
TRAINING
Trauma-sensitief lesgeven 

in het regulier onderwijs
 VO & MBO

In september stromen veel jonge nieuwkomers vanuit het ISK binnen in 
het regulier onderwijs. Daarmee staan VO en MBO scholen voor een grote 
uitdaging. Deze leerlingen kampen met extra behoeften en uitdagingen. 
Daarmee kan het inclusief lesgeven en de sociale veiligheid onder druk komen 
te staan. Hoe ga je als docent in klassenverband om met de persoonlijke 
behoefte van iedere leerling? Wat is trauma eigenlijk en hoe houd je er 
rekening mee, zonder in de rol van hulpverlener te schieten? Om docenten 
te ondersteunen in dit complexe takenpakket, heeft de Respect Education 
Foundation een training ontwikkeld. Hiermee kunnen docenten inclusief 
onderwijs en sociale veiligheid realiseren, zodat deze specifieke doelgroep zich 
zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen in het regulier onderwijs.

Respect Education Foundation (REF)
REF werkt sinds de oprichting in 2006 aan 
de missie; een veilige samenleving realiseren 
waarin jongeren zich thuis en geaccepteerd 
voelen. REF heeft hiertoe in samenwerking 
met docenten en leerlingen het Respect 
Educatie Programma ontwikkeld. Onder 
deze noemer wordt o.a. een structureel 
onderwijsprogramma, trainingen, lesmaterialen 
en projecten op maat geboden: ten behoeve 
van sociale veiligheid. In 2017 is REF gestart 
met het bijscholen van ISK-locaties in heel 
Nederland. Daarnaast is REF de organisator 
van de jaarlijkse Week van Respect en zowel 
nationaal als internationaal werkzaam.

Trauma-sensitief lesgeven
Met de komst van jonge nieuwkomers is 
het (ná het ISK) aan docenten in het regulier 
onderwijs de taak om de ontwikkeling van deze 
jongeren op school in goede banen te leiden. 
Bij het lesgeven aan nieuwkomers komen 
extra uitdagingen kijken. Met de training 
‘Trauma-sensitief lesgeven’ voor VO en MBO 
biedt REF docenten kennis, inzichten, tools en 
lesmaterialen ter ondersteuning.

Opzet training
1. Groepsdynamica 2.0
Groepsdynamica binnen het reguliere 
onderwijs is een beproefd proces, waarbij 
altijd dezelfde fases worden doorlopen. 
De doelgroep waarmee de docent van 
nieuwkomers werkt is echter complex. Het 
groepsdynamisch proces zal niet standaard 
verlopen en krijgt in deze training extra 
aandacht.

2. Trauma-sensitief lesgeven
Het signaleren van gedrag dat mogelijk 
voortkomt uit trauma komt vervolgens aan bod. 
Binnen de doelgroep hebben docenten vaak 
te maken met lastig, passief of onverklaarbaar 
gedrag. De docent is na deze module in staat 
om te onderscheiden wat past bij ‘gewoon 
tienergedrag’ en wat extra aandacht nodig 
heeft. Daarnaast leert de docent persoonlijk, 
maar tegelijk professioneel te handelen, zonder 
de taken of verantwoordelijkheden van een 
hulpverlener op zich te nemen. 



3. Motivatie & toekomst oriëntatie 
Deze twee onderwerpen zijn uiterst belangrijk 
voor het integratieproces van jongeren met 
een migratieachtergrond. Het motiveren van 
jongeren en ‘werken aan je toekomst’ is voor 
alle jongeren lastig, maar voor de nieuwkomers 
vaak een nóg grotere uitdaging. In deze 
module leren docenten motivatiestrategieën 
en wordt een stappenplan ontwikkeld 
waarmee ze met individuele leerlingen 
toekomstgericht aan de slag kunnen. 

Praktische informatie
De training bestaat uit een theoretisch- en 
een interactief gedeelte, om best-practices 
te delen. Tot slot volgt een aanbod van tips, 
interventies en lesmaterialen om direct in de 
eigen klas in praktijk te brengen. 

Duur training
De training beslaat 1 dagdeel, oftewel 3,5 
uur en kan indien gewenst worden ingezet ter 
invulling van een studie(mid)dag.

Locatie 
De training wordt op uw school zelf verzorgd. 

Aantal deelnemers
De training in basisopzet is geschikt voor 15 
tot 40 deelnemers. Training op maat is altijd 
mogelijk. 

Kosten
De training kost €1500,- en is inclusief 
lesmaterialen voor in de klas.

Lesmaterialen
Aan het einde van de training krijgen alle 
docenten toegang tot een online lesomgeving 
met daarin materialen die in de klas 
toepasbaar zijn. Zo kan het geleerde direct in 
praktijk worden gebracht!

Trainers
De trainingen worden verzorgd door een duo 
uit de REF-trainerspoule:
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Interesse, vragen of aanmelden? 
Neem gerust contact op met de Respect 
Education Foundation via 
info@respecteducation.me
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