
Zorg voor vaste routines en rituelen 
om de voorspelbaarheid en daarmee 

het gevoel van veiligheid te vergroten. 
Je kunt bijvoorbeeld steeds dezelfde 
rustgevende muziek afspelen bij een 

lesovergang, dagritmekaarten 
gebruiken of vaste lesstructuren

 hanteren.

Routines, 
rituelen en

voorspelbaarheid

Veilige plek in de klas

Maak een veilige plek in de klas waar een 
kind naartoe kan gaan als het gestrest is. 

Vaak helpt het als een kind naar een beschutte 
plek kan gaan om zich even terug te trekken. Een 

(schommel)stoel, hangmat of zitzak en verzwaarde 
dekens zijn dingen waar je aan kunt denken. 

Ook voelmaterialen (sensopathisch) kunnen helpen, 
of een EHBO-doos waarin een kind spulletjes heeft 

verzameld die hem een fijn gevoel geven. 
Denk aan een knuffel, een foto, friemelmateriaal, 

een doekje met geur van een vertrouwde 
volwassene of een kaartje met

 bemoedigende woorden
 of activiteiten.

Richt je op het verminderen van stress bij 
een kind in plaats van op het beheersen of 

veranderen van het gedrag. 
Getraumatiseerde kinderen hebben vaak 
geen controle over hun gedrag omdat het 

alarmsysteem overactief is. Reageren op het 
gedrag verhoogt dit stressniveau vaak alleen 

maar. Aansluiten bij de gevoelens en 
gedachten die onder het gedrag liggen 

helpt vaak beter om de stress 
te laten zakken (en daarmee weer

controle over het gedrag 
te krijgen).

Verminderen van stress
 in plaats van beheersen gedrag

Tips om de veiligheid
te vergroten(Non-)verbale

communicatie

Probeer zoveel mogelijk 
te letten op je toon, houding en 

mimiek. Bij oplopende stress pikt 
een kind steeds minder op van de

inhoud en is het steeds meer 
gericht op non-verbale signalen 

die hem aangeven of een
 situatie veilig of 

onveilig is.

Probeer waar mogelijk 
zoveel mogelijk ‘normaal’ ritme in de 

schooldagen te krijgen. Natuurlijk mag er veel aan-
dacht zijn voor verwerking, groepsdynamiek en het 

herhalen van afspraken en routines, maar ook 
normaliseren draagt bij aan een gevoel van 

veiligheid. De gewone lessen zijn bekend, bieden 
afleiding en geven structuur aan een dag. 

Na de hectische, wellicht onvoorspelbare weken 
die de kinderen achter de rug hebben, is dat een 

welkome structuur. Probeer daarbij niet de nadruk 
te leggen op prestaties, maar op het proces: 

samen leren is al een hele stap 
na deze crisis.

Normaal = Vertrouwd

Laat een kind met jouw hulp 
ontdekken onder welke 

omstandigheden de stress oploopt of 
wanneer de stress weer zakt. 

Je kunt hiervoor gebruikmaken van 
een eenvoudige hartslagmeter of een 
emotie-thermometer. Als een kind ziet 

waar hij rustig van wordt, is hij 
eerder gemotiveerd om dat te 

gaan doen.

Inzicht in de stress


