
“Ik	wist	niet	dat	het	mogelijk	was	om	
met	mijn	hele	klas	samen	yoga	te	

doen.	Iedereen	deed	mee,	in	alle	rust.	
Zelfs	ik	kon	mijn	ogen	gesloten	houden	
en	ontspannen.	Het	verrassende	was	
dat	na	de	les	sommige	leerlingen	

spontaan	dingen	over	zichzelf	met	de	
klas	wilden	delen.	Ik	ben	van	plan	om	
vaker	yogaoefeningen	met	de	klas	te	
doen	en	keuzemomenten	aan	te	

bieden.”	

Leerkracht	PO,	na	deelname	
introductieworkshop	TCTSY	

verzorgd	door	TSY-Nederland	
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           In samenwerking met:   Een programma van TSY-Nederland:  
 

      

Kijk voor meer informatie op: 
www.traumasensitiveyoganederland.com  
Hilda Kandil-Balog:hilda@TraumaSensitiveYogaNederland.com 
 
 *Zelfzorg Yoga Scholenproject is volledig gebaseerd op evidence-based 

TCTSY. Het TCTSY-programma is geregistreerd bij het Amerikaanse National 
Register of Evidence-based Programs and Practices (NREPP) dat 
gepubliceerd wordt door SAMHSA (Amerikaanse Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waarom is een trauma-sensitieve aanpak nodig? 
Ingrijpende, traumatische gebeurtenissen komen 
ontzettend veel voor bij leerlingen in alle lagen van de 
bevolking. Deze gebeurtenissen kunnen een enorme 
impact hebben op de groei en ontwikkeling van het brein 
en kunnen daardoor het denken, voelen en gedrag 
verstoren. De constante stress die hiermee gepaard gaat 
is met name schadelijk wanneer een persoon geen 
veiligheid van een betrouwbare volwassene heeft 
kunnen ontvangen in de eerste jaren van zijn/haar leven. 

Als gevolg hiervan kan leren en omgaan met anderen 
een enorme opgave zijn. Docenten kunnen op hun beurt 
hun werk hierdoor als best zwaar ervaren en het gevoel 
hebben niet genoeg te kunnen betekenen of juist 
handelingsverlegen worden. De ingrijpende ervaringen 
van leerlingen kunnen onbewust impact op docenten 
hebben. Het goede nieuws is dat herstel en groei 
mogelijk is. Scholen kunnen het verschil maken in de 
levens van deze leerlingen. 

AANPAK 

Ondersteuning op school die gericht is op het creëren  
van een leerklimaat waar leerlingen zich enerzijds veilig 
genoeg voelen om tot leren te komen en anderzijds de 
eigen emoties te leren reguleren kan een effectieve 
benadering zijn. Zelfzorg Yoga Scholenproject richt zich 
op beide aspecten. Deze interventie is geen quick-fix, 
maar een investering in het welbevinden van leerlingen 
en een veilig schoolklimaat voor iedereen.  

 

DIENSTEN 

Zelfzorg Yoga Scholenproject 

Wat we weten uit onderzoek is dat herstel van 
ingrijpende gebeurtenissen middels het lichaam ervaren 
kan worden. Het unieke van deze interventie is dat 
deelnemers niets hoeven uit te leggen en te vertellen. 
Op een trauma-sensitieve manier samen bewegen zorgt 
ervoor dat leerlingen samen met hun docent en 
facilitator* mogen ervaren wat zich in hun eigen lijf 
afspeelt, op hun eigen tempo. Tegelijkertijd nodigt de 
situatie uit langzamerhand te bouwen aan het 
vertrouwen in jezelf en de ander én heeft het een 
positieve uitwerking op de veiligheid en de sfeer in de 
klas. De vijf kernelementen van deze interventie zijn: 
uitnodigende taalgebruik, zonder dwang, keuzes 
maken, interoceptie en gedeelde authentieke ervaring.  

Leerlingen kunnen o.a. ervaren:  

• leren aanwezig te zijn in het moment  
• oefenen met keuzes maken  
• ervaren van effectieve actie te nemen  
• je omgeving aanvoelen  
• het verschil leren voelen tussen het 

aanspannen en ontspannen van spieren  
• verbinding maken met je lichaam en de 

omgeving d.m.v. van ademhaling  

TCTSY Introductieworkshop (1,5 uur)  

In deze workshop krijgt de school een introductie over 
hoe TCTSY is ontstaan, wat de kernconcepten en 

toepassingen van TCTSY zijn en wat de Zelfzorg 
yogalessen voor leerlingen kunnen betekenen. 

TCTSY-training voor docenten (20 uur)  

In deze basistraining van 20 uur** maken deelnemers 
uitgebreid kennis met de kernconcepten en 
toepassingen van TCTSY. Het is bedoeld voor docenten 
om hun lessen meer trauma-kundig te maken.  Zie voor 
meer informatie: 
www.traumasensitiveyoganederland.com 

TCTSY-implementatie op school  

Bent u op zoek naar een manier om een veilig leerklimaat 
te creëren op uw school? Heeft u interesse in hoe u de 
TCTSY-kernelementen duurzaam zou kunnen 
implementeren in de zorgstructuur? Wij kunnen uw 
school stapsgewijs ondersteunen bij het creëren en 
implementeren van een meer trauma-sensitieve 

zorgstructuur die bij de wensen en behoeften van 
uw school past.  

 

* In het kader van het lopende toezicht door het ‘Center for 
Trauma and Embodiment’, bij JRI moeten gecertificeerde 
TCTSY-facilitators voldoen aan vastgestelde eisen zowel voor 

hun professionele ontwikkeling 
als voor de integriteit van hun TCTSY-praktijk. Alleen 

gecertificeerde facilitators die aan deze normen voldoen 
worden door het ‘Center for Trauma and Embodiment’ bij JRI 

bevoegd om zich als TCTSY- Facilitators te presenteren. 

**Erkend door de Center for Trauma and Embodiment at The Justice Resource 
Institute, Brookline, Massachusetts. 
Deze basistraining van 20 uur geeft toegang tot het certificeringsprogramma in 
TCTSY van het Center for Trauma and Embodiment at Justice Research Institute 
(JRI) Boston. 


