
Twee types 
hoogsensitiviteit 



Doel dag 1 
 

Aan het eind van deze dag kunnen jullie formuleren wat aan 
ouders en collega’s wilt vertellen over de begeleiding van 
hoogsensitieve (de stil-gevoelige of  pauze to check) en de 

hoogstimulatieve (druk-gevoelige of  eropaf) kinderen. 
 

We gebruiken de bronnen Elaine Aron, Gerarda van der Veen 
(LIHSK), Annek Tol en Elke van Hoof  

 
Uitgangspunt is: een passende ondersteuning van hoogsensitieve 

kinderen werkt echt! 

 



Deze groep kinderen beleeft alles intens.  
De verwerking van informatie is er voortdurend en 

diepgaand. 
 

Als er stress ontstaat zal het hoogsensitieve kind 
prikkelmijdend worden 

Het hoogstimulatieve kind kan juist prikkels gaan 
opzoeken 

 
 
 
 
 



Wees een baken voor het kind 
Als het HSK zich onveilig voelt zal het meer 
contact willen met de leerkracht. Erken deze 

behoefte.  
Is er een kind waar het HSK het goed mee kan 

vinden? Laat ze samenwerken. 
Als er onveiligheid is in de groep: deze 

kinderen zullen hier op reageren en 
reflecteren. 



Het hoogsensitieve kind betrekt veel op 
zichzelf. 

Als je een reprimande geeft aan de klas 
zal het er langer mee zitten. 

Als een ander straf  krijgt zal het kind 
kunnen invoelen hoe dat is en er last van 

hebben (spiegelen) 
Zoek af  en toe verbinding 

 (knipoogje, schouderklopje) 
 



Geef  altijd positieve feedback op de 
sensitieve aspecten. 
 
Bevestig wel (ik snap dat je tijd nodig hebt, 
het is in orde, je probeert het gewoon nog 
een keer. Ik zie dat je druk wordt, wat kun 
je doen? Waar kan ik je mee helpen?) en 
maak dingen niet kleiner 
(Dat valt wel mee… Dat kun jij best) 
 



 
 

Het hoogsensitieve kind: 
Heeft behoefte aan harmonie en houdt niet 

van ruzie en conflicten 
Valt nauwelijks op in de klas 

 
Introvert 

 
Behoedzaam 

 
 



Hoogsensitief:  
Huilen is een signaal, geen zwakte 
Erken de emotie altijd 
Bied begeleiding, geen bescherming 
Zie het kind niet als kwetsbaar 
Help bij veranderingen 
Prikkels wegnemen maken het kind alleen 
maar gevoeliger 
Help het kind prikkels en situaties te 
benoemen en er pro-actief  op te reageren 



Bied dit kind herstel tijd.  
Bied uitdagingen en avontuur maar hou 
rekening met de behoedzaamheid. 
 
Geef het tijd om:  
te wennen, 
alles van een afstand te kunnen 
bekijken, 
om de situatie in te schatten, 
om toe te kijken en te begrijpen hoe iets 
werkt of  gaat. 



Een boze stem of  plotselinge reactie kan 
stress (schrik) opleveren 

Benoem en bevestig naderhand: Ik zag 
dat je schrok. Het is in orde. Het ging 

niet om jou, maar om Jorrit 



Meld veranderingen op tijd 
 

Het HSK wil wennen. Door het gevoelige 
zenuwstelsel zal het eerder onveiligheid 

ervaren.  
Vertel wat er precies gaat gebeuren 

Bevestig als het anders loopt en geef  
een compliment: Ik zag dat het anders 
verliep, dat dit even lastig was voor je, 
en ook dat je het goed oppakte. Top!  



 
Spreek het kind persoonlijk aan.  
Aanspreken in de groep kan veel stress 
opleveren. Neem het dus apart als je iets wilt 
bespreken. 
 



 
Wat bied je het hoogstimulatieve kind? 



 
Dit kind heeft meer grenzen nodig. 
Een duidelijk kader kan helpen. 
Het kind is vaak beweeglijk en kan de eigen 
frustratie en onrust nog niet goed zelf  
begrenzen. 
Dit kind laat de beleefde onveiligheid duidelijk 
merken door het gedrag. 
Het zal vaker correcties krijgen. 
Het gedrag mag dan onacceptabel zijn: het 
gevoel erachter moet worden erkend. 



 
Druk gedrag is een signaal, geen 
ongehoorzaamheid. 
De overstimulatie en het hoge stressniveau 
liggen ten grondslag aan druk gedrag. 
 
Het kind wil wel, maar kan even niet door de 
stress. 
Het kind zit hoog op de stressladder. Alle 
indrukken moeten door het bewegen worden 
verwerkt. 
Bied beweging aan bij stress en druk gedrag. 



 
 
 
 

Bied begeleiding, blijf  uit een machtsstrijd. 
 

Bepaal vooraf  hoe je wilt reageren als het kind 
onacceptabel gedrag laat zien.  
Wees proactief  i.p.v. Reactief. 

Onmacht bij de leerkracht wordt gesignaleerd en het 
kind kan daardoor bozer worden. 

  



 
 
 
 

In het geval van een mismatch is het aan de 
leerkracht om boven een conflict uit te stijgen. 

Neem het niet te persoonlijk.   
 

Deze kinderen hebben een groot rechtvaardigheids 
gevoel. 

 Daar komen onderlinge conflicten uit voort.  
 
 



 
 
 
 

Afwisseling   
 

Omdat dit een prikkelzoekend kind is, kun je 
afwisseling aanbieden.  

Lesstof  steeds herhalen en oefenen geeft veel 
weerstand. 

Het kind houdt er niet van dat het iets krijgt opgelegd. 
Zoek naar de interesse bij het kind en gebruik het 

creatieve denken juist. 
 
 
 



 
 
 

Soms zijn deze kinderen hoogbegaafd.  
Hoogstimulatieve kinderen hebben uitdagingen nodig 

om in de juiste alertheid te blijven. 
Hoogbegaafde kinderen hebben uitdagingen nodig om 

hun intellect te voeden. 
Probeer te ontdekken of  het kind i.p.v. 
hoogstimulatief  vooral hoogbegaafd is.  

 
 



 
 
 

Meld veranderingen niet te vroeg.  
 

Ook leuke veranderingen kunnen deze kinderen een 
gevoel van agitatie geven, vanwege het gevoelige 

zenuwstelsel. 
 

Erken de geagiteerdheid als opwinding omdat er iets 
leuks gaat gebeuren, i.p.v. als negatief  gedrag. 

 
 



 
 
 

Spreek ook dit kind persoonlijk aan.  
Aanspreken als het in de groep is, geeft het 

hoogsimulatieve kind de ruimte om clownesk te 
worden, of  zelfs onbeleefd te worden. 

 
Dit kind voelt zich eerder bekritiseerd. Alle HSK zijn 
sensitief  voor afwijzing, maar de hoogstimulatieve 

kinderen kunnen zeer gevoelig zijn hiervoor. 
 

Wissel volgen en leiden met elkaar af.  
 
 



 
 
 

Betrek altijd de ouders bij de begeleiding van deze 
groep kinderen. 
Denk ook aan: 

Acceptatie van de hoogsensitiviteit 
 Begrip en erkenning 

Consequenties van probleemoplossingen, kan het 
kind dit veranderen, ofis aan de volwassenen? 

  


