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NIP – Crisis Interventie Netwerk Schoolpsychologen (NIP-CINS) 
 

 
Een gespreksmodel voor de psychosociale ondersteuning  
van vluchtelingenkinderen op school 
 

 
Algemeen 
 
De achtergrond van vluchtelingenkinderen die in Nederland op een (reguliere) school 
komen is heel divers. Ze kunnen al een bepaalde tijd in één of meer opvangcentra in 
Nederland gewoond hebben, ervaring hebben met het onderwijs en de Nederlandse 
taal op een azc-school of in een schakelklas, hulp hebben (gehad) bij het verwerken 
van hun ervaringen. Maar ze kunnen ook recent zijn aangekomen en nog niet zo 
lang geleden heftige, schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt, mogelijk 
getraumatiseerd zijn en geen hulpverlening hebben. Als ze in een azc verblijven is er 
een screening gedaan door de GGD naar gezondheid en eventuele traumatisering.  
Mogelijk heeft de nieuwe school al basisinformatie ontvangen via het azc of andere 
opvanglocatie als het kind daar nog verblijft, van hulpverlenende instanties en/of van 
de ouders of andere familie. Soms is er wellicht al sprake van uitgebreide overdracht, 
soms is er nog maar heel weinig informatie.  
 
Het is in elk geval belangrijk dat de nieuwe school bij plaatsing bespreekt hoe het 
met de leerling(en) en zijn/hun gezin gaat. Een kennismakingsgesprek met de ouders 
(of andere gezinsleden), zo nodig met tolk, zal daarbij veelal de eerste stap zijn.  
Vooral als er meerdere kinderen in het gezin zijn, zal dat het beste door de IB-er, 
zorgcoördinator of adjunct-directeur gedaan kunnen worden. In dit gesprek kan 
informatie worden verzameld of aangevuld over de leefsituatie in het land van 
herkomst, over de vluchtgeschiedenis (als ouders dat willen en kunnen), maar vooral 
ook over de huidige leefsituatie: hoe wonen ze nu, wat is hun perspectief, hoe gaat 
het met de kinderen, wat houdt ze het meest bezig, welke onzekerheden zijn er nog. 
 
Vervolgens moeten de nieuwe leerlingen kennis maken met hun leraar en de klas.  
Er wordt hierna een model aangereikt voor het eerste gesprek met een of meerdere 
vluchtelingenkind(eren) door de leraar, mentor of schoolpsycholoog, voordat deze in 
hun nieuwe klas komen. Het gesprek kan op elk moment worden herhaald. Daarna 
worden suggesties gegeven voor een gesprek met de klas, op de eerste schooldag. 
Bij deze gesprekken wordt aangesloten bij leeftijd en ontwikkelingsniveau van de 
leerling(en) en bij de achtergrondinformatie die al bekend is. 
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Gesprek met één of meerdere vluchtelingenkind(eren) 
 
(door leraar, mentor of schoolpsycholoog, eventueel met tolk, 20 à 30 minuten) 
  
Doel van dit gesprek is de leerling goed voor te bereiden op de nieuwe situatie en 
psychosociaal te ondersteunen door belangstelling te tonen en geruststellende 
informatie te geven. Ga bij vragen aan de leerling uit van zijn huidige leefsituatie. Dat 
blijkt vluchtelingenkinderen het meest bezig te houden, meer dan schokkende 
gebeurtenissen als bombardementen e.d. Vraag waarover de leerling zich zorgen 
maakt en waarom, waarop hij hoopt, wat hij graag zou bereiken, e.d..   
Ga niet te diep in op de gevoelens van de leerling en forceer niets. Het zich afsluiten 
voor gevoelens kan zelfbeschermend en dus functioneel zijn. Zorg dat u weet wat 
gebruikelijke reacties zijn na het meemaken van schokkende gebeurtenissen, zodat 
u de leerling zo nodig gerust kunt stellen. Bij alles wat de leerling vertelt, is het van 
belang vooral te luisteren en niet oordelend op te treden.  

 
Fasen in het gesprek 
 
1. Informeren 
 
Stel jezelf voor, zeg dat je het erg vindt wat de leerling (en zijn familie) is overkomen 
en heet hem welkom op de school. Informeer hem over de school, zijn klas, lessen 
Nederlandse taal, extra begeleiding op school in de komende tijd, enz. Geef hem 
gelegenheid om vragen te stellen. Toon betrokkenheid, vraag de leerling hoe het op 
dit moment met hem gaat en vraag hem naar zijn favoriete schoolvakken, interesses, 
hobby’s, e.d.   
 
2. Ervaringen van de leerling m.b.t. zijn situatie als vluchteling  
 
Geef de leerling de gelegenheid te vertellen wat hij de laatste weken/maanden heeft 
meegemaakt en hoe dat voor hem was. 

- waar was hij de afgelopen tijd en hoe is dat gegaan  
- wat hij toen gedaan heeft, hoe hij reageerde 
- eventueel, als de leerling dat wil: wat voor oorlogservaringen hij heeft 

en hoe de reis naar Nederland is verlopen 
- of hij daar later nog veel aan heeft gedacht, of andere reacties had  

 
Maak duidelijk dat deze reacties normaal zijn in deze omstandigheden, maar dat ze 
ook weer over zullen gaan (alleen als er sprake van is).  
 
 
3. Steun van anderen (en coping) 
 
Wat er sindsdien is gebeurd 

- of hij kon praten over de moeilijke situatie of gebeurtenissen en met wie 
- hoe die personen daarop reageerden 
- of hij daar iets aan had 
- als hij er niet over gepraat heeft, wat hij dan wel heeft gedaan 
- of hij daar iets aan had 
- met wie hij nu kan praten als hij daar behoefte aan heeft 
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4. De toekomst: de volgende dagen/weken (en coping) 
 
Vraag de leerling hoe hij de komende dagen / weken ziet 

- hoe zal het voor hem zijn op school / ‘thuis’ de komende tijd 
- zullen zijn ouders/familie nog erg bezorgd zijn 

 
Hoe is hij in het verleden met moeilijke situaties omgegaan 

- wat hielp hem door moeilijke of treurige situaties heen 
- wat hielp het meest? kan hij dat nu ook gebruiken 

 
Vraag de leerling wat volgens hem zou moeten gebeuren / moet worden gedaan 

- maakt hij zich zorgen over bepaalde dingen  
- kan er iets gedaan worden 
- wat wil hij zelf doen 

 
 
5. Afsluiting / afspraken 
 
Het gesprek wordt kort samengevat. Vertel de leerling wat hij de komende tijd kan 
verwachten:  

- indien relevant, als er posttraumatische reacties werden genoemd: dat 
die normaal zijn 

- vragen die de leerling kan stellen, hulp die hij kan vragen: waar en bij 
wie (thuis, op school, zo nodig professioneel) 

- wanneer het volgende gesprekje met de leerling is  
- of de leerling in de klas iets over zichzelf wil vertellen, en waar hij dan 

aan denkt  
- etc. 
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Gesprek met de klas op de eerste schooldag van het 
vluchtelingenkind 
 
(door leraar of mentor, eventueel met tolk, 10 à 15 minuten)    

 
Bij dit gesprek wordt de nieuwe leerling kort voorgesteld of doet hij dit zelf. De andere 
leerlingen kunnen vragen stellen waarbij wordt vermeden dat oorlogs- en vlucht-
ervaringen teveel aan bod komen. Tijdens het individuele gesprek is met de leerling 
besproken of deze de klas iets wil vertellen over wat hij meegemaakt heeft; dit wordt 
heel serieus genomen. Als andere leerlingen er meer vragen over stellen dan het 
vluchtelingenkind lief is, wordt aan de groep duidelijk gemaakt dat dat iets is waar hij 
nu nog niet over kan of wil praten, misschien later wel. Vluchtelingenkinderen hebben 
veel moeten achterlaten, meestal willen ze er nu vooral weer bij horen, zich veilig 
voelen en weer controle ervaren over hun leven. Daarom willen ze in de klas vaak 
liever niet teveel praten over wat ze hebben meegemaakt. Het heden staat voor hen 
meestal centraal. 
Bij heel jonge kinderen wordt in de groep slechts in beperkte vorm verteld dat het 
kind heeft moeten vluchten uit een ander land en waar hij vandaan komt. 
Uitgangspunt is het kind in de klas zo weinig mogelijk een uitzonderingspositie te 
laten innemen.  
 
 

Suggesties  
 
 
Kennismaking  
 

 Voorstellen van de leerling door de leraar: naam, land van herkomst, waarom 
gevlucht (heel kort).  

 Voorstellen door de leerling zelf, begeleid door de leraar en afhankelijk van 
leeftijd en taalbeheersing: waar hij nu woont, hobby’s, sporten. Nodig de 
leerling uit over de gewone dingen in een kinderleven te vertellen.  
 

 
Ervaringen van de leerling m.b.t. zijn situatie als vluchteling 
  

Alleen als de leerling dat zelf wil: iets vertellen over de plaats waar hij vroeger 
woonde, wat hij van de oorlog heeft meegemaakt en hoe de reis naar 
Nederland is verlopen.  
Alleen als de leerling dat wil: wat hem heeft geholpen in die moeilijke periode. 

 
 
Afspraken  
 

Bespreken met de groep wat ze kunnen doen voor hun nieuwe klasgenoot. 
Wat voor uitleg/hulp heeft hij nodig, wie doet wat, eventueel maatjes (minimaal 
twee) aanstellen. Geef de nieuwe leerling waar mogelijk zelf de controle. 
Afspreken met de groep dat nieuwe informatie zal worden doorgegeven.   
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Na de plaatsing op school 
 
Vanaf de plaatsing kan de school een belangrijke rol spelen bij het volgen van de 
ontwikkeling van de leerling. Het is raadzaam de weken/maanden na het gesprek te 
blijven observeren en regelmatig een individueel gesprek te hebben over hoe het 
gaat, wat de leerling bezig houdt, waar misschien iets aan gedaan kan worden. Maar 
behandel de leerling vooral zo snel mogelijk als de andere leerlingen, geef hem waar 
mogelijk verantwoordelijkheden (taakjes/taken). 
 
Stressreacties en traumatisering  
Eventuele traumatisering is ook een belangrijk observatiepunt. Als er externe 
hulpverlening is, kan de school mogelijk gebruik maken van hun bevindingen op dit 
punt. Schokkende gebeurtenissen als een oorlog en het vluchten voor geweld, het 
moeten achterlaten van familie, vrienden en school, een vermoeiende, gevaarlijke 
reis op zoek naar een veilig onderkomen en daarna vaak een lange ‘reis’ door 
verschillende opvanglocaties zullen voor kinderen vaak traumatisch zijn. Ze kunnen 
ook maanden later nog opvallende reacties laten zien. Bij een groot deel van de 
kinderen gaat het om gebruikelijke reacties die weer verdwijnen door zelfherstellend 
vermogen en veerkracht. De kans dat kinderen de schokkende gebeurtenissen op 
natuurlijke manier (zonder professionele hulpverlening) te boven komen wordt groter 
als hun leefsituatie weer stabiel wordt en als ze psychosociaal ondersteund worden: 
als er door hun omgeving een luisterend oor, begrip en troost wordt geboden. 
Essentieel zijn het ervaren van veiligheid en weer meer controle over het eigen leven 
krijgen. Onzekerheden moeten waar mogelijk worden verminderd en de 
zelfredzaamheid van de leerling moet gestimuleerd worden, overbescherming werkt 
contraproductief.  
Het gezin of de familie van de leerling heeft hier natuurlijk de belangrijkste rol, maar 
de familieleden kunnen zelf getraumatiseerd en instabiel zijn.  
 
Vluchtelingenkinderen kunnen, afhankelijk van hun leeftijd en andere factoren, 
allerlei reacties vertonen die het gevolg zijn van de schokkende gebeurtenissen die 
ze hebben meegemaakt en de onzekere situatie waarin ze verkeren, zoals: 
 

- slecht slapen, nachtmerries, bedplassen 
- telkens aan de gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt denken of het 

voor zich zien (herbeleving) 
- de plaatsen en situaties waarin het gebeurde en alles wat er mee te maken 

heeft vermijden (er niet aan willen denken of over praten) 
- overgevoeligheid, prikkelbaarheid 
- boosheid (omdat het in hun huis/land is gebeurd) 
- angst (vooral angst voor herhaling) 
- bezorgdheid over achtergebleven familie, vriendjes, e.a.) 
- ongecontroleerd, driftig gedrag 
- schuldgevoelens (had ik iets kunnen doen) 
- gesloten, somber en teruggetrokken gedrag 
- wraakgevoelens 
- gevoelens van bedreiging 
- leerproblemen op school 
- agressief en uitdagend gedrag  
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Bij zeer opvallende reacties, zoals desoriëntatie (erg in de war zijn, niet meer weten 
waar je woont, wat je deed, e.d.) moet direct professionele hulp worden gezocht. 
 
Ouders/verzorgers van vluchtelingenkinderen 
Het is belangrijk voor school om regelmatig contact met de ouders/verzorgers te 
hebben, zeker in de beginperiode. De leraar/mentor kan hen vertellen hoe het met 
hun kind op school gaat, de ouders/verzorgers hoe het thuis gaat, waar ze zich 
eventueel zorgen over maken en of er nog veranderingen in de thuissituatie zijn. De 
leraar/mentor kan de psychosociale begeleiding op school hierop afstemmen en 
indien er thuis problemen zijn, aan de ouders/verzorgers adviezen geven over hoe 
om te gaan met het gedrag van hun kind of ze verwijzen naar de interne begeleider / 
zorgcoördinator, of een hulpverleningsinstantie. Ook kan worden gesproken over hoe 
het met de ouders zelf gaat. Het stabieler maken van ouders is vooral bij jonge 
kinderen een van de belangrijkste productieve factoren, dat kan bijdragen aan het 
voorkomen van langdurige traumatisering.  
 

 
Toelichting bij het gespreksmodel  
 
Het hiervoor gepresenteerde model voor gesprekken met vluchtelingenkinderen is 
een toepassing van het gespreksmodel voor groepsgesprekken op een school na 
een schokkende gebeurtenis (Koning en Van Halem, 2013). Dit gespreksmodel is 
gebaseerd op de principes van het NOVA-model (National Organisation for Victim 
Assistance, USA), het model Basic-PH (CSPC, Israël) en de Multidisciplinaire GGZ-
richtlijn ‘Richtlijn voor vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme 
en andere schokkende gebeurtenissen (Impact, 2007). Het NOVA-gespreksmodel 
wordt gebruikt op scholen in de Verenigde Staten en is door Europese trainingen 
verspreid onder schoolpsychologen in landen als Duitsland, Frankrijk en Nederland. 
 
Het gespreksmodel kan in allerlei situaties en met zowel kinderen als volwassenen 
worden gebruikt. Hoewel oorspronkelijk ontwikkeld voor gesprekken met groepen 
leerlingen, leraren of ouders, kan het ook dienen voor een individueel gesprek.  
Het model kan direct of kort na een schokkende gebeurtenis worden toegepast, maar 
ook in de weken, maanden of jaren daarna, zoals bij vluchtelingen. Het bestaat uit vijf 
vaste fasen waarbij een aantal uitgangspunten centraal staan. 
 

I. Uitgangspunten van het model 

 
- Goed informeren. Informatie geven over wat er gebeurd is (direct na een 

schokkende gebeurtenis) en gaat gebeuren. Aangeven dat ook in de 
toekomst alle relevante informatie zal worden verstrekt. In het geval van 
vluchtelingen informatie geven over de school, de klas, waarom juist deze 
klas, e.d.  

Ook informatie geven over de gebruikelijke reacties na schokkende 
gebeurtenissen c.q. ernstige stress, maar alleen als de leerlingen (of 
andere betrokkenen, als ouders) zelf vertellen waar ze last van hebben. 
Waak voor het noemen van teveel mogelijke stressreacties; dat kan het 
ervaren daarvan in de hand werken.  
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Duidelijkheid geven, onzekerheden wegnemen helpt betrokkenen hun 
gevoel van controle weer terug krijgen en vergroot hun gevoel van 
veiligheid. 
 

- Aandacht voor de sociale ondersteuning in de omgeving van de 
betrokkene. Naast het garanderen van veiligheid is psychosociale 
ondersteuning  (het bieden van een luisterend oor, begrip en troost) één 
van de belangrijkste beschermende factoren in of na een crisissituatie. Er 
wordt in het gesprek nagegaan of dat voldoende is, of dat er extra 
begeleiding (door school of verwijzing) moet worden gerealiseerd.  

- Aandacht voor coping stijlen. De meeste mensen hebben voldoende 
veerkracht om schokkende gebeurtenissen weer te boven te komen. 
Hierbij hangt veel af van hun coping stijl: de manier waarop zij als individu 
reageren op schokkende gebeurtenissen. Dit is voor iedereen anders, er 
zijn verschillende wijzen van coping (er over praten, samen met anderen 
zijn, sporten/beweging, creatieve activiteiten, geloof, overdenken (zie 
hoofdstuk over de achtergrond van het gespreksmodel). In principe zijn 
deze wijzen van reageren allemaal goed, helpen ze betekenis te geven 
aan de gebeurtenissen. Door hier in de gesprekken expliciet naar te 
vragen kan de betrokkene zich bewuster worden van wat hem/haar het 
meeste helpt in moeilijke situaties.  

  
II. De vijf fasen in het model 

 
Er zit een vaste structuur in het model. Naast het informeren van de betrokkene 
wordt aandacht geschonken aan verleden, heden en toekomst: wat er gebeurd 
is, hoe de persoon dat heeft ervaren, hoe het nu met hem gaat, hoe hij daar mee 
omgaat en wat hij nodig heeft voor de komende tijd. Steeds wordt gekeken naar 
de behoeften van de betrokkene: veiligheid ervaren, controle over eigen leven 
herwinnen, perspectief zien, en daarmee weer vertrouwen in de toekomst krijgen.  
De volgende fasen worden doorlopen: 

 

1. Informeren. Door het geven van duidelijke informatie, bijvoorbeeld over de 
school, wat de leerling te wachten staat, en het bieden van zoveel mogelijk 
structuur wordt het gevoel van veiligheid en zekerheid versterkt.  

2. Ervaringen van de leerling. In deze fase krijgt de leerling de gelegenheid 
te vertellen wat hij heeft meegemaakt en wat dat voor hem betekende: wat is 
er gebeurd, wie waren er bij hem, wat waren zijn reacties? Door terug te kijken 
op wat er is gebeurd, krijgt de leerling weer meer controle, inzicht en grip op 
zijn situatie. Hij kan gerustgesteld worden, door aan te geven dat zijn reacties 
gebruikelijk zijn en zeer waarschijnlijk in de toekomst over zullen gaan. 

3. Steun van anderen. Nagaan in hoeverre sprake was/is van ondersteuning. 
Bij wie kon/kan hij zijn verhaal kwijt? Wat heeft hij gedaan? Wat hielp hem het 
meest? (Er over praten, samen iets doen, sporten, muziek/zingen, spelen, 
e.a.) Hierdoor wordt de leerling bewuster van zijn coping stijl. 
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4. De toekomst. Hoe ziet de leerling de komende tijd? Welke verwachtingen 
heeft hij van school? Welke coping vaardigheden kan/wil hij gebruiken, als hij 
het moeilijk heeft? Hierdoor worden veerkracht en zelfregulering versterkt. 

5. Afspraken en afsluiting. Het samenvatten van het gesprek, het nogmaals 
wijzen op normale reacties in abnormale situaties, het aangeven van waar hij 
met vragen of voor hulp terecht kan en het maken van een afspraak voor een 
volgend gesprek vergroten de zelfredzaamheid en vertrouwen in de toekomst.   

 
III. Toepassing van het model voor vluchtelingenkinderen 
 
In hoeverre het gespreksmodel kan worden gebruikt voor vluchtelingenkinderen, 
hangt natuurlijk af van de mate waarin de nieuwe leerlingen de Nederlands taal 
beheersen. Als dat nog niet voldoende het geval is, zal misschien met een tolk 
(collega of ouder, die de taal beheerst) kunnen worden samengewerkt. Ook kan het 
gespreksmodel worden vertaald. Houd steeds de uitgangspunten en de fasen in het 
gesprek in de gaten. In de volgende weken/maanden kunnen de gesprekken zowel 
individueel als in groepjes worden herhaald, volgens dezelfde structuur of aangepast 
aan de situatie van dat moment. 
 
 

Achtergrondinformatie     
 
Zie verder voor de organisatie en aanpak op school het draaiboek 
Vluchtelingenkinderen bij ons op school, van het KPC (2015).  
Zie de site van het KPC. 
 
De Augeo - online cursus Vluchtelingenkinderen. In deze cursus leren leraren en 
ander onderwijspersoneel over stress bij kinderen en hoe zij daarmee om kunnen 
gaan. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met Pharos, Centrum ’45 en klinisch 
psycholoog Leony Coppens (2016).  
https://www.augeo.nl/nl-nl/vluchtelingkinderen/traumasensitief-onderwijs/     
 
Een handig, theoretisch verantwoorde en praktische bron over hoe om te gaan met 
getraumatiseerde leerlingen en hun gezinnen is het boekje: 
Kinderen ondersteunen na trauma, door Eva Alisic, Boom, 2012. 
Hierin worden zowel achtergrondinformatie als praktische tips gegeven, voor thuis en 
in de klas.  
 
Voor achtergrondinformatie over het gespreksmodel, zie hoofdstuk 6, 
Crisismanagement, in Interventies in het onderwijs: werken aan goede 
verhoudingen, red. Margot Taal en Caroline Poleij, Boom Lemma, 2011.  
Let op, gecorrigeerde versie: 
http://www.espct.eu/fileadmin/espct/documents/articles/Hoofdstuk_Crisismanagement_compl
eet_.pdf     
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