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Twee of drie keer per jaar 
verschijnt een nieuwsbrief van 
Platform Sensikids 
opvoedcoaching. 

In onze nieuwsbrief vind je 
informatie over 
hoogsensitiviteit, ons platform, 
leuke blogs, opvoedtips en 
informatieve artikelen.

Dit keer is ons nieuws weer 
gevat in een digitaal magazine. 

Namens alle opvoedcoaches 
van het platform wens ik je 
veel leesplezier:

Sylvia van Zoeren (redactie)

Rob Bouber (eindredactie)

NIEUWSBRIEF 
SENSIKIDS 

OPVOEDCOACHES
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Petra van der Gulik schreef over 
de kracht van visualiseren

Wie werkten mee aan dit magazine? Kijk op pagina 
30.  Delen mag! Graag zelfs! Lees er over op dezelfde 
pagina. 

Eerder plaatsten wij een quote:  
‘In het loslaten van het willen oplossen vind je de weg 
naar acceptatie. ‘
Deze quote is van www.ingspire.nl 

Foto’s: in deze uitgave: Shutterstock (aangekocht). 
Blz. 2, 3, 8, 29: uit De Zintuigenboom, boek/cd voor 
hooggevoelige kinderen.  Alleen de luister-cd is 
momenteel verkrijgbaar via www.uitgeverijdeliefde.nl

http://www.inspire.nl
http://www.inspire.nl
http://www.uitgeverijdeliefde.nl
http://www.uitgeverijdeliefde.nl
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door Sylvia van Zoeren 

Hoogsensitiviteit is hot. 
Precies wat wij willen. Ik draai er niet om heen.
Want de volwassen hoogsensitieven (HSP’s) 
onder ons hebben misschien wel hun hele leven 
moeite moeten doen om het hoofd boven water 
te houden en/of zichzelf te kunnen blijven.

Maar: hoogsensitiviteit is ook een thema dat 
helderheid verdient. Kenners hoeven niet per se 
eenduidig te zijn over wat er mee wordt 
bedoeld, maar een paar heldere uitgangspunten 
zijn wel nodig om een goede visie te kunnen 
ontwikkelen.  Zeker als je kinderen een veilige 
ruimte wilt aanbieden. Daar staat ons Sensikids 
Platform immers voor.

Onze visie is gestoeld op wat Elaine Aron 
benoemde met behulp van het acroniem DOES.
Al onze werkvormen, werkboeken en 
hulpmiddelen zijn er in feite op gebaseerd, en dat 
al vanaf 2009. 

DOES staat voor:

Diepgaande verwerking van informatie
Overstimulatie
Emotionele reacties die heel intens kunnen zijn
Sensorische sensitiviteit.

D: HSP’s en HSK’s nemen veel details waar en de 
verwerking er van gebeurt zeer snel en 
associatief en is verbonden met het eigen 
geheugen dat werkt met gevoelens, beelden, 
herinneringen, geuren, kleuren en sensaties. Dit 
maakt dat ze langer nadenken voor ze een 
reactie laten zien. Vooral als het gaat om 
informatie die te maken heeft met sociale en 
emotionele gebeurtenissen is dat het geval. Ze 
zijn zeer visueel ingesteld. Dat is iets om bij 
kinderen echt rekening mee te houden omdat 
het effect heeft op het leervermogen. 

O: overstimulatie ligt op de loer om 
bovengenoemde redenen, maar ook vanwege alle 
omgevingsprikkels. Stress is iets om rekening mee 
te houden.
E: De reacties kunnen intens emotioneel zijn, bij 
de introverten verfijnd of juist intens en zichtbaar 
bij de extraverten. Het is belangrijk dat kinderen 
een start maken met het leren omgaan met 
emoties.
S: Sensorische sensitiviteit: de fysieke reacties op 
zintuigelijke prikkels zijn intenser. Of worden 
meer ervaren, dat is ook mogelijk. Fysische 
reacties op overprikkeling kunnen erg afleiden en 
kinderen kunnen al jong een start maken met 
leren omgaan met allerhande prikkels. 

Een veilige ruimte aanbieden lukt tot nu het best 
als kinderen worden begeleid door 
hoogsensitieve ouders, coaches en leerkrachten. 
Alhoewel dat ook zijn valkuilen heeft: als we als 
volwassen HSP zelf nog worstelen met de eigen 
sensitiviteit is het van belang niet op kinderen te 
projecteren wat we zelf ervaren.  

Wel mogen we de unieke talenten van HSP’s als 
uitgangspunt nemen. 
En waar is een hoogsensitief persoon goed in? 

Juist ja:
• Empathie
• Een goede afstemming op anderen
• Het geheel kunnen overzien
• Rechtvaardigheid
• Verbinding zoekend
• Hulpvaardig zijn

Ach, je kunt er zelf vast ook wel een paar 
noemen. 

Veel plezier met het lezen van ons lente 
magazine!

OPVOEDWIJSHEID

http://www.petravandergulik.nl
http://www.petravandergulik.nl
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“Hoogsensitieve personen kunnen over het 
algemeen niet overweg met een manier van 
kijken waarbij alleen gekeken wordt naar de 
klacht en niet naar het geheel, het verband met 
andere dingen of het ontstaan ervan. 
Hoogsensitieve personen hebben een 
holistisch wijze van denken.”

“Voor hoogsensitieve personen is het juist 
belangrijk om vat te krijgen op hun emoties, 
omdat deze als zeer intens worden ervaren.”

citaat:  Annek Tol. 
Annek schreef het boek 

“Hoogsensitiviteit professioneel gezien.”  
Zij schreef mooi en helder over stress, en het belang van 

emotieregulering en begrenzing voor HSP’s.  
Ze pleitte voor het inzetten van het verklaringsmodel bij het 

begeleiden van HSP’s. 
Ze begeleidde honderden HSP’s.  De citaten hierboven 

onderstrepen dat ouders meestal heel goed aanvoelen wat 
wel en niet goed is voor hun kind.  Annek wist dat als geen 

ander.  Annek overleed nog maar kort geleden.  
We missen haar. 
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Petra van der Gulik

www.petravandergulik.nl

Ik heb een weekje vrij. Dat houdt in dat ik mijn 
praktijk gesloten houd. Ik heb mij voorgenomen 
deze week goed gebruik te maken van mijn tijd. 
Ik zit buiten en geniet van de prille lente. 
Ik kijk naast me. Daar ligt hij dan. Mijn to-do-lijst 
met alle klussen in huis die nog moeten 
gebeuren. Er zitten kleine klussen bij als 
opruimen, maar ook flinke verfklussen. 
Ik kijk naar mijn lijst en zucht. Jeetje, wat veel! 
Waar moet ik beginnen? Ik voel de onrust in mij 
en krijg er buikpijn van. 

Een innerlijke dialoog komt op gang.
Wat zit je hier nu lui te zitten in de zon. Hup aan 
de slag!
Laat me nou even…
Zo komt het nooit af. Weer een uur verder en je 
hebt nog niets gedaan.
Ik heb continue gewerkt. Dit is mijn vrije week. 
Mag ik eventjes niets doen?
De klussen blijven liggen. Gaat echt niet vanzelf 
hoor. Kom op. Stel je niet aan.
Toe, laat me nou even met rust. Ik voel me 
momenteel niet in staat om in actie te komen.
Jij ook altijd met je gevoel.

Wat een drukte in mijn hoofd. Ik krijg er 
hoofdpijn van. Het lukt me niet om op te staan. 
Mijn lijf voelt als verlamd. Mijn gevoel zegt 
duidelijk nee, dit gaan we niet zo doen. Terwijl 
mijn hoofd overuren draait en onrust aanjaagt en 
van alles tegen mij zegt wat niet bepaald helpend 
en opbeurend is.  Genieten van het zonnetje is er 
daardoor ook niet bij. Ik roep mijzelf tot de orde 
en stel mijzelf de belangrijke vraag die iedere 
HSP’er zichzelf steeds weer zou mogen stellen: 
wat heb ik NU nodig?

En ik maak contact met mijn lijf.  Want het juiste 
antwoord komt niet uit mijn hoofd maar komt uit 
mijn lijf dat mij duidelijke signalen geeft. Ik geef 
alles wat gevoeld wil worden de ruimte. De 
machteloosheid. De frustratie. Het verdriet. De 

schaamte. En als mijn hoofd er weer tussen komt 
en kritiek op mij heeft, spreek ik het toe en vertel 
ik mijzelf dat ik het goed doe. Dat ik oké ben. En 
dat dit er mag zijn. 

Zo zit ik een paar minuten. En als snel voel ik dat 
de onrust verdwijnt. Dat het stiller wordt in mijn 
hoofd en ik mij rustiger voel. Er komt weer 
ruimte om na te denken. Nu zijn het helpende 
gedachten. Ik kan weer helder nadenken en nu 
kan ik verder.

Geen onwil maar onmacht

Misschien herken je dit wel bij jezelf en of bij je 
kind. Dat je je kind een taak geeft, of dat het op 
school een taak krijgt, maar deze niet of moeilijk 
tot uitvoering kan brengen.  Vaak is dit niet uit 
onwil maar uit onmacht en angst.  

Veel hoogsensitieve kinderen hebben er last van. 
Dat kan verschillende redenen hebben.  Ze zitten 
sneller aan hun taks en hebben gemiddeld meer 
rust nodig. Iets ‘moeten’ werkt vaak averechts, 
zeker bij kinderen met een grote behoefte aan 
autonomie.  Ze zijn van nature sneller faalangstig 
en weten gewoonweg niet waar te beginnen. Dit 
laten zij echter vaak niet weten. De vraag is of ze 
dit überhaupt zelf door hebben.

PLANNEN EN 
STRUCTUREREN

http://www.intensekinderen.nl
http://www.intensekinderen.nl
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Wat gebeurt er in het HSP brein?
Een HSP weet immers niet beter. Zo werkt zijn of 
haar brein. Het gaat onbewust en razendsnel. 
HSP’s kunnen makkelijk verbanden leggen en 
vanuit hun verlangen naar harmonie en gelijkheid 
wordt alles met elkaar verbonden. Bij één woord, 
flitst er beeld op dat direct weer het volgende 
beeld oproept. En dit gaat eindeloos door. Met als 
resultaat één grote brij, een berg die niet te 
beklimmen is en alles is even belangrijk.  Waar 
begin je dan?
Je ziet het gedrag. Maar wat zit eronder?
Door dit associatieve snelle denken raken ze het 
overzicht kwijt. En dit kan verschillende kanten 
opgaan. Wat zich in het hoofd afspeelt, zie je niet. 
Wat je wel ziet, is het gedrag. Het ene kind kan 
snel afgeleid zijn. Net als ze ergens mee bezig 
zijn, zien ze al weer iets nieuws om te doen. En 
daardoor vergeten ze wat hen gevraagd werd of 
denken ze zelfs dat het al gedaan hebben. En het 
andere kind kan zo worden overweldigd door het 
eigen denkvermogen of faalangstig zijn dat het 
verlamt, verstrakt van de spanning en niet tot 
actie kan komen. Ze lopen zo vast in hun hoofd, 
dat ze niet meer helder na kunnen denken. Het 
veroorzaakt veel stress en overprikkeling en het 
kost veel energie.

Kritisch en zelf doen
Veel HSP’s zijn een kei in de lat hoog leggen en 
erg streng voor zichzelf. Er mogen geen fouten 
worden gemaakt. Tegenwoordig is de druk en zijn 
de verwachtingen al vrij hoog. Deze voeren zij 
voor zichzelf nog eens extra op. En de niet 
helpende gedachten maken het er niet beter op. 
Tevens is hulp vragen iets wat een HSP niet 
makkelijk doet. Ze doet het liefst alles zelf en 
werken graag zelfstandig. Hulp vragen kunnen ze 
zien als falen of angst om de ander tot ‘last’ te 
zijn. En het is best spannend om je hand op te 
steken in de klas. Toch kunnen ze op dit soort 
momenten hulp goed gebruiken.

Wat kun je doen?
• Zorg ervoor dat je kind weer ontspant of 

weet hoe het kan ontspannen zodat hij/zij 
weer helder kan nadenken.

• Geef ruimte aan dat wat er is en gevoeld 
wil worden. Help het benoemen. Dat mag 

eerst geuit worden anders kunnen ze niet 
verder.

• Maak je kind bewust van de niet helpende 
en helpende gedachten. Wat kun je beter 
denken?

Hoe kun je je kind verder helpen?
• Help je kind de lat lager te leggen. Goed is 

goed genoeg. Het hoeft niet in 1x goed. 
Van fouten leer je. Stimuleer positief.

• Laat ze veel zelf doen op het niveau dat ze 
aankunnen. Dat geeft hen zelfvertrouwen.

• Vertel dat hulp vragen niet erg is en dat jij 
beschikbaar bent als dat nodig is. Spreek 
desnoods samen een teken af.

• Help je kind bij het creëren van overzicht 
en prioriteiten stellen. Help ze leren een 
stappenplan of mindmap te maken.

• Leer dat je kind eerst een taak afmaakt (of 
opruimt) voor het aan het volgende 
begint.

• Wees duidelijk bij het geven van taken. 
Wat wordt er verwacht en wanneer? Dat 
biedt houvast.

• Gevoel is de belangrijkste graadmeter. Niet 
de grootte van de taak. Neem het gevoel 
serieus.

Ik heb inmiddels vanuit rust en helderheid de 
belangrijkste klussen geklaard. En de rest van mijn 
to-do-lijst? Het gaat inderdaad niet vanzelf maar ik 
heb weer overzicht en het voelt meer in balans. 
Hoe is de balans bij jou? Luister en zie je de 
signalen bij zowel jezelf als je kind? Neem deze 
serieus. Stel vaker de vraag: wat heb ik of mijn 
kind NU nodig? Wat is nu werkelijk belangrijk? De 
was, dat ene mailtje of aandacht voor jezelf en 
elkaar?

Petra van der Gulik
Sensikids opvoedcoach/Amsterdam
http://sensikids.nl/petra-van-der-gulik/

http://sensikids.nl/petra-van-der-gulik/
http://sensikids.nl/petra-van-der-gulik/
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OVERPRIKKELING EN STRESS

Op de vorige pagina zie je een foto van de 
stressladder die Rose Noël als opdracht maakte in de 
basistraining van Sensikidsopleidingen. Rose kwam 
naar Gent om de opleiding te volgen. Ze heeft een 
praktijk in Oisterwijk: Lacour coaching. 
www.lacourcoaching.nl 

Door Sylvia van Zoeren

De stressladder is een belangrijk onderdeel van de 
Sensikidscursussen voor ouders en kinderen van 
vijf tot zestien jaar.  

Volgens een recente blog op de site van het CJG 
Limburg heeft 1 op de 4 kinderen lichamelijke 
klachten en in 9 van de 10 gevallen zijn deze 
klachten ontstaan door psychologische stress. 
Stress kan niet worden voorkomen volgens deze 
blog, wel kun je er mee leren omgaan. 

Vooral hoogsensitieve volwassenen, en zeker ook 
kinderen, hebben volgens onderzoek meer last van 
stress, hun zenuwstelsel is erg gevoelig en het 
vecht- en vluchtsysteem is makkelijk te activeren. 
Nieuwe situaties,  plotselinge veranderingen, een 
grote groep op school, moeilijke nieuwe lesstof; het 
is een oorzaak voor stress bij alle kinderen. Echter 
de groep kinderen die centraal staat bij Platform 
Sensikids heeft er om de simpele reden dat hun lijf 
zo gevoelig is, meer last van. 

Waarom deze groep kinderen zo gevoelig is, is nog 
een vraag. 

Dat er steeds meer kinderen gevoelig worden 
geboren wordt volgens sommigen steeds 
duidelijker zichtbaar, maar de toename van 
gevoeligheid is nog niet wetenschappelijk bewezen. 

Elaine Aron, de auteur van het eerste boek over 
hoogsensitiviteit (1999) en onderzoeker, vermoedt 
dat de evolutietheorie ons hier kan helpen.  Altijd 
zijn er gevoelige mensen geweest. In de groep 
waren en zijn ze bijvoorbeeld belangrijk om te 

wijzen op naderend gevaar.  Ze hebben een 
holistische kijk op de dingen en kunnen vaak via 
een soort voorschouw aangeven waar iets mis kan 
gaan.  Die voorschouw verkrijgen ze omdat ze heel 
snel, heel veel subtiele details aan elkaar kunnen 
koppelen. Er zijn dus voordelen verbonden aan 
deze karaktereigenschap.

Echter in deze tijd zijn steeds meer subtiele details 
waarneembaar, ook al vanwege de digitale media 
die we tot onze beschikking hebben. 

Een leerkracht kan in dit geval proberen om goed 
naar het hoogsensitieve kind te kijken en de 
signalen serieus te nemen.  Want deze kinderen 
zijn als kleine kanariepietjes in de mijn: zij voelen de 
spanning en drukte al eersten en geven dus 
belangrijke signalen aan ons (lees ook blz. 19).  

Hoogsensitieve kinderen kunnen makkelijk 
overprikkeld raken in een drukke klas waar veel te 
zien en te horen valt.  Kleine aanpassingen kunnen 
hier helpen. Wat goed voor hen is, is goed voor alle 
kinderen!

Hoogsensitieve volwassenen en kinderen moeten 
leren om bewust prikkels waar te nemen en er 
bewust op te reageren. 

Kinderen zouden op school al vanaf groep drie 
kunnen leren hoe het voelt als het te druk wordt. 
Want stress is normaal gesproken positieve 
spanning, maar als stress langdurig aanhoudt heb je 
een steeds langere periode nodig om te 
herstellen. Bij stress worden hormonen 
aangemaakt die je nodig hebt om te presteren: 
adrenaline en cortisol. Bij een toets of sportieve 
inspanning is dat normaal. In een klaslokaal is het 
niet zo’n goed idee als spanning voortdurend 
wordt opgebouwd en er sprake is van langdurige 
overprikkeling.  

Jonge kinderen weten niet wat stress is. Eerst 
moeten we ze er iets over aanreiken, willen ze er 
iets over kunnen vertellen en het gaan herkennen. 

OVERPRIKKELD 

http://www.lacourcoaching.nl
http://www.lacourcoaching.nl
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Stress is niet altijd makkelijk te herkennen bij 
kinderen.
Eerlijk gezegd vermoed ik dat het ook niet altijd 
serieus wordt genomen wanneer een kind zegt 
dat het buikpijn of hoofdpijn heeft, misselijk is of 
problemen laat zien met eten en slapen.  Gedrag 
dat verandert is altijd een signaal voor ons.

We denken daarnaast vaak dat kinderen energie 
voor tien hebben. Dat is een misvatting, ook 
kinderen worden moe en overprikkeld gedurende 
de dag. Net als wij. Onze eigen ervaring kan dus 
leidraad zijn: wat voel jij als je stress hebt?  
Wanneer voel je het? Op welke wijze beïnvloedt 
het jouw stemming? Zien anderen dat je stress 
hebt? 
Het is mogelijk dat je geïrriteerd raakt in de loop 
van de dag, dat geluiden je te veel worden, dat je 
je aandacht niet makkelijk kunt richten, zelfs dat je 
kleding je begint te irriteren of dat je vergeetachtig 
wordt. 

Probeer dus eerst eens je eigen stresservaringen 
in kaart te brengen. Probeer ook eens een 
verband te vinden tussen je eigen lichamelijke 
gevoelens (sensaties) en de gebeurtenissen van de 
dag.  Veel kinderen leggen nog niet de verbinding 
tussen een ervaring die ze hebben en stress in hun 
lichaam. 

Een voorbeeld: Charlotte schrikt van de harde 
stem van juf zonder dat ze het beseft. Door de 
schrik is haar stress-systeem automatisch aangezet. 
Als Charlotte niets doet, zal de stress weer 
afnemen, want er is sprake van kortdurende 
overprikkeling, dus de hersteltijd is ook kort. 
Als Charlotte echter negatief reflecteert op deze 
ervaring en geen handige oplossing kan vinden, 
dan zal de stress aanhouden of stapelen. Het kan 
heel makkelijk weer de kop opsteken zodra Juf 
boos is of boos lijkt te zijn. 

Stressgevoelige kinderen zijn geneigd om negatief 
te denken. Hoogsensitieve kinderen betrekken 
vaak iets op zichzelf en zijn soms gevoeliger voor 
afwijzing.  Vaak vinden ze dat zij ergens de schuld 
van zijn. 

De boze reactie van de juf zorgt voor stress, maar 
Charlotte legt nog niet het verband tussen de 

gebeurtenis en de sensaties in haar lichaam. Dit is 
de eerste stap.  Wat voel je.  Wat gebeurt er? 
Leer kinderen naast het herkennen van stress in 
hun lichaam, om zelf hun lichaam weer kalm te 
maken.
In de Sensikidscursussen leren ze verschillende 
manieren om de stress te verminderen en de 
schrik uit hun lijf te krijgen. 

Kinderen die veel spanningen hebben zullen vaker 
zeggen dat ze ‘iets niet kunnen’. Het is mogelijk dat 
ze dingen gaan vermijden of faalangst ontwikkelen. 
En dat is jammer, want de manier waarop ze leren 
omgaan met stress bepaalt hoe ze later, in de 
puberteit bijvoorbeeld, situaties kunnen hanteren. 
Bovendien haal je niet uit jezelf wat er in zit.  
Langdurige stress heeft effect op ons 
leervermogen.  Iets onthouden en je aandacht 
richten lukt daarnaast beter als er sprake is van 
gezonde stress, dan wanneer het te druk is om je 
heen en je te hoog op de stressladder bent 
beland. 

Wanneer kan een kind langdurige stress 
ontwikkelen? 
• Problemen thuis, scheiding, het overlijden van 

een dierbare, een verhuizing. 
• Leerproblemen, hoge eisen stellen aan zichzelf, 

het altijd zo goed mogelijk moeten presteren van 
zichzelf. 

• Ervaringen zoals pesten, geen vriendjes hebben, 
drukke bezigheden na school. 

• Als het hoogsensitief is en het zenuwstelsel 
dagelijks te actief is. 

• Als het lichaamssysteem van het kind nog 
onvoldoende ontwikkeld is en het te moeilijke 
taken krijgt voorgeschoteld.

De kinderen hebben de volwassenen nodig. Die 
op hun beurt de taak hebben om zelf gezond met 
stress om te gaan. 

Veel moed en wijsheid! 
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Suzan van der Most
www.praktijkdekrachtboom.nl

Vaak krijg ik tijdens een intake van ouders te 
horen dat hun kind om ‘niets’ heel boos kan 
worden.  ‘Er is totaal geen aanleiding voor’ wordt 
verteld.  ‘Het ene moment zit mijn kind lekker te 
spelen en het andere moment barst ‘de bom’ en 
weten we er geen raad mee...’

Gevoelige kinderen kunnen snel overprikkeld 
raken door alles wat ze beleven. En ze beleven 
nogal wat op een dag! Al die indrukken moeten 
worden verwerkt. 

Gevoelige kinderen verwerken prikkels intenser 
en dat is de reden waarom het langer duurt 
voordat alle prikkels zijn verwerkt. Overprikkeling 
kan als stress worden ervaren. Deze stress kan 
het kind uiten door te gaan huilen, angstig te 
worden, zich terug te trekken of juist heel druk te 
worden. Ondanks dat gevoelig zijn en dat het veel 
kwaliteiten kent kan het gebeuren dat je door het 
gedrag van je kind alleen nog de negatieve kanten 
ervan ziet.

De ‘bom’ die dan barst kunnen spanningen zijn 
die in de tijd ervoor is opgebouwd en dan kan 
het lijken alsof het kind zonder aanleiding ineens 
boos wordt of gaat huilen. 
Bij deze kinderen is het belangrijk om te leren 
zien wat er gebeurt.  Waar, hoe en wanneer 
wordt de spanning opgebouwd en wat kan jij als 
ouder doen of wat kan het kind doen om 
tussentijds de spanning kwijt te raken? Om te 
ontladen?

Voor gevoelige kinderen is het belangrijk om te 
leren hoe ze overprikkeling (stress) kunnen 
herkennen en hoe ze met hun gevoelens om 
kunnen gaan. Door middel van 
ontspanningsoefeningen toe te passen of handige 
oplossingen te verzinnen als er iets vervelends of 
onverwachts gebeurt, kunnen ze hun hoofd en 
lichaam rustig maken. 

Ook is het belangrijk dat ze hun eigen kwaliteiten 
en die van een ander herkennen. Als ze leren hun 
eigen grenzen te herkennen en te bewaken zal 
het gemakkelijker zijn om te kunnen ontspannen 
bij overprikkeling.

Als ouder kun je je kind hierin ondersteunen.  
Vaak kun je aan het gedrag of aan de spanningen 
in het lijf zien of de spanning oploopt bij je kind.  
In die fase kun je samen met je kind een handige 
oplossing bedenken om de spanning kwijt te 
raken.

Om samen met je kind te ontdekken hoe en 
wanneer de spanning opbouwt en naar een 
handige oplossing te zoeken is een leerzaam en 
mooi proces. Je gaat je kind steeds beter 
begrijpen en de mooie kant van gevoeligheid 
leren kennen in plaats van alleen het (negatieve) 
gedrag te zien.

Veel plezier!

BOOS 
OF 

OVERPRIKKELD?

http://www.praktijkdekrachtboom.nl
http://www.praktijkdekrachtboom.nl
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”Hier is mijn 
geheim, 

het is heel simpel: 
we kunnen alleen 

zuiver zien 
met ons hart, de 

essentie is 
onzichtbaar voor 

het oog”
– Antoine de Saint-Exupéry, De Kleine Prins 

https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=36416&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fde-kleine-prins%2F1001004002519155%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=De%20Kleine%20Prins
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=36416&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fde-kleine-prins%2F1001004002519155%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=De%20Kleine%20Prins
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door Nicole de Gruijter

www.intensekinderen.nl

Al een tijdje begeleid ik een jongen op school. De 
school en ouders zien zijn sensitiviteit en gunnen 
hem dat hij weer meer zelfvertrouwen krijgt. Nu 
wordt hij vaak boos, loopt weg uit de les en gaat 
dwalen. Of hij zit wel in de klas maar vult zijn 
werkboek niet in.  Er komt zo gezegd; ’niet uit 
wat er in zit’. Bram is een slimme en 
nieuwsgierige jongen maar nu is hij vooral boos.

Laten we de jongen Bram noemen. Bram oogt 
tijdens de coaching als een enthousiaste, 
energieke en nieuwsgierige jongen die van 
grapjes maken houdt.
Tijdens de kennismaking was dit wel anders, hij 
zat weggedoken op zijn stoel, keek niemand aan 
en zei weinig. Door te benoemen dat het ook 
wel een beetje gek is zoveel ‘grote mensen’ die 
wat van hem willen en te vertellen dat ik het ook 
wel spannend vond, zag je de rust bij hem 
komen.  Toen ik ook nog een aantal emotie-
balletjes uit mijn tas haalde en hem uitnodigde 
om hier mee te spelen was het ijs gebroken.

Bram is een energieke jongen. Hij beweegt graag 
en veel, hangt soms wat op zijn stoel en loopt het 
liefst tijdens de coaching. Door samen met hem 
te onderzoeken hoe hij de wereld beleeft 
ontdekken we al gauw dat zijn ogen en oren erg 
“aan” staan. Daarnaast voelt hij energetisch veel 
van de mensen in zijn omgeving.
Bram wordt snel afgeleid door de dingen die hij 
om zich heen hoort. De klok die tikt, een gum 
dat valt, een ander kind dat op zijn stoel heen en 
weer schuift. Allemaal geluiden die bij hem sterk 
binnenkomen en er voor zorgen dat hij uit zijn 
concentratie is. Als een leerling hem dan ook nog 
een vraag stelt is hij, behulpzaam als hij is, maar 
wat snel bereid om hierop te antwoorden.
Ook zijn ogen merken alles op in de les. Het 
schoolgebouw is ingericht met veel glazen 

wanden, hierdoor ziet Bram het direct als er 
iemand op de gang loopt. En ook dit haalt hem 
uit zijn concentratie. Misschien komt Bram wel 
helemaal niet op het punt van concentratie 
omdat er zoveel is dat hij ziet, hoort en voelt. 
Want ook als er iemand boos, verdrietig of 
geschrokken is, is Bram er als de kippen bij om 
een troostende arm om hem heen te leggen of 
de juf te helpen. Bram is dus wel degelijk de hele 
dag druk aan het werk  op school. Alleen niet 
met zijn schoolwerk.

Tijdens de coaching ga ik met Bram aan de slag 
met oefeningen om zijn aandacht te richten. 
Oefeningen die ook in de Ik ben Oké trainingen 
aan bod komen. Ik laat hem ervaren hoe het is als 
al zijn zintuigen ‘aan’ staan. Hij staat vol in de 
wereld en pikt alles op.  En wat nou als je de 
wereld klein maakt en de aandacht bij je zelf 
brengt? Denk eens aan je voeten, denk eens aan 
je rug… trek denkbeeldig maar een cirkel om je 
heen.  Wat gebeurt er dan? Bram merkt direct 
dat hij dan veel makkelijke kan luisteren naar een 
opdracht.
Door deze oefening in verschillende variatie’s van 
spelletjes, visualisaties en afwisselend op een 
balansbord te doen ontdekt Bram al 
spelenderwijs wat hij nodig heeft om zijn 
aandacht te richten.

Na een aantal weken geven ouders en de juf aan 
dat hij echt rustiger is geworden. Hij start 
makkelijker met zijn schoolwerk en is minder 
afgeleid! Wat ben ik trots op deze jongen die nu 
zelf ervaart dat hij echt wel wat met zijn 
schoolwerk kan als hij bij zichzelf blijft.

De coaching gaat nog even door want er zijn 
meer uitdagingen die Bram nu wel wil tackelen 
en de school en ouders zijn erg blij met de 
resultaten die behaald worden.

PRIKKELZOEKERS EN 
CONCENTRATIE

http://www.petravandergulik.nl
http://www.petravandergulik.nl
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door Sylvia van Zoeren 
www.energyswitch.nl

In haar bijdrage vertelt Nicole de Gruijter over 
prikkelzoeker Bram die naar haar praktijk komt 
voor ondersteuning.

Bij Platform Sensikids spreken we over 
prikkelmijders en prikkelzoekers.

30% van de hoogsensitieve kinderen is het ‘eropaf 
kind’ zoals Elaine Aron ons meegeeft in haar boek 
‘Het hoogsensitieve kind’.  

70% van deze groep kinderen is het ‘pauze-to-
check kind’. 

Beide groepen zijn gevoelig voor prikkels, en alert 
op veranderingen en eventueel gevaar.  Zij 
hebben een totaal overzicht omdat ze visueel 
ruimtelijk zijn ingesteld.  Ze zien dus veel details.  

Echter : het ‘pauze-to-check’ kind blijft langer 
stilstaan bij situaties, bijvoorbeeld wanneer er 
gespeeld wordt op het schoolplein.  Waar het 
‘eropaf ’ kind enthousiast het klimrek op klautert, 
zal het pauze-to-check kind langer kijken en 
inschatten of het veilig genoeg is.
Zowel ‘pauze-to-check’ kinderen als ‘eropaf ’ 
kinderen zijn als de kanariepietjes in de mijn, als 
er te weinig zuurstof is, of wanneer het te druk 
is, zullen zij de eersten zijn die signalen afgeven.  
Zij hebben eigenlijk een belangrijke rol in de 
groep. 

De ‘eropaf ’ kinderen zijn vaak gezellig, impulsief  
en hebben zichtbaar creatieve ideetjes. Ook 
‘pauze-to-check’ kinderen zijn creatief, echter 
omdat ze meestal heel rustig zijn en op hun eigen 
plekje blijven zitten vallen hun creatieve en 
gevoelige waarneming niet zo op als bij de 
‘eropaf ’ kinderen. Het is belangrijk dat de eropaf 
kinderen leren met hun aandacht van buiten naar 
binnen leren gaan omdat ze dan kunnen leren 
luisteren naar hun lichaam en er op kunnen 
reageren. 

De ‘pauze-to-check’ kinderen kunnen juist leren 
van binnen naar buiten te gaan omdat ze anders 
stil blijven zitten waar ze zitten. 

‘Eropaf ’ kinderen benutten vaak de hele ruimte. 
Ze onderzoeken veel, maar laten zich ook 
afleiden door alle omgevingsprikkels. Leren stevig 
te zitten en het lichaam kalm maken kan deze 
groep erg helpen. 

‘Pauze-to-check’ kinderen denken vaak te lang en 
te diep na voor ze ergens op af gaan en laten het 
moment daardoor voorbij gaan of denken dan 
dat het niet meer nodig is om te reageren. 

Als er onveilige situaties zijn, zoals moeilijke 
lesstof, een drukke groep of lastige sociale 
interacties in de groep, kan het ene kind een 
echte prikkelzoeker worden, en dat is lastig in een 
toch al drukke klas. Het andere kind kan een 
prikkelmijdend kind worden en dan komt er 
uiteindelijk niet uit wat er in zit. Kinderen kunnen 
een achterstand oplopen.  

Vat de gedragsuitingen van deze groep kinderen 
dus liever op als signalen waar je wat aan hebt, in 
plaats van ze negatief te labelen.

Ga in gesprek met kinderen, doe ze voorstellen 
hoe ze weer kalm kunnen worden, of hoe ze juist 
ergens op af kunnen stappen, hoe ze andere 
kinderen kunnen uitnodigen hen te helpen of met 
hen te spelen en hoe ze kunnen reageren op 
prikkels. 

Leer ze van reactief naar proactief te gaan in hun 
gedrag.  Verwacht niet dat ze dit direct en altijd 
kunnen toepassen, breng ze regelmatig in 
herinnering wat je met ze hebt afgesproken om 
zich weer kalm en veilig te voelen.

 

PAUZE TO CHECK
OF

ER OP AF?

http://www.petravandergulik.nl
http://www.petravandergulik.nl
http://www.petravandergulik.nl
http://www.petravandergulik.nl
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Henriëtte Maas
www.pacha-mama.nl 

Ik las in Psychologie Magazine dat men in 
Denemarken kinderen niet straft. Natuurlijk 
worden kinderen wel gewezen op wat ze niet 
goed hebben gedaan, maar er stond geen straf 
tegenover.
Een boeiend onderwerp: straf en belonen.
Sommige mensen denken dat kinderen zonder 
straf hun gedrag niet zullen veranderen.
Of mensen denken dat als je je kind de 
consequentie laat ervaren van wat hij doet, je hem 
straft. Maar dat is dus in beide gevallen niet zo.

Gewenst gedrag belonen
De stelregel bij gedragsverandering is: Gewenst 
gedrag belonen en ongewenst gedrag zoveel 
mogelijk negeren. Nu kan dat natuurlijk niet altijd. 
Als je puber voor de tweede keer zijn 
fietssleuteltje kwijt is, helpt negeren niet. Maar wat 
je dan wel kunt doen, is hem de consequentie van 
zijn slordigheid met spullen laten dragen, en dat is 
dat hij dus zelf een nieuw slot koopt. Alleen dat zal 
ervoor zorgen dat hij zijn gedrag op den duur zal 
gaan veranderen. Als je als ouder in dit geval een 
nieuw slot koopt, leert hij dat het toch wel 
opgelost wordt, zonder dat hij er iets voor hoeft te 
doen.

Straf heeft een beperkte waarde:
Het kind leert wat niet moet, niet wat of hoe het 
dan wel moet.
Het is nadelig voor de intrinsieke motivatie. (Het 
werkt beter als je puber zelf leert inzien dat het 
beter is om zorgvuldig met je spullen om te gaan.)
Het werkt ten nadele van gewetensvorming. Hij 
gaat dingen doen om straf te voorkomen.
Het kind blijft afhankelijk van reacties van anderen.
Negatieve aandacht is ook aandacht.

Belonen is beter:
Het kind leert wat goed is.
Het leert door positieve emotie dat het fijn is om 
iets goed te doen.
Het kind is dan sowieso meer gemotiveerd.

Het ontwikkelt een natuurlijk 
onderscheidingsvermogen over wat gewenst en 
wat niet gewenst is.
Het kind kan zelfstandig in zijn eigen kracht gaan 
staan.  Omdat hij op een gegeven moment dit 
gedrag ook zal blijven vertonen zonder dat het 
beloond hoeft te worden.

In die zin is:  ‘Zeg wat je wilt, in plaats van wat je 
niet wilt’, ook een aanrader.
Vaak leggen wij meer de nadruk op wat je niet wilt:  
“Ik wil niet dat je te laat thuis komt, omdat we naar 
Oma gaan.”  Beter is: “Ik wil dat je op tijd thuis 
bent, want we gaan om vier uur naar Oma”.  En 
dan is het handig als je de tijd waarop hij thuis 
moet zijn even met hem overlegt.
Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Veel goeds.

STRAFFEN EN BELONEN

http://www.pacha-mama.nl
http://www.pacha-mama.nl
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De meeste hoogsensitieve kinderen zijn zintuigelijk 
gevoelig, of in meer wetenschappelijke termen: 
sensorisch sensitief.

Het wil zeggen dat ze zintuigelijke prikkels 
diepgaand verwerken, zeker waar het sociale 
interactie betreft of emoties.

Daarnaast is uit ervaring gebleken dat deze groep 
kinderen visueel gevoelig is, vaak geur-, en 
geluidsgevoelig, dat ze soms een zeer gevoelige 
huid hebben en dat ze om deze redenen echt uit 
hun evenwicht kunnen zijn van alle prikkels. 

Het is goed om in de klasruimte rekening te 
houden met dit gegeven. 

1. Wist je dat 80% van alle prikkels via de ogen 
binnenkomt? 

2. Dat wanneer onze ogen open zijn 66% van 
onze hersenactiviteit wordt besteed aan het 
kijken en zien? 

3. 93% van alle menselijke communicatie non-
verbaal is en dat we 55% van de communicatie 
ontlenen aan de gezichtsuitdrukking van de 
spreker?

4. Dat 75-90% van wat de kinderen in de groep 
leren afhangt van het gezichtszintuig?

Deze gegevens komen uit het boek van Carol 
Stock Kranowitz ‘Uit de pas’ waarin ze schrijft over 
omgaan met sensorische problemen bij kinderen. 

Het is belangrijke informatie en het verschaft ons 
duidelijkheid over waarom de groep 
hoogsensitieve kinderen sneller overprikkeld kan 
raken door visuele prikkels, zoals licht en veel 
details in de omgeving. 

Deze tips kunnen helpen in de klas.

• Zorg dat een hoogsensitief kind niet te dicht bij 
het digitale bord zit en zet het op gezette tijden 
uit. Het licht van digiborden kan veel impact 
hebben.

• Zorg dat het sensitieve kind jou kan zien 
wanneer je instructies geeft.  Alleen de taal 
horen kan te weinig informatie geven.

• Heb je LED-verlichting in de klas? LED is net als 
het digibord soms reden voor overprikkeling. 
Soms knipperen LED-lampen en dit heeft echt 
effect op de visueel gevoelige kinderen. LED-
lampen geven vaak ook veel warmte af.  

• Wanneer de zon fel schijnt kan ook dit licht het 
kind overprikkelen, vraag of het de gordijnen 
dicht wil of plaats het ergens waar het geen last 
heeft van zonlicht direct in de ogen. 

• Zet een kind niet in het midden van de klas en 
niet tegenover een druk kind. Er zullen te veel 
prikkels zijn.

• Geef het kind overzicht: plaats het aan de rand 
of naast een muur voor steun.

• Maak bij aanvang van de schooldag even echt 
contact en doe dit tussendoor ook af en toe 
(knipoogje, hand op de schouder etc.)

• Glimlach naar dit kind wanneer je het aankijkt. 
Een neutraal gezicht kan reden zijn om te gaan 
overdenken wat de leerkracht voelt of denkt.

• Probeer te ontdekken wanneer het kind 
overprikkeld raakt en zoek samen een oplossing. 

In de klas merk je vaak niet dat kinderen tactiel 
(tast/huid) of visueel gevoelig zijn.  Als ze gevoelig 
zijn voor geluiden zie je dat makkelijker.  Ze doen 
dan hun handen tegen hun oren. 

Wanneer ouders hebben aangegeven dat een 
leerling hoogsensitief is, kun je navragen of het ook 
visueel en tactiel gevoelig is en deze tips inzetten. 

Sylvia van Zoeren 

TIPS  TEGEN  VISUELE 
OVERPRIKKELING



Zoek je een sensikids opvoedcoach in jouw 
omgeving? 
Kijk op: 

https://sensikids.nl/adressen-sensikids-coaches/

Doe je graag mee met onze korte 
beroepsopleiding? 

Kijk op: https://www.sensikidsopleidingen.nl/

https://sensikids.nl/adressen-sensikids-coaches/
https://sensikids.nl/adressen-sensikids-coaches/
https://www.sensikidsopleidingen.nl/
https://www.sensikidsopleidingen.nl/
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Soms kan ik me verbazen over hoe het leven je terug 
kan fluiten en uitnodigt om een pas op de plaats te 
maken…….

Zoals de meeste van jullie inmiddels weten ben ik 
vorig jaar verhuisd naar een fijne plek, omringd door 
natuur. 
Alweer een poosje geleden stapte ik op de fiets, de 
verhuisperikelen achter me latend, op weg naar een 
ontspannen ochtend. 

Ik ben nog geen 10 minuten onderweg als ik heel lelijk 
ten val kom na een frontale botsing met een jongetje 
op skeelers. 
Ik schrik hevig, schreeuw en ben totaal ondersteboven 
van wat me nu ineens overkomt. Ik krabbel op,  word 
opgevangen door de (net zo) geschrokken en 
bezorgde opa van dit jongetje en sta te trillen op mijn 
benen. 

Terwijl ik nog steeds overdonderd probeer de schade 
in te schatten, enkele kneuzingen, schaafwonden en 
een zere knie die begint op te zwellen, krijg ik het 
jongetje in de gaten. Hij staat behoorlijk aangeslagen en 
met een beetje wit weggetrokken gezicht naar mij te 
kijken. Ik realiseer me in een klap dat ik hier te maken 
heb met net zo’n gevoelig mens(je) als ik zelf ben. Ik zie 
zijn schrik en angst en sta ineens weer met beide 
voeten op de grond. 

Ik hoor in gedachten de stem van Sylvia van Zoeren 
(oprichtster van Sensikids) “schrikken is ont-ikken” 
Nu, daar staan we allebei, behoorlijk ont-ikt! Ik kijk 
eigenlijk regelrecht in een spiegel! En terwijl ik dat 
besef, wandelt dat jongetje zo mijn hart in…….

Als vanzelf geef ik woorden aan onze beider schrik, dat 
het toch wel erg naar kan voelen. En dat diep zuchten 
dan zo kan helpen. 
Het zal vast een raar schouwspel geweest zijn; opa, 
zusje,  jongetje en ik midden op het fietspad ijverig 
bezig naar onze buik te ademen,  “want dat helpt” zeg 
ik vol overtuiging. 

Jongetje heeft een zere arm maar verder valt het 
gelukkig mee. Mijn stuur word rechtgezet door de 
behulpzame opa. Nadat we onze gegevens uitwisselen, 
stap ik weer voorzichtig op mijn fiets om terug naar 
huis te gaan. Ik ben teveel bezeerd om door te fietsen. 

‘s Avonds komt het jongetje samen met opa, zusje en 
moeder op bezoek met een mooie bos bloemen. 
Jongetje durft me nauwelijks aan te kijken en lijkt nog 
steeds ontdaan door de gebeurtenissen eerder die 
dag. 
In het korte gesprekje dat we met elkaar hebben gaat 
het ineens over schuld. En ik zie dat hij zijn hoofd laat 
hangen.  Zeggen dat hij geen schuld heeft is schijnbaar 
niet voldoende voor dit gevoelige jongetje.  

Als ik hem vraag of hij expres ineens de weg op is 
gegaan en tegen mij aan is gebotst kijkt hij op en zegt 
hij duidelijk  “Nee”! 
“Nu dan is er toch geen sprake van schuld? Dan is het 
een ongeluk en ongelukken kunnen gebeuren.” zeg ik.
Ik zie een grote lach op zijn gezicht verschijnen. 
Na een (voorzichtige) high five is het voor hem oké. 

Nu ik langzaam aan het herstellen ben van de 
kneuzingen en blauwe plekken en mijn fiets weer is 
gemaakt, realiseer ik me wat deze gebeurtenis mij laat 
zien.
Ik mag écht een pas op de plaats maken, rust nemen 
en (weer) gaan voelen wat IK nodig heb om alle 
gebeurtenissen van de afgelopen tijd een plekje te 
geven. 
Ik was vooral druk met regelen dat de rest van mijn 
gezin kon aarden op onze nieuwe plek en vergat 
mezelf daarbij (ook zo’n hooggevoelige valkuil).  

En dat jongetje? Hem ben ik vooral dankbaar, het was 
al Oké toen hij zo mijn hart in liep…

De term ont-ikken is ontleend aan het boek 
‘Menswaardig opvoeden’ van Jeanne Meijs

EEN LESJE IN 
HOOGGEVOELIG ZIJN

Door Corina Patings
www.positiefsensitief.nl

http://www.positiefsensitief.nl
http://www.positiefsensitief.nl
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Ik voel, ik denk
Ik fantaseer, ik strijd

Ik pieker, ik zoek
Ik ben af en toe mezelf kwijt

Ben ik jou?
Of ben jij mij?
Wie ben ik?

Ben ik boos of blij?

Als ik doe wat jij doet
Vind jij dat fijn

Maar ik vergeet mezelf
En dat doet pijn

Ik hou me groot
Maar voel me klein
Ik doe heel stoer 

Maar eigenlijk voelt dat niet fijn

Als ik thuis kom
Ga ik helemaal los

Iedereen die ik lief vind
Is goed de klos

Ik schop, ik sla
Ik krab, ik bijt

Ik weet niet wat er gebeurt
Ik ben even de weg kwijt

Na afloop voel ik me leeg
Verdrietig ook

Hoe kon het nu gebeuren?
Hoe raakte ik zo van de kook?

Ik wil dit niet, 
Het voelt niet fijn

Het enige dat ik eigenlijk wil
Is gewoon even bij mama zijn.

GEDICHT
 © Linda van Zwieten

www.huisje300.nl 

Ik voel, ik wil

http://www.huisje300.nl
http://www.huisje300.nl
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Angela Stolting-Alexander
www.horenzienenbegrijpen.nl

De voorjaarsvakantie is achter de rug. 
Sommige mensen zijn thuis gebleven, anderen zijn 
op reis gegaan binnen of buiten Nederland. 
Ik geloof dat we hoe dan ook altijd op reis zijn. 
Een gelukkig gezinsleven krijgen en behouden zie 
ik als de ultieme reis in ons leven. Het vraagt dat 
je gefocust blijft, dat je vol passie en energie gaat 
voor dat wat jij belangrijk vindt in jouw gezin. 

Het is een reis vol uitdagingen en obstakels.  
Deze reis vraagt van jou niet alleen jouw kind te 
leren kennen, maar ook je partner en jezelf. 

Soms is dit confronterend, soms ook heerlijk 
verfrissend. 

• Lukt het jou om vast te houden aan jouw 
normen en waarden? 

• Welke kwaliteiten van jezelf zet je in, welke kan 
jouw partner inzetten? 

• Weet dat je elke dag weer de keuze kunt 
maken om stil te staan bij wat jij (met je 
partner, als je die hebt) wilt bereiken in je gezin. 

Vergeet hierbij jezelf zeker niet. Per slot van 
rekening kun je er pas echt voor je gezin zijn als 
jijzelf mooi in balans bent. 

Ga op zoek naar wat jij nodig hebt om in balans 
te blijven. 

Plan ook momenten alleen met je partner in. 
Tijdens deze momenten kunnen jullie even 
volledige aandacht voor elkaar hebben of kunnen 
jullie zaken betreffende de kinderen ongestoord 
bespreken. Zoek andere volwassenen wanneer je 
geen partner hebt of wanneer het met je partner 
even niet lukt. Hulp vragen vind ik juist heel 
moedig. Kijk eens in je omgeving of er een 
familielid of vriend(in) is met wie je kunt sparren. 

Ook bij je kinderen kun je hulp vinden, door 
open met elkaar te blijven communiceren. In mijn 
gezin hadden wij wekelijks een gezinsoverleg. 
Tijdens dit overleg bespraken we de week, zodat 
iedereen wist waar hij of zij aan toe was. We 
verdeelden de taken en er was ook ruimte om 
onze tevredenheid of ongenoegen uit te spreken, 
waardoor een open sfeer ontstond. Ik kijk nog 
altijd blij terug op deze soms heftige, maar vaak 
ook zeer prettige momenten. Misschien is zo'n 
overleg ook iets voor jouw gezin. 

Aandacht voor jezelf, voor je partner, voor het 
gezin. Allemaal belangrijk. Dan blijft nog jouw één 
op één contact met je kind of kinderen over.  
Voor je kind is het heerlijk als hij of zij een 
moment jouw onverdeelde aandacht krijgt. Hij of 
zij kan hier enorm van opbloeien. Kijk eens wat je 
samen in kunt plannen.

Zie je jouw reis voor je? Net als met een reis 
naar een vakantiebestemming is een goede 
planning ook tijdens jullie levensreis belangrijk. Jij 
en (als je die hebt) je partner nemen de leiding 
en sturen bij indien nodig. Ook de kinderen 
hebben hierin hun eigen belangrijke plek. Kijk 
samen wat jullie als gezin willen bereiken, wat 
jullie waardevol vinden, wat ieders rol en taak is.

En mochten de obstakels op sommige momenten 
te hoog of teveel lijken? Ik kijk als Sensikids 
opvoedcoach graag met je mee om te ontdekken 
wat jouw gezin nodig heeft en in kan zetten om 
deze uitdaging aan te gaan. Ook als je behoefte 
hebt aan sparren met een volwassene (omdat je 
die niet in je omgeving vindt) kijk ik graag met je 
mee. 

Ik wens jullie veel succes op deze waardevolle 
reis.

OP REIS

http://www.horenzienenbegrijpen.nl
http://www.horenzienenbegrijpen.nl
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OPVOEDTIPS EN WEETJES UIT DE (DIGITALE) 
MEDIA: WIST JE DAT?

Maria Montessori (1870-1952) was een Italiaanse arts 
en pedagoge. Ze ontwikkelde een onderwijsmethode en 
was wijd en zijd bekend om het kleuteronderwijs dat ze 
introduceerde. 

Maria was een eigenzinnige vrouw die verlangde dat 
anderen haar visie onderschreven en er niet van afweken.  
Zij was ongehuwd moeder geworden, streed voor 
vrouwenkiesrecht en emancipatie en hield vlammende 
betogen tegen de armoede die kinderen liet wonen in 
“duistere spelonken”.  Zij was lid van de Theosofische 
beweging en haar leermethoden hebben dan ook veel 
raakvlakken met die van Rudolf Steiner die zij moet 
hebben ontmoet tijdens bijeenkomsten van deze 
vereniging in die tijd (1900-1920). 

Zes zinnen die jou en je kind kunnen helpen volgens 
Maria Montessori:  

Dank je wel voor het wachten. 

Je wilt een ander kind helpen zijn jas aan te trekken.  Of je 

partner begroeten als hij thuiskomt. Even iemand bellen. 
Deze zin zeg je als je klaar bent en je kind heeft gewacht 
zonder zeuren.  Als dit je kind niet lukt: Ik weet dat 
wachten niet leuk is en wil graag dat je het probeert. 

Laten we even pauzeren.

Je ziet dat je kind gefrustreerd raakt van een spelletje, of 
een klusje. Je helpt je kind zo met stress omgaan op een 
vriendelijke manier. Luister naar rustige muziek, drink een 
kopje thee met honing, vertel een verhaaltje. Als je merkt 
dat je kind weer kalm is kan het verder.  Je benoemt het: 
fijn dat je weer rustig bent. Zullen we verder gaan? 

Gaat het? Kan ik helpen? 

Soms is je kind gefrustreerd geraakt en maakt het flinke 
ruzie met anderen. Laat zien hoe je het andere kind 
helpt en het vraagt wat het nodig heeft. Dit heeft meer 
effect dan je kind te straffen voor het negatieve gedrag. Je 
laat je boze kind zien wat het andere kind nodig heeft, 
zodat het het gedrag van andere kinderen leert herkennen 
en benoemen. 

Ik wil met je praten over wat er gebeurde.

Begrenzen is van belang.  Als kinderen anderen pijn doen 
is het belangrijk dat je dit stopt.  Aangeven dat je kind te 
ver gaat kan ook door een nagesprekje te houden. 
Benoem wat je waarnam: Ik zag dat je Charlotte sloeg 

toen ze je auto pakte.Ik snap dat je het niet leuk vond dat 
ze dat deed, maar ik wil niet dat je andere kinderen slaat.  
Doe voorstel hoe je kind ook kan reageren, bijvoorbeeld 
door te zeggen: ik wil graag met mijn auto spelen, wil je 
hem geven? Of geef aan dat je kind naar jou kan komen 
om samen dit probleem op te lossen.  

Dat heb je nog niet geleerd.

Kinderen hebben de neiging met het moeilijkste te 
beginnen, bijvoorbeeld een spel uitkiezen dat eigenlijk nog 
niet geschikt is voor de leeftijd.  Als het dan niet lukt, 
frustreert dit en het is mogelijk dat je kind het spel later 
uit de weg zal gaan. Eén keer mis geschoten is dan voor 
altijd mis. 

Soms willen kinderen iets waarvan jij vindt dat het niet 
kan, bijvoorbeeld zelfstandig het mooie fotoboek van een 
hoge plank pakken om het te bekijken. Of de vaas met 
bloemen oppakken om ergens anders neer te zetten. In 
plaats van te zeggen: dat kun je nog niet, of dat mag je 
niet doen, is “dat heb je nog niet geleerd, ik doe dat liever” 
mooier en uitnodigender. Het kind leert zijn/haar impulsen 
te beheersen en leert “dat kan ik ooit wel”.

Ik laat dat niet gebeuren.

Het is heel belangrijk dat kinderen gaan begrijpen dat 
anderen pijn doen of pestgedrag niet is toegestaan. Dat 
leren ze van ons. Wees niet boos, maar wel streng.  Als je 
boos reageert als je kind een ander pest of pijn doet, zal 
het zich misschien een volgende keer misschien weer zo 
gedragen, om te onderzoeken of je weer boos zult worden.

 Jonge kinderen hebben gezag nodig om hun grenzen te 
leren kennen.  Ze kunnen deze dingen niet uit zichzelf 
halen.  

Besef daarnaast dat je een voorbeeld voor je kind bent.  
Als je zelf makkelijk ruzie maakt, of begint te schreeuwen, 
leert je kind hoe je een probleem oplost met ruzie. 

Bron o.a.: Famme en J/Mouders

WOORDEN 
DOEN ER 

TOE



“Elke opgave 
bevat een element 
van plezier. Vind 
het plezier en de 
opdracht wordt 

een spel”

– P.L. Travers, Mary Poppins

https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=36416&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fmary-poppins%2F1001004006871028%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=P.L.%20Travers%2C%20Mary%20Poppins
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=36416&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fmary-poppins%2F1001004006871028%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch&name=P.L.%20Travers%2C%20Mary%20Poppins
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door Sylvia van Zoeren

BEELDDENKER IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

Tineke Verdoes is moeder, auteur, remedial 
teacher en specialiste/trainer beelddenken. Een 
duizendpoot dus. Ze heeft een brede interesse, is 
sensitief en zelf een beelddenker.  Zij is tevens 
Sensikids opvoedcoach en een gewaardeerde 
collega.

Er stonden al drie boeken over belevend leren en 
beelddenken van Tineke bij mij in de praktijk op 
de plank. Ik zet er tevreden en trots een vierde 
bij. 

Bij Platform Sensikids vinden we het erg belangrijk 
dat pubers niet alleen horen dat hun brein nog in 
ontwikkeling is, maar zeker ook dat ze hun eigen 
brein kunnen trainen.  Tineke’s boek is daar een 
geweldige en positieve hulp bij.

Het nieuwe boek, in handzaam formaat en full 
colour, en met leuke tekeningen van Tineke zelf, is 
speciaal voor de leerling in het voortgezet 
onderwijs geschreven. Het is voor de Sensikids 
opvoedcoaches een waardevolle aanvulling op 
het Sensikids werkboek Power Pubers. 

In heldere bewoordingen en zeer overzichtelijk 
vertelt Tineke de leerling in het voortgezet 
onderwijs wat beelddenken is.  Ze doet een 
boekje open over mindmappen, de ontwikkeling 
van de executieve functies (het leerproces) zoals 
plannen en ordenen, volgehouden aandacht en 
zelfstandig taken kunnen uitvoeren (taak-initiatief) 
en legt uit waarom het belangrijk is je hierin te 
trainen. 

Ook geeft ze informatie over de struikelblokken 
waar de leerlingen mee te maken kunnen 
hebben: uitstelgedrag, moeite met concentratie, 
overprikkeling en moeite hebben met time-
management.

 Tineke beschrijft bij het onderdeel ‘concentratie’ 
het Sensikids Aandachtsprotocol.  Voor leerlingen 
in het vervolgonderwijs kan het een goede hulp 
zijn om te leren hun aandacht goed te richten. 

Ook geeft ze inzicht in het verschil tussen de 
leerhersenen en de automatische hersenen, een 
begrip dat we introduceerden in onze 
Sensikidscursussen aan pubers en dat helpt om 
helder te maken wat de oorzaak kan zijn van de 
hier eerder genoemde struikelblokken.  

Tineke geeft veel leuke en helpende tips om 
leren voor echte beelddenkers een stuk 
makkelijker - en leuker - te maken.  

Van de hoogsensitieve kinderen is een groot deel 
taalvaardig, maar vaak ook visueel ruimtelijk 
ingesteld.  Van de visueel ruimtelijk ingestelde 
kinderen kan een flink deel nog onvoldoende 
volgordelijk leren, plannen en verwerken.  Alles 
loopt door elkaar heen. Het is van belang dit te 
erkennen.

Voor deze groep kinderen is het boek eigenlijk een 
must. En als ze het zelf niet willen lezen; ouders 
doe er je voordeel mee. Leerkracht: lees het 
eerst zelf en leg het in de klas.  Je zult pubers veel 
beter kunnen begrijpen en zij zullen zichzelf leren 
kennen! 

Een aanrader dus! 

ISBN: 97890 8850 7007

Uitgeverij SWP. 

RECENSIE



30

Auteur en samensteller 

Sylvia van Zoeren

Het is niet toegestaan de inhoud van dit werkboek of onderdelen er van te kopiëren tenzij de uitgeverij daar toestemming voor heeft 

gegeven. Op www.vofdeliefde.nl kunt u een aantal werkvormen downloaden zodat het werkboek optimaal kan worden gebruikt. Het 

werkboek kwam tot stand door een samenwerking tussen www.wijzemoeders.nu en Uitgeverij De Liefde.  ISBN/EAN: 978-90-79915-17-0

Ik doe het anders en dat is Oké!
Training Autisme anders bekeken

Ik doe het anders en dat is O
ké!                Training Autism

e anders bekeken

S
ylvia van

 Z
o

eren

Auteur en samensteller Sylvia van Zoeren

WIJZE OUDER WERKBOEK.

W
IJZ

E O
U

D
ER

 W
ER

K
BO

EK
.

08-09-16   08:29

Dit magazine word je aangeboden door 
een Sensikids opvoedcoach.

Je vindt informatie over ons werk op 
diverse websites. Er zijn Sensikids 
opvoedcoaches actief in Nederland en 
Vlaanderen. 

Er is een korte beroepsopleiding. Deze  
basisopleiding geeft de mogelijkheid in je 
praktijk de Sensikids cursussen aan te 
bieden. De eerstvolgende opleidingen 
starten in Utrecht en in Gent in mei 2019.

Kijk op www.sensikidsopleidingen.nl

Colofon:

Eindredactie: Sylvia van Zoeren en Rob Bouber

Bijdragen aan dit magazine zijn van (en bij hen rust het 
copy-right):

Henriëtte Maas, Petra van der Gulik, Nicole de Gruijter, 
Angela Stolting Alexander,  Suzan van der Most, Corina 
Patings, Rose Noël, Linda van Zwieten en Sylvia van 
Zoeren

Koedijk,  Vof Sensikidsopleidingen/uitgeverijdeliefde

072-5647353

www.sensikidsopleidingen.nl 

www.uitgeverijdeliefde.nl
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Dit magazine delen mag, graag zelfs! Echter 
delen mag alleen in zijn geheel. Wil je 
onderdelen van de tekst overnemen en 
gebruiken? Vraag dan eerst toestemming: 
info@uitgeverijdeliefde.nl 
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