

 Het is wenselijk om reeds vanaf het begin van het schooljaar de ouders van leerlingen met een vluchtverhaal te betrekken bij de school. Dit bevordert de 

integratie en kan de leerling en het gezin in hun veerkracht plaatsen. Op die manier ontstaat het contact niet pas wanneer situaties “mislopen” en ben je als 

school meer dan drager van slecht nieuws.  

 

 Aanklampend werken 
 

Aanklampend werken wil zeggen dat je de ouders actief opspoort, benadert en blijft contacteren vanuit de overtuiging dat de ouders zelf de stap naar de school 
(nog) niet kunnen, willen of durven zetten terwijl er een gesprek nodig is. Waarom dit voor ouders niet lukt, kan verschillende redenen hebben. 
 

 Veel ouders met een vluchtverhaal hebben zo veel aan hun hoofd dat het moeilijk is om hun weg te vinden.  

 Sommige ouders kennen het systeem van schriftelijke uitnodigingen niet (ook niet als er op de uitnodiging pictogrammen staan).  

 Sommige culturen kennen geen cultuur met “afspraken” of een veel losser systeem van afspraken. Aanklampend werken kan dan nodig zijn. 

 

 Mobiliserend samenwerken 
 

 In het gesprek verken je best de mogelijkheden van de leerling, het gezin, het bredere gezin en de sociale context. Waar schuilen talenten, competenties, 

kwaliteiten? Je kan hun veerkracht aanspreken door wat goed gaat te bevestigen. Wat heeft het gezin al verwezenlijkt in België? Wat is gelukt?                                                                                                      
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Cultuursensitief - Basishouding 

Basisvoorwaarden 

 Taalbarrière: tolk 
 

 Wanneer beide partijen niet dezelfde taal spreken, kan er best gewerkt worden met een beëdigde tolk. Vrijwilligers die zich kandidaat stellen om te tolken, 

hebben meestal zeer goede bedoelingen, maar als school- of CLB-medewerker ben je niet zeker dat er letterlijk vertaald wordt. Ook andere situaties kunnen 

meespelen bv. wanneer een vrijwillige tolk geen deel uit van de gemeenschap van de leerling/ouders, kan er bij hen schaamte ontstaan en hen ervan 

weerhouden om zich uit te spreken.  

 Het is vaak af te raden om de leerling/zoon/dochter als tolk te gebruiken. Leerlingen kunnen door te tolken in een rol geplaatst worden die té zwaar voor hen 

is.  

 Voor de aanvraag van beëdigde tolken kan je je richten tot het agentschap voor migratie en inburgering  http://www.integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-

en-vertalen 
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 FICHE X                       Cultuursensitief - Intake 

 

 Waarom deze fiche? 

Deze fiche kan gebruikt worden wanneer je als leerkracht, zorgleerkracht of CLB-medewerker in gesprek gaat met een leerling of ouder die recent 

gevlucht en geïmmigreerd is. In gesprek gaan vraagt een cultuursensitieve basishouding, de nodige vaardigheden en kennis (zie FICHE IX). De fiche is 

vooral uitgewerkt voor leerkrachten, zorgleerkrachten of CLB-medewerkers die weinig tot geen ervaring hebben met leerlingen/ouders met een migratie-

achtergrond. De fiche wil in eerste instantie bijdragen tot een open en respectvolle houding.  
 

Deze fiche wil inspiratie bieden voor het bevragen van de context van ouders/leerling. Er wordt hierbij vertrokken vanuit het model van Bronfenbrenner (zie 

p.3).  
 

 Waar moet je op letten bij het gebruik van deze fiche? 

Er is gevaar voor culturalisatie. Dit betekent dat je gedachten, gedragingen enz… gaat toeschrijven aan de cultuur van een persoon en dit zonder het te 

bevragen. Je gebruikt dan je kennis van de andere cultuur om het probleem te verklaren en je past deze kennis automatisch toe op de probleemsituatie.  
 

Omdat het hier gaat om ouders/leerlingen met een vluchtverhaal, kan je best op voorhand de FICHES I, II en IV, doornemen. Hier vind je 

achtergrondinformatie om ook traumasensitief in gesprek te gaan.  
 

 

 Bronnen 

 Vorming Solentra in het kader van het project (april, mei 2017-zie nota onderaan) 

 Psychosociale zorg voor vluchtelingen en asielzoeker, Jeanette C.G. Lely, Diny J.F. van den Heuvel-Wellens 

 Het culturele interview, Rob van Dijk, Huub Beijers, Simon Groen 

 Factsheets Solentra (www.solentra.be) 

 Ecological Models of Human Development, Bronfenbrenner  

 De inspiratievragenlijst in deze fiche werd uitgewerkt voor het project door de provincie Antwerpen. 
 De syllabus voor CLB-medewerkers die interprovinciaal werd uitgewerkt voor het project 

 Casuservaring vanuit de consultfunctie van het project 

 
 

__________________________________________ 

Deze 10 werkfiches zijn ontwikkeld in het kader van het project, uitgeschreven door de Vlaamse regering, ter ondersteuning van CLB-medewerkers en scholen m.b.t. asielkinderen en trauma (van december 2016 

tot januari 2019). Deze werkfiches geven handvaten om met concrete situaties op school om te gaan en moeilijkheden op zowel een trauma– als cultuursensitieve wijze aan te pakken. De groene fiches verwijzen 

naar traumasensitiviteit, de oranje naar cultuursensitiviteit. Om de werkfiches op de juiste manier te kunnen toepassen is vorming i.v.m. dit thema noodzakelijk. In de begeleidende bundel wordt beperkte 

achtergrondinformatie gegeven. We raden daarom ten zeerste aan om de fiches alleen te gebruiken wanneer er voldoende kennis verworven is.  
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Cultuursensitief - Intake 

Aandachtspunten bij een intakegesprek (zie ook FICHE IX) 

 Cultuur is iets onbewust. Ook de ouders of de leerling zijn zich vaak niet bewust van hun eigen referentiekader, van eigen waarden en normen. 

Cultuursensitief werken is een onderhandelingsruimte creëren: hoe samen omgaan met deze nieuwe context en hoe een ontmoeting creëren tussen twee 

culturen? 

 Probeer de rol van elke deelnemer aan het gesprek duidelijk te stellen (CLB, zorgleerkracht, …). Probeer ook aan te geven wat je niet doet (bv. als CLB-

medewerker of zorgleerkracht kan je geen invloed hebben op de asielprocedure).  

 Probeer stil te staan bij wat voor jou vanzelfsprekend is: wat doe je en waarom doe je dit? Probeer zoveel mogelijk te expliciteren.  

 Je kan de vragen best “in wederkerigheid” stellen. Bv. je vertelt hoe de aanpak op school in België verloopt. Daarnaast vraag je hoe dit in het land van 

herkomst gaat. Door op deze manier de twee verhalen naast elkaar te leggen, creëer je gelijkwaardigheid en respect. Zo leer je elkaar kennen. 

 Het is belangrijk om steeds af te toetsen of wat je vertelt duidelijk is. Soms is het handig om een metafoor of beeld te gebruiken of een schema te tekenen. 

Bijvoorbeeld: “Maak de vergelijking met een boom die verplant wordt in een andere vreemde bodem (cfr. ontworteling na migratie). Het is normaal dat de 

boom niet onmiddellijk zo goed kan bloeien als in eigen land en tijd nodig heeft om zich aan te passen aan de nieuwe bodem, waardoor de wortels weer 

steviger worden om te groeien zodat ze niet omgeblazen wordt bij een windvlaag.”   

 Bij getraumatiseerde ouders en leerlingen kan je naar feitelijke informatie vragen en beter niet naar de beleving van de situaties die ze hebben meegemaakt. 

Wanneer ouders en leerling té veel stress ervaren tijdens het gesprek (zie FICHE II), kan je beter het gesprek onderbreken en hen eerst rustig laten worden.  

 Het is belangrijk om af te wegen  hoe je het gesprek zo veilig mogelijk kan maken voor de ouders of de betrokken leerling. Wie is het meest aangewezen om 

dit gesprek te voeren? Wie heeft reeds een vertrouwensband met de ouders of de leerling? 

 Je kan ook aangeven waarom het belangrijk is om bepaalde informatie over het kind te weten. Je vraagt dan het mandaat om de privésituatie van de leerling 

te bevragen.  
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Model van Bronfenbrenner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het ecologische model van Bronfenbrenner (zie figuur hiernaast) helpt om 

te kijken naar de interactie tussen de leerling en zijn omgeving. Elke mens 

leeft in een complex systeem van relaties en wordt beïnvloed door verschil-

lende niveaus van zijn context.   

Het model is gelaagd (zoals een ui). De leerling staat in het centrum van het 

model. Rond de leerling bevindt zich het microsysteem: dit zijn de relaties 

tussen de leerling en zijn directe omgeving (bv. ouder-kind relatie, peers, 

school, ...) (Bronfenbrenner, 1994).  

Het mesosysteem zijn de verschillende relaties tussen de microsystemen 

onderling. Bv. prestaties op school zijn niet alleen afhankelijk van de aan-

pak op school maar ook van de betrokkenheid van de ouders op het 

schoolleven (zie figuur hieronder). 
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In de volgende schil, het exosysteem, bevinden zich “sociale contexten”. Deze systemen bepalen de leerling niet rechtstreeks, maar hebben toch invloed op de 
leefsituatie van de leerling. Bv. hoe de gezondheidzorg is uitgebouwd, de werkomstandigheden of het sociaal netwerk van de ouders, ... 
 
In de buitenste schil zit het macrosysteem . Dit is de cultuur en de subcultuur waarin de leerling leeft (culturele waarden, geschiedenis, wetten, …). Het 
macrosysteem heeft invloed op de overtuigingen, attitudes en tradities van de leerling.  

 
 
Inspiratielijst cultuursensitieve intake (op basis van vorming Solentra) 

 
 De vragen op deze fiche zijn opgesteld aan de hand van het model van Bronfenbrenner (p.3). De vragen geven eerder thema’s weer die bevraagd kunnen 

worden. Deze lijst is ter inspiratie bedoeld en is niet exhaustief. Het is nodig om zelf nog het gesprek/intake voor te bereiden en de vragen te concretiseren, 

afgestemd op de individuele leerling en situatie.  

 De vragen zijn onderverdeeld in de hulpvraag, vragen op microniveau, op mesoniveau, op exoniveau en op macroniveau. Het is niet noodzakelijk om te 

beginnen met het verkennen van de hulpvraag. Afhankelijk van de situatie, kan men de volgorde van de vragen aanpassen.  

Themavragen ter inspiratie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hulpvraag Van wie/waar komt de hulpvraag? 

  
Wat is de hulpvraag? 

  Zitten de betrokkenen (ouders/voogd, school, leerling) op dezelfde lijn? 

  Is er een gedragen hulpvraag (met een gedeelde betekenisverlening) bij de betrokkenen)?  

Deelt iedereen hetzelfde probleem? 
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Microniveau Vragen ter inspiratie  nu vroeger 

Leerling/gezin Wie ben je/zijn jullie (naam, nationaliteit, …)?     

  
Hoe is het gesteld met de fysieke gezondheid?     

  
Hoe is het gesteld met de mentale gezondheid?     

  
Zelfzorg/zelfredzaamheid (eten, slapen, dagritme, …)     

  
      

Coping Hoe gaat de leerling om met stress?   

  
 Hoe pakt de leerling problemen aan?   

  
Hoe pakt het gezin problemen aan?   

 
Wat voor een vader/moeder wilt de ouder zijn voor zijn kind?   

 
   

Veerkracht Waar wilt de leerling naartoe? Wat is zijn persoonlijk project?   

  
Wat zijn mogelijkheden, sterktes, perspectieven, …?   
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Microniveau (vervolg) Vragen ter inspiratie   nu  vroeger 

Gezin/genogram Uit welke personen bestaat het gezin?              

  
Wat is positie van de ouders? Welk beroep oefenen ze uit?     

  
Uit welke personen bestaat de (groot)familie? Waar leven zij?     

  
Wie/wat heeft/hebben de leerling/de ouders achtergelaten in het land van herkomst?      

  
Wat is de rol van de leerling binnen het gezin?     

  
Wat zijn de belangrijkste relaties binnen/buiten het gezin?     

  
Wie zijn de zorgfiguren? Wie is nog betrokken bij de opvoeding?     

  
Hoe is de relatie/hechting tussen ouders en kind?     

  
Hoe is de relatie tussen de anderen uit de (groot)familie?     

  
Hoe leeft het gezin? Hoe verloopt de opvoeding?      

  
Positieve aspecten (o.a. veerkracht)?     
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Microniveau (vervolg)  Vragen ter inspiratie  nu vroeger 

Buurt Hoe is de woonst/”thuis”? 
    

  Hoe wordt de woonplaats ervaren? 
    

  Zijn er voldoende contacten met de buurt? 
    

  Is er voldoende aanbod aan sociaal contact? 
    

  
  

School Wat betekent naar school gaan? 
    

  Wat betekent leren? 
    

  Wat is de beleving van de leerling van de school? 
    

  Gaat de leerling graag naar school? Waarom wel/niet? 
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Mesoniveau Hoe is de kwaliteit van de relaties tussen de verschillende micro-systemen gezin-school/gezin-buurt/school-buurt? 

Exoniveau 

Wat zijn de indirecte invloeden op de leerling/het gezin? 

Wat is de rol van de gemeenschap (bv. in het dorp, als lid van een culturele gemeenschap, van een religieuze gemeen-

schap, …) of van bv. de werkomstandigheden van de ouders, van de advocaat tijdens de asielprocedure, van hulpverle-

ners, van het sociale netwerk van de ouders, …? 

 Waar bevindt het gezin zich in de asielprocedure? 

 Macroniveau 
Wat is het migratieverleden van het gezin? 

Wanneer/Waarom/Hoe zijn ze naar hier gekomen? Is er een afscheid geweest? 

  
Hoe verliep de gezinshereniging? Wanneer vond die plaats? 

 
Welke culturele waarden vinden de ouders/de leerling belangrijk? 

Microniveau (vervolg) Vragen ter inspiratie  nu vroeger 

Vrije tijd Wat is belangrijk in de vrije tijd?     

  
Welke organisaties maken hiervan deel uit?     

  
Is er hulp nodig bij de invulling van de vrije tijd?     
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