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Brein
ontwikkelt 

onder 
bepaalde 

voorwaarden    

Use it or lose it

Volgens een vast patroon

 

Herhaling, herhaling, herhaling

Juiste aanbod op juiste moment

Leren doe je binnen relaties 

Leren kan alleen met een kalm 
brein



HYPER
AROUSAL

vechten                      hartslag ↑             overgevoelig
vluchten                     ademhaling ↑       logisch nadenken - overleg -
bevriezen (actief)       spierspanning ↑   nuanceren lukt niet meer

EMOTIONEEL BREIN
LIMBISCH SYSTEEM
ZOOGDIERENBREIN

OPTIMAL
AROUSAL

optimaal functioneren           redeneren                 reflecteren

creativiteit                verbinding voelen-denken                 ...

(NEO)CORTEX
MENSENBREIN

HYPO
AROUSAL

bevriezen (passief)     hartslag ↓             gevoelloosheid
                                   ademhaling ↓        dissociëren
                                   spierspanning ↓    submissie (willoos ondergaan)
                                   

REPTIELENBREIN
HERSENSTAM



Know the stage
watch the state
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Blik op ontwikkeling met de SEO-R
Inschaling emotioneel 
ontwikkelingsniveau

 + bekijken van passende 
begeleidingsstijl



“Even the tiniest little  meaningfull 
interaction … can have an enduring 

impact“
— Bruce D. Perry  



Wat nodig om te leren? 



Aanpak laten aansluiten bij zone van naaste 
ontwikkeling
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Stimuleer abstract denken
- inzichtgevende therapie
- gedragstherapie
- verhalen vertellen
- dramatherapie

Faciliteer socio-emotionele groei
- speltherapie
- creatieve therapie
- parallel spel ; samen beleven

Installeer somato/sensorische integraties
- muziek - therapeutische massage
- beweging - therapie met dieren

Zorg voor een gereguleerde basis
- massage - EMDR
- ritme - sensorisch aanbod 

CORTEX

LIMBISCH

MIDDEN
HERSENEN

HERSEN
STAM



Know the stage
Watch the state

All rights reserved © 2006-2022 Bruce D. Perry



State dependent functioning: 
Watch the state
Mentale Staat KALM ALERT ALARM ANGST PANIEK

Functioneel IQ 120-100 110-80 90-60 70-50 <50

Denkmogelijkheden ABSTRACT -
 creatief-reflectie

CONCREET
Routine

EMOTIONEEL
Reactief

REACTIEF
reflex

REFLEXMATIG

Hersengebieden- 
primair en secundair

Neocortex
Subcortex

Cortex
 limbisch

Limbisch 
Middenhersenen

Middenhersenen
Hersenstam

Hersenstam
Autonoom 

zenuwstelsel

Tijdsgevoel verre toekomst dagen
uren

Uren
Minuten

Minuten
Seconden

geen tijdsbesef
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MENTALE STAAT KALM ALERT ALARM ANGST PANIEK

Reacties binnen het 
Arousal-continuum

Reflectie Waakzaam Bevriezen Vecht Vlucht

Dissociatieve reacties Rust Vermijden volgzaam dissociatie flauwvallen

Denkmogelijkheid ABSTRACT CONCREET EMOTIONEEL REACTIEF REFLEXMATIG

KLASKENMERKEN reflectie en 
verwerking 
van nieuwe 

info. 
bij het toetsen 

kan info 
worden 

herinnerd

er kan worden 
lesgegeven- 
studenten 

internaliseren 
nieuwe info en 
dwalen soms 
even af om 

efficiënt nieuwe 
info te stockeren

nieuwe info leren 
is moeilijk. Lln 

zijn niet 
betrokken of 

hangen het uit. 
Ze proberen 
zichzelf te 
reguleren

Leren is 
onmogelijk. Lln 

kan je niet 
betrekken. Velen 

zijn gefreezed 
maar lijkt het 
alsof ze niet 

willen 
meewerken

Het uitageren 
stijgt

agressie, 
roekeloos 

gedrag, openlijk 
tegen autoriteit 

en regels 
ingaan. Ofwel in 

volledige 
vlucht/vecht of 
wel  volledig 

teruggetrokken
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Voorspelbaar 
de-escalerend gedrag 

van de omgeving

nabijheid
stil

wiegen
rustige geluiden

routine
persoonlijke 

ruimte
voorspelbare 

aanraking

rustige stem
oogcontact
vertrouwen

heldere simpele 
aanwijzingen

ritmische 
bewegingen

somatosensorische 
activiteiten

gerustellende en 
vertrouwde stem

trage fysieke 
aanraking met vaste 

hand
aanraking op 
uitnodiging

rustige, melodische 
woorden

zingen-neuriën
muziek

luisteren
geruststellen

nabijheid
stil 

vertrouwen
afstandelijk

lichten uit- geluid 
dimmen

sensorische input 
verminderen

op een passende 
manier fysiek 

beperken
afstandelijk maar niet 

afwezig
individuele aandacht

steun van 
volwassene

uit de situatie
TIJD!

Voorspelbaar 
escalerend gedrag

luide geluiden
ongewenst te 
dichtbij komen
onvoorspelbare 

aanraking
verandering in 

routines

frustratie en angst
communicatie vanop 

afstand- zonder 
oogcontact(bv 

roepen)
complexe 

opdrachten
ultimatums

stem verheffen
hand opheffen- wijzen 

met de vinger
plotse beweging
dreigende toon

chaos in de ruimte, 
chaos in het materiaal

frustratie van de 
leerkracht/verzorger

roepen/chaos
collectieve 

disregulatie van 
leeftijdsgenoten

vastpakken- 
schudden

roepen
dreigen

MENTALE STAAT KALM ALERT ALARM ANGST PANIEK

Reageert op Praten/ideeën Praten/leren Spelen, leren, 
metaforen

Reactief, doen, 
cues

Non verbale 
signalen van 

veiligheid









Rustbox - Rustplanner



Reguleren door te bewegen 
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“One of the few things I knew for sure 
by then about traumatized children 
was that they need predictability, 
routine, a sense of control and stable 
relationships with supportive 
people.”

— Bruce D. Perry  



● Podcast: Regulated and Relational

● To boost learning, just add movement.  
https://www.cultofpedagogy.com/movement/

Interessant luistervoer

Interessant kijkvoer
● Youtube: Stress, trauma and the brain: insights 

for educators

https://www.cultofpedagogy.com/movement/


@etiketjes_en_afgestemd opvoeden
@verbindend_opvoeden
@afgestemd_opvoeden
@traumasensitieve_school

Interessante instagram-accounts

Interessante facebook-groep

Trauma-Informed Teaching & Learning
Trauma Sensitive Schools Think Tank

Traumasensitief-onderwijs



Literatuurlijst

1. De Traumasensitieve school - Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas (Anton Horemans - 
Uitgeverij Lannoo)

2. Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen (Leony Coppens, Marthe Schneijderberg, Marthe 
Schneijderberg Carina van Kregten - Uitgeverij B.V., Swp)

3. Brain-changing strategies to trauma-proof our schools. Kline Maggie; Levine Peter, North Atlantic 
Books, 2020

4. The school Discipline Fix. Stuart Ablon en R. Pollastri
5. De jongen die opgroeide als hond. Bruce Perry

1. Wiebelen en friemelen in de klas - over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren 
(Monique Thoonsen en Carmen Lamp - Pica uitgeverij)

2. Yogakaartjes uit ‘Yogakrakelingen - 50 leuke yogaoefeningen voor kinderen en volwassenen’. Tara 
Gruber en Leah Kalish - Koppenhol uitgeverij - te koop via bol.com (worden niet meer gedrukt)

3. Massagekaartjes uit ‘Kindermassagekaarten’. Helen Purperhart - Uitgeverij AnkhHermes - te koop via 
www.ankh-hermes.nl 

4. Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs - over hoe leraren meer antwoorden hebben 
op onacceptabel gedrag dan alleen maar straffen en hoe hun gezag op een krachtige manier vorm 
te geven (Haim Omer)

5. Draakje Vurig op school  - Josina Intrabartolo, Janneke van Olphen en Martine Goudappel

Interessant leesvoer

http://www.ankh-hermes.nl
https://www.bol.com/nl/c/janneke-van-olphen/14399401/
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