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• Impact van chronische stress en traumatische 
ervaringen op kinderbrein (animatie)

• Wat is veerkracht 
• Steun bieden aan vluchtelingenjongeren? (online 

cursus)
• Links naar (gratis) leermaterialen

Inhoud workshop: 



Impact van chronische stress



Er is stress en STRESS
• Stress = een biologisch proces in hersenen en lichaam – reactie 

op acuut gevaar

• Drie reacties: Vechten, vluchten of bevriezen

• Gevaar geweken -> rust en herstel



En bij langdurige stress …
… blijft de alarmbel rinkelen, lichaam blijft 

stresshormonen aanmaken.

-> continue in vecht, 

vlucht of bevriesstand.

• Kan leiden tot veranderingen in brein en 

stresssysteem 



Animatie: impact van stress op het 
kinderbrein



Wat is veerkracht?



Wat is Veerkracht
• Veerkracht is geen vaststaande eigenschap

• Dynamisch proces

• Je ontwikkelt het tijdens je leven

• Vermogen gebruik te maken van eigenschappen, 
vaardigheden en externe bronnen die je helpen
omgaan met een ingrijpende gebeurtenis

• Ontwikkelt zich in relatie met anderen

• Kan veranderen en van situatie tot situatie
verschillen



Waarom is veerkracht belangrijk
• Je leert dat tegenslagen bij het leven horen

• Je kunt vaardigheden leren hiermee om te gaan

• Als je beter in je vel zit kun je dingen beter
onthouden en gaan leerprestaties omhoog

• Draagt bij aan een goede (geestelijke) gezondheid en 
liefdevolle relaties



Veerkrachtportfolio



Externe hulpbronnen
• Voorbeelden zijn: veilige ouders/verzorgers, een

goede relatie met een betrouwbare volwassene
buitenshuis (familieleden, leerkrachten, 
buurtgenoten), leeftijdsgenoten, omgeving (wijk) 

• Ook vluchtige contacten belangrijk (waarin gezien, 
gesteund, gehoord)



Wat doe je al? 

(in gesprek met je buurman of buurvrouw)  

Wat kun jij doen om 
vluchtelingenjongeren te
steunen? (online cursus)





Veiligheid
Gevoel van veiligheid belangrijk om weer aan leren toe te
komen

Hoe kun jij een veilige persoon zijn

• Voorspelbaarheid, routines, rituelen, klasseregels

• Oprechte interesse en empathie

Hoe zorgen voor een veilige groep

• Groep creëren/verbinden (groepsactiviteiten), 
groepsgesprekken normen en waarden, benadrukken
overeenkomsten



Filmpje Rana, Susan en Ragavan









Docent Agnes, Martijn en Marja



Omgaan met emoties en gedrag
Vaak in de war door ervaringen, puberteit ook van 
invloed

• Helpen bewust te maken, emotionele
ontwikkeling stimuleren, manieren vinden hoe om 
te gaan met stress reacties, psycho-educatie

Soms onaangepast gedrag agv stress, onderscheid
met normaal pubergedrag

• Helpen hun gedrag te begrijpen en te reguleren, 
positief gedrag te stimuleren



Onzichtbare koffer



Filmpje wat heeft hen geholpen







Filmpje wat heeft hen geholpen





Grenzen aan steun
• Soms hebben jongeren (en/of hun ouders) hulp

nodig van een professional, doorverwijzen is dan 
nodig

• Ook is het belangrijk goed voor jezelf te zorgen en 
je grenzen te bewaken



Links gratis leermaterialen
Augeo



Gratis online cursus en animatie (in 
meerdere talen)

https://www.augeo.nl/vluchtelingenkinderen

https://www.lowan.nl/vo/lesmateriaal/ (pag. 20 en 2)

https://www.augeo.nl/vluchtelingenkinderen
https://www.lowan.nl/vo/lesmateriaal/


Veerkracht versterkers

https://www.augeo.nl/veerkracht-versterkers

Veerkracht magazine & interactieve animatie over veerkracht

https://www.augeo.nl/veerkracht-versterkers


Breinbijsluiter voor jongeren
https://www.augeo.nl/veerkracht-versterkers

Hoe zit het met stress en het brein van een jongere? Waarom kan iemand nog last hebben 
van dingen die hij of zij al een tijd geleden heeft meegemaakt? Hoe ga je om met stress en 
bepaalde prikkels? 

https://www.augeo.nl/veerkracht-versterkers


Animatie onzichtbare koffer

https://www.augeo.nl/nl-nl/psycho-educatie



Vragen?



Andrea Smits

andrea@augeo.nl

0343-536040

www.augeo.nl

Dank je wel

http://www.augeo.nl/

