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Leerlingen die veel meemaken nemen hun ervaringen mee als ze naar school gaan. Het leren en de 
omgang met anderen kunnen in het gedrang komen. 
Deze leerlingen doen een bijzonder appel op onderwijsprofessionals.  
Ben jij een onderwijsprofessional die zich zorgen maakt om een leerling?                                           
Vraag je je af of het gedrag dat deze leerling laat zien voortkomt uit traumaproblematiek?                         
Heb je handvatten nodig om je leerling beter te begeleiden en je competenter te voelen? 
Of ben jij een IB-er en vraag jij je af hoe deze kinderen optimaal ondersteund kunnen worden binnen 
de school en of er ook nog traumagerelateerde hulp vanuit de zorg nodig is? 
Weet jij door de complexe problematiek niet welke route het beste gevolgd kan worden? 

 
Wij helpen je graag op weg! 

Steunpunt Trauma is een bundeling van expertise vanuit het (Speciaal) Onderwijs, de SPPOH en 

verschillende specialistische zorgpartners op gebied van trauma. Een team van deskundigen, uit het 
onderwijs en de zorg, is dagelijks beschikbaar om met je mee te denken en je advies te geven.  
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Wie denken mee? 

Juist bij kinderen met traumaproblematiek is een intensieve samenwerking tussen zorg en onderwijs 
uitermate belangrijk.  
Binnen het Steunpunt Trauma werken de volgende instanties samen bij het adviseren van scholen: 

 

Vanuit het onderwijs:  

 SPPOH 

 De Loodsboot, Expertisecentrum Gedrag, ambulante dienst 4-TACT 

 De 4-TACT speciaal onderwijsscholen: Eerste Nederlandse Buitenschool, De Strandwacht en 
Inspecteur W. P  Blokpoelschool 

 Schoolformaat 

Vanuit de zorg: 

 Leony Coppens, vrijgevestigd klinisch psycholoog 

 Pluryn Polikliniek Haaglanden, Top Referent Trauma Centrum (voorheen Intermetzo) 

 Jeugdformaat 

 
 

Met welke vragen kunt u bij ons terecht? 

Vragen over een leerling binnen het primair onderwijs waarbij mogelijk sprake is van  
traumaproblematiek. En wanneer kind, leerkracht en/of gezin hulp nodig hebben op het gebied van 
onderwijs en/of zorg. 

Wat kunnen wij bieden? 

 Consultatie (maximaal 4 uur) bij vermoeden van traumagerelateerde klachten. 

Het doel van de consultatie is een advies op maat te geven gericht op wat er voor de leerling nodig is 
om zich verder te kunnen ontwikkelen. 

Consultatie in de vorm van: 

o Telefonisch gesprek over de hulpvraag 
o Het lezen van de gegevens door de steunpuntfunctionaris 
o Een observatie in de onderwijssituatie 
o Een nagesprek met de aanvrager van het consult 

 

 Informatie over workshops en trainingen (combinatie onderwijs en jeugdzorg) 

 

Wie kan met vragen terecht? 

Vragen voor het Steunpunt Trauma kunnen gesteld worden door leerkrachten, IB-ers en directie van 
basisscholen in de regio Den Haag 

 

Wat kost het? 

Consultaties worden bekostigd vanuit samenwerkingsverband SPPOH. 

Vervolgtrajecten;                                                                                                                                   
Vervolgtrajecten op onderwijsgebied kunnen worden betaald vanuit het schoolbudget, zoals het 
basisondersteuningsbudget van de school  of het arrangement van een leerling                                                                                    

Vervolgtrajecten binnen de zorg worden gefinancierd vanuit de wet op de jeugdzorg. De betrokken 
instanties kunnen u hier meer informatie over geven. Vaak voldoet een verwijzing door de huisarts of 
CJG. 

http://www.sppoh.nl/
http://www.deloodsboot.com/
http://www.4tact-speciaalonderwijs.nl/
http://www.schoolformaat.nl/
http://leonycoppens.nl/
https://www.pluryn.nl/
https://www.jeugdformaat.nl/
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Hoe werkt het? 

1. Stuur een mail met je hulpvraag en contactgegevens naar 
info@steunpunttrauma.nl  

2. Via mail of telefoon wordt z.s.m. contact met je opgenomen, soms vragen we nog 
aanvullende informatie. 

3. Een van de specialisten van Steunpunt Trauma neemt vervolgens je aanvraag in 
behandeling. 

4. Je krijgt advies op maat. 
5. Na afloop vragen we je naar je ervaringen. 

mailto:info@steunpunttrauma.nl

