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Instituutsopleider InHolland
Auteur div. onderwijsboeken.

Dagprogramma

• 8.30-9.00     Inloop

• 9.00-9.05     Opening studiedag door Monique de Sterke

• 9.05-10-30   Lezing   De traumasensitieve school door Anton Horeweg

• 10.30-10.45 Pauze

• 10.45 11.30 Vervolg De traumasensitieve school

• 11.30-12.00 Aan de slag met checklist ‘Is mijn school traumasensitief?’

• 12.00-12.45 Lunch

• 12.45-14.45 Kruisbestuiving in werkgroepen o.l.v. Ingrid van Essen,    
Carola Boer & Anton Horeweg

• 14.45-15.00  Plenaire afsluiting

Wat gaan we doen?

• We gaan in op Ace’s en trauma

• We gaan in op de breinontwikkeling

• We bekijken gevolgen in de klas (cognitief en sociaal 
emotioneel)

• We bekijken wat een traumasensitieve school in 
ieder geval in zich moet hebben.

• De rol van onderwijskundig leiderschap in creëren 
traumasensitieve school

• Eindvraag : Wil en kan mijn team dit?
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De traumasensitieve 
school: Wat is dat 
eigenlijk?

Iedereen heeft 
kennis van trauma

Men ‘snapt echt’ 
waar het lastige 
gedrag vandaan 

komt

De schoolomgeving 
is steunend i.p.v. 

straffend

Er is structurele 
aandacht voor SEL

Leraren maken 
voortdurend 

positief contact

Hier hebben leraren 
een bepaalde

DENKWIJZE

Anton Horeweg (2018) De 
traumasensitieve school

Waarom 
moeten we 
trauma-
sensitief 
worden?

Trauma leidt vaak tot problemen met 
leren/gedrag

Gedrag van getraumatiseerde leerlingen 
leidt tot onmacht/wanhoop bij leraren

Voor leerling risico op schorsing/ 
verwijdering

Kennis van trauma beperkt deze risico’s

Leraren  kunnen zorgen voor véél 
positieve ervaringen

Een steunende volwassene werkt 
‘genezend’

Anton Horeweg (2018) De 
traumasensitieve school

ACE study

Adverse 
Childhood 
Experience

(Nog geen trauma!)
(Adverse Childhood 

Experience) 
Ingrijpende Gebeurtenis 

in de kindertijd

Mishandeling/verwaarlozing

Seksueel misbruik

Ouders ernstig ziek/overleden

Huiselijk geweld /(v)echtscheiding

Alcohol/ drugs misbruik van ouders

Psychiatrische aandoening ouders

Ouder(s) in de gevangenis

Bedreiging met wapen
Felitti, V.J., Anda, R.F., Nordenberg, D., Williamson, D.F., Spitz, A.M., Edwards, V., Marks, J.S. (1998). 
Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in 
adults: The adverse childhood experiences (ACE) Study. American Journal of Preventative Medicine, 
14, 354-3

Anton Horeweg (2018) De 
traumasensitieve school
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Gevolgen op lange termijn*

•Psychische problemen
•hart-, long- en vaatziekten
•Overgewicht
•Depressie
•Verslaving 

* Felitti, V.J., Anda, R.F., Nordenberg, D., Williamson, D.F., Spitz, A.M., Edwards, V., Marks, J.S. (1998). Relationship 
of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The adverse 
childhood experiences (ACE) Study. American Journal of Preventative Medicine, 14, 354-3

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school

ACE-score in Nederland

•Onder volwassenen: 

•44% één ACE 
meegemaakt

•10% meer dan 4 
ACE’s.*

Kuiper, R.M., Dusseldorp, E., Vogels, A.G.C. (2010). A first 
hypothetical estimate of the Dutch burden of disease in 
relation to negative experiences during childhood. 
Leiden/Driebergen; TNO/Augeo Foundation

•Onder kinderen 
(groep 7/8)

•45,4% ACE’s
meegemaakt
•23,1 % één ACE

•11,4 % drie of meer 
ACE’s

• Vink, R. e.a. (2016). Ik heb al veel meegemaakt, 
Ingrijpende jeugdervaringen (ACE) bij leerlingen in groep 
7/8 van het regulier basisonderwijs. Leiden/Driebergen: 
TNO / Augeo Jongerentaskforce.

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school

ACE’s? Die komen bij ons niet voor

• 119.000 mishandelde kinderen/jongeren

• 23.600 pleegkinderen (Pleegzorg Nederland, 2018).

• 3.000  adoptiekinderen (sinds 2010)

• 200.000 gezinnen met huiselijk geweld (factsheet
huiselijk geweld, 2018).

• 577.000 kinderen/jongeren ouder met psych. 
problemen (KOPP kinderen), 423.000 onder de 12 
jaar. www.koppkvo.nl, mei 2019

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve 
school
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Van ACE naar psychotrauma*

• ACE            trauma bij iets minder dan de helft **

• ACE            trauma o.a. afhankelijk van individu (zie verderop)

• Hoe meer ACE’s hoe groter de kans

• *   Adverse Childhood Experience: Ingrijpende gebeurtenis in je jeugd.

• ** Boer en Lindauer (2012).

• *** Van der Kolk, B. (2016). 

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve 
school

ACE’s
***

PSYCHO TRAUMA

• PSYCHO TRAUMA: wond van de psyche

• Ontstaat bij (levensbedreigende) gebeurtenis, waarbij we machteloos zijn

• Deze gebeurtenis is voor jou overweldigend

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve 
school

Typen trauma

• Enkelvoudig trauma (één keer een ingrijpende 
gebeurtenis meegemaakt)

• Chronisch trauma (meerdere keren traumatische 
gebeurtenissen meegemaakt)

• Vroegkinderlijk trauma of complex chronisch trauma 
(chronisch trauma op zeer jonge leeftijd: In uterus - 6 
jaar)

• Vergeet niet dat chronisch trauma ‘ungoing’ kan zijn en 
de gevolgen zeker!

*Porges, S. W. (2017). The pocket guide to the polyvagal theory: The transformative power of feeling safe. 
WW Norton & Co.

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve 
school
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Wanneer wordt kans op trauma groter?*

• Hoe jonger hoe meer kans

• Slachtoffer/ getuige van geweld tussen mensen

• Verraad door of verlies van gehechtheidspersoon

• Als de situatie ‘nog aan de gang is’ / lang duurt / vaker voorkomt

• Voorgeschiedenis kind is ‘problematisch’

• Al problemen met broer of zus

• Geen steunende volwassene

Voor vluchtelingen geldt dit vaker

*Coppens, L. ; Schneijderberg, M . ; Kregten, C. van (2015). Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs. Amsterdam: SWP.

*Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school. Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas. Houten: Lannoocampus. 

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve 
school

Welke kinderen lopen meer risico:
(kindfactoren)

Hoe zit dat bij uw populatie?

• Adoptie- en pleegkinderen

• Ongewenste kinderen

• Kinderen met verlies ervaring

• Verwaarloosd/mishandeld/misbruikt

• Couveuse kinderen

• Langdurig zieke kinderen 

• Gepeste kinderen

• Vluchtelingenkinderen (kinderen van arbeidsmigranten)

• Van IJzendoorn, M.H. (2008), 'Opvoeding over de grens. Gehechtheid, trauma en veerkracht'. Amsterdam, Boom 
Academic. 

• Juffer, F. (2010), 'Beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties '. Den Haag, Raad voor de Rechtspraak.

• Horeweg, A. (2018). De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas. Houten: 
Lannoocampus.

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school

Risicofactoren trauma
(ouderfactoren)

•Ouders die zelf getraumatiseerd zijn

•Ouders die problematisch gehecht zijn

•Niet responsieve/sensitieve opvoeders

•Tienermoeders 

• Ouders met psychische problematiek 

(kopp-kinderen)

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school
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De delen uitgelegd

• Getraumatiseerd deel: pijn, verdriet, wanhoop, 
machteloosheid (ontstaat plotseling of geleidelijk)

• Overlevingsdeel: voorkomt dat traumadeel 
‘gevoeld’ wordt. (Zorgt dat je kunt leven, beschermt dus tegen pijn)

• Gezonde deel: niks mis mee

Wat je in school(en elders)kunt zien 
van het overlevingsdeel (strategieën)

• Vechten, vluchten, bevriezen, pleasen

• Afgesneden zijn van gevoel: leven vanuit ratio.

• Ik doe het wel zelf!

• Vermijden van alles wat herinnert aan de traumatische 
gebeurtenis.

• Controlefreak: mij kan niets gebeuren, ik heb alles onder 
controle.

• Perfectionisme: Alles moet perfect. Alles onder controle.

• De clown uithangen. Niet laten zien wat je voelt.

• Een masker opzetten: gevoelens niet tonen en net doen 
of alles oké is.

• Terugtrekken: jezelf onzichtbaar maken

• Zorgen: altijd en overal voor iedereen klaar staan

• Kort lontje: bij het minste of geringste meteen geïrriteerd 
zijn

• Verdringen: Innerlijke leegte wordt gevuld met overmatig 
sporten, eten, werken, drinken, drugs, seks.

Gevolgen voor de ontwikkeling van het brein

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve 
school

Bron: Child Trauma Academy
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Kindermishandeling: meer dan slaan alleen*

•Fysieke mishandeling geslagen, geschopt, verbrand, 
enz. worden, 18 %

•Fysieke verwaarlozing geen goede kleding, geen 
eten, niet schoon, 24%

•Emotionele verwaarlozing (Als er wat is, troost 
niemand je: ouders niet ‘beschikbaar,’ 36%)

•Emotionele mishandeling Frequent uitgescholden, 
vernederd worden, 11%

•Seksueel misbruik (4%, maar…)

•Getuige zijn huiselijk geweld
•Vechtscheiding (26%)

* Definities ontleend aan NJI (2019)

Tips ter ‘preventie’ kindermishandeling (en 
mogelijk trauma)

• Directie faciliteert/ zorgt ervoor

• In alle klassen praat met over wat ‘normaal’ is*
• Ziet nut  en noodzaak van kindgesprekken.

• Hoe zit dat op jouw school? Hoe wordt dit door 
directie en IB gefaciliteerd? 

Wissel uit met je buur.

Trauma 
herkennen 
in je school?

Angstig

Heel stil

Heel druk

Snel boos

Agressief

Soms meteen, soms later

Anton Horeweg (2018) De 
traumasensitieve school
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Waarom je traumareacties van het brein  
terugziet in de school.

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school

Neocortex
Redeneren, logisch 

denken, taal, bewustzijn

Limbisch systeem
(amygdala, hippocampus, hypothalamus):

Emoties toekennen, 

scannen op gevaar
Hersenstam + cerebellum
Autonome zenuwstelsel

Fight, flight, freeze

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school

Dual Pathway-Model of Fear
(LeDoux,2000, 2003, 2008)

Window of Tolerance

Hyper arousal
(fight, flight, active freeze)

Optimale arousal In staat tot redeneren, leren, enz.

Hypo arousal
(passive freeze, dissociatie)

©Horeweg, A.(2018).De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedrag. Houten: Lannoocampus 

S
T
R
E
S
S

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school
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Hyper-arousal: Fight, flight, freeze 
in de klas/groep

Hypo-arousal: passive freeze

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school

Wat het brein 
‘ziet’

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school

•Mimiek

•Houding

•Beweging

•‘Tone of voice’

Wat merk je in je school van toxische stress?

• Slechte zelfregulatie

• Slecht werkgeheugen

• Slechte concentratie

En uiteindelijk ook

• Verminderde motivatie

• Versplinterd zelfbeeld

• Depressie, suïcide gedachten

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school
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Zelfregulatie: 
een probleem. 
Hoe  kom je 
terug in je 
‘raampje’:

Leer je van je opvoeders

Deze kinderen hebben dat 
NIET GELEERD*

Cortex letterlijk onvoldoende 
ontwikkeld

Nodig voor functioneren 
in de klas

Harmelen L. van, Tol M-J. van, Wee N.J.A. van der, 
Veltman, D.J. , e.a. Reduced Medial Prefrontal Cortex 
Volume in Adults Reporting Childhood Emotional 
Maltreatment Biological Psychiatry, Volume 68, Issue 
9, 1 Nov. 2010, P. 832-838 
Cook, A. ; Spinazzola, J. Ford, J. e.a.(2005)  Complex 
trauma in Children and Adolescents. Psychiatric
Annals,35, 390-398.
Coppens, L.; Schneijderberg, M. & Kregten, C. (2015). 
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een 
praktisch handboek voor het basisonderwijs. 
Amsterdam: SWP.
Blaustein , M. E. &  Kinniburgh, K.M. (2015). Het 
behandelen van trauma bij kinderen en jongeren. 
Amsterdam: SWP.

Stel je voor

• Je hebt huis en haard 
plotseling verlaten

• Je hebt onderweg veel 
meegemaakt

• Je bent in dit land al diverse 
keren verplaatst

• Er dreigen meer 
verplaatsingen

• Je verstaat anderen 
nauwelijks

• Sommige mensen bejegenen 
je vijandig

• Succes met je 
rekentoets!

Trauma beïnvloedt je school-
leven: Toxische stress

Ik ben niets waard

• Ik ben stom, ik heb alles zomaar laten gebeuren, ik kan niks, 
door mij is mijn vader opgepakt door soldaten, ik kan beter 
maar niet geboren zijn…

• Het is mijn schuld, ik ben vies, ik schaam me, iedereen ziet 
het, dadelijk maakt papa mijn zusje dood, ik ben niks, ik 
verdien het niet er te zijn..

• Hoe kan jij de leerkracht helpen deze leerling 
te ondersteunen? Maak samen een lijstje

28
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Mogelijke antwoorden bij 
Ik ben niets waard: Hoe kan de school helpen?

Iemand die…
• in mij gelooft
• volhardt in het maken van contact
• vriendelijk is, ook als ik dat niet ben
• me begrijpt
• me complimenten geeft
• me verantwoordelijkheid geeft
• laat merken dat ik er toe doe
• Laat merken dat ik goed ben zoals ik ben
• laat merken dat ik er mag zijn!

Daarom!

• Minder goede executieve functies (met name 
emotieregulatie en inhibitie)

• Minder ontwikkelde  interne spraak

• Triggers (Iets dat je herinnert aan de traumatische gebeurtenis)

• Een hyper alert stress systeem

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve 
school

Wat leerkrachten moeten leren: 
co-regulator worden

• Hun taak:

• Kalm blijven

• In het hier en nu zijn (mindful)

• Benoemen wat je ziet: het kind krijgt daardoor meer grip / voelt zich 
begrepen

•Dat kunnen leerkrachten alleen als ze gesteund 
worden door IB en directie!!

•Kan de leerkracht stoom afblazen bij de directie?

31
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Tips:
Let op 
triggers

Onduidelijke gedragsverwachtingen

Maar ook: dwingende opdrachten

Een correctie

Lesovergangen en afwijken routines

Provocatie klasgenoot

Maar vooral: dingen die aan de 
traumatische gebeurtenis doen denken!

Anton Horeweg (2018) De 
traumasensitieve school

Voorbeelden van triggers

• Schreeuwen, aangeraakt worden, ruziënde mensen, 
stilte, alleen zijn, iemand die boos kijkt, iemand die te 
dichtbij komt, iemand die in je ogen kijkt, omkleden bij 
gym, naar voren geroepen  worden in de klas, een 
bepaalde geur, een bepaald geluid, politie of anderen in 
uniform, hard stemgeluid, iemand die op een bepaald 
persoon lijkt, bepaalde gedachten, herinneringen, 
beelden op tv; 

• Zelfs een zonnige dag kan een trigger zijn….

• Coppens & Schneijderberg (2016). Train de trainer. Opleiding lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. 
Bewerkt

• Horeweg, A. (2019). De traumasensitieve school. Anders kijken naar gedragsproblemen in de klas. 
Houten: Lannoocampus.

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve 
school

De koffer van Jacqueline

Overtuigingen en verwachtingen over:

• zichzelf

• anderen 

• de wereld

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve 
school
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Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve 
school

Gedrag

GedachtenGevoelens

De cognitieve driehoek
Hoe je overtuigingen (‘de 
koffer’) je ggg beïnvloeden

De traumacyclus
(ook in jouw school?)

• Bron: McInerney, M. & McKlindon, A. 
(2014). Unlocking the Door to Learning: 
Trauma-Informed Classrooms & 
Tranformational Schools. Verkregen via 
Education Law Centre https://www.elc-
pa.org/wp-
content/uploads/2015/06/Trauma-
Informed-in-Schools-Classrooms-FINAL-
December2014-2.pdf

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school

Vliegende start of crashcourse?
Wat je leerkrachten moeten doen:
(en  het MT moet initiëren en bewaken)

• Het nieuwe schooljaar 
begint vóór de vakantie 
(kennismaking).

• Bij kinderen waarvan je 
weet dat ze 
getraumatiseerd zijn: 
gesprekje nieuwe 
leerkracht.

• Idee van collega-school: 
welkomkaartje/welkom-
knuffel

• Begin schooljaar: vooral 
inzetten op relatie.
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Safe places: Veilige 
plekken in klas of school

• Stressballetjes, dekentjes, 
knuffels, tastvormpjes, 
schommelstoel, 
verstopstoel, mp4 speler 
met rustige muziek,     
kleurplaten, eenvoudig 
(reken)werk, 
schrijfschriftje, mini 
trampoline, tangles, 
kauwsnoeren, pittenzakjes, 
enz.

Schoolbrede aandacht 
voor ‘emotietaal’

• Door taal kun je emoties leren 
beheersen. Start bij de kleuters 
al!*

• Sluit aan bij SEL competenties

*Snip, A. & Verhallen, F. (2019). Taalonthaal. 
Wonderwoorden voor nieuwkomers. Sociaal-emotioneel 
taalhulpprogramma voor nieuwkomers-kinderen en hun 
leerkrachten. Zie 
www.wonderwoordenwinkel.nl/onderzoek/  Zie ook: 
http://wonderwoordenwinkel.nl/programmas/

De schooldag op onze school begint met…
en eindigt met…

• Onveilig opgroeien betekent: vol stress binnenkomen

• Onveilig opgroeien betekent: vol stress raken vlak voor je naar huis moet

Dat betekent

• dat je opvang moet hebben voor sommige kinderen (het jongetje dat na 5 
minuten al op de gang staat)

• een ‘morning meeting’ misschien een idee is.

• de hand bij de deur belangrijk is.*

• hoe je omgaat met te laatkomers belangrijk is.

• kinderen mogen ‘blijven plakken’ na schooltijd.

* Dolcos S., Sung, K., Argo, J.J. Flor-Henry, S., & Dolcos F. (2012). The power of a handshake: Neural correlates of evaluative judgments 
in observed social interactions. Journal of Cognitive Neuroscience, 24(12) 2292-2305. Doi :10.1162/jocn_a_00295. 

40
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Handle with care (Nederland)
Operation Encompass (VK)

• Samenwerking tussen politie, leerplicht en scholen

• Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt 
ingeschakeld, geeft zij vervolgens alleen de volgende gegevens door 
aan de directeur/ contactpersoon waar de leerling op school zit:

• Naam leerling

• Geboortedatum leerling

• De melding ’Handle with care’.

• Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt de 
politie niet mee.

• Hoe je als school(bestuur) kunt deelnemen aan dit project krijg je van 
mij toegestuurd.

Lesovergangen en andere wisselingen zijn in 
onze school afgesproken

• Wisselingen: per definitie onveilig

• Breng structuur aan in ALLE wisselingen:

• Van binnenkomst naar les, 

• van les naar les, 

• van les naar pauze, 

• van pauze naar les, 

• van les naar huis

Directie ziet noodzaak 
Schoolbrede aandacht voor SEL*

• Zelfbesef (Kennis eigen lichaam, gevoelens herkennen/benoemen, enz.)

• Zelfmanagement (Heftige emoties managen, weten wanneer je hulp moet 

zoeken, enz.)

• Besef van anderen (Empathie)

• Relaties met anderen (Vrienden maken/houden, Omgaan met 

conflicten)

• Keuzes maken (Ingaan tegen groepsdruk, enz.)

*     Bronnen: Casel.org (2011) ; van Overveld (2017) ; Horeweg (2018)

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve 
school
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Directie en IB bewaken schoolbrede ruimte 
voor

• Zingen, muziek, spelen met ritme, dans*

• Ademhalingsoefeningen, kinderyoga, mindfulness (?)

• Beweegmomenten (energizers)**

Waarom? Ontlading brein, synchronisatie (afstemmen op anderen), hiermee 
richt je je op het sociale betrokkenheidssysteem.

• Tip collega-school:*** Nooit langer dan 30 minuten zitten op een schooldag.

* Kolk, B. van der (2016). Traumasporen. Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende 
ervaringen. Uitgeverij Mens!

** Thoonsen, M. & Lamp, C. (2015). Wiebelen en friemelen op school. Huizen: Lannoocampus.

*** cbs Het Lichtpunt, Rhoon.

Conclusie/Samenvatting

• We weten vaak niet van de ACE/het trauma

• ‘De traumasensitieve school’ is een denkwijze

• Voor opzetten traumasensitieve school is een sterke 
onderwijskundig leider nodig en een sterk MT

• Een traumasensitieve school maak je alleen met alle
personeelsleden

• Traumasensitief werken (kijken met een traumabril) is een 
weg met veel hobbels

• Bedenk: veel kinderen/jongeren hebben niemand anders!!

Willen wij dit als school?

• Willen wij wel traumasensitief werken

• Wat doen we al? Wat doen andere scholen?

• Hoe delen wij onze expertise?

• Wat hebben we nog nodig van SWV, besturen, 
directie en MT?

46
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Teambreed traumasensitief werken: de basis 
leggen: 

• Vul met team het formulier in. Vandaag vul je het in als 
directielid/IB’er of SMW’er 

‘Wat doen we al, wat hebben we nodig van (bijvoorbeeld) het bestuur

In je school zijn onder andere nodig: 

• Afspraken over lokaal/schoolinrichting ‘Safe places’

• Afspraken over begin en einde schooldag

• Afspraken over transities (lesovergangen, naar gym, naar pauze, 
overblijf, enz.).

• Afspraken over omgaan met verstorend of zorgelijk gedrag (Hoe te 
reageren, wie te informeren/in te schakelen)

• Stappen meldcode/pestprotocol/ Handle with care project, enz).

Implementatie 
traumasensitief werken

HOREWEG & VAN ESSEN 

ONDERWIJSTRAININGEN

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve school

Algemene kennis over trauma

Vaststellen visie op 
gedrag/trauma

Uitstippelen  van de weg naar 
traumasensitief onderwijs, 
passend bij jouw school

Wij begeleiden directie en team 
op weg naar een 
traumasensitieve school

Anton Horeweg (2018) De traumasensitieve 
school

49

50

51



13-2-2020

18

De traumasensitieve school

Voorwoord door prof. dr. Frits Boer 
emeritus hoogleraar kinder- en 

jeugdpsychiatrie

Aanbevolen door 
dr. Iva Bicanic, 

klinisch psycholoog, hoofd landelijk 
psychotraumacentrum

en
Prof. dr. Majone Steketee

Verwey-Jonker Instituut  / Erasmus 
Universiteit

Aanbevolen door 
de Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in 

het Onderwijs (LBBO)
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