
Studiebijeenkomst 

'Hooggevoeligheid in het onderwijs'

Hooggevoeligheid is een talent dat 
bij 15 tot 20% van de kinderen 
voorkomt. Bedenk maar eens 
hoeveel dat er zijn in jouw klas of 
op jouw school. Maar lang niet al 
deze creatieve, ruimdenkende en 
empathische kinderen halen elke 
dag het beste uit hun talent. Vaak 
krijgen zij vooral te maken met de 
valkuilen van hooggevoeligheid.  

Wat is hooggevoeligheid? 
Hooggevoeligheid, of hoogsensitiviteit, is een 
eigenschap. Hooggevoelige mensen kennen een andere 
prikkelverwerking dan minder gevoelige mensen. Ze zijn 
gevoelig en empathisch, sfeergevoelig, hebben oog voor 
detail, een groot verantwoordelijkheids- en 
rechtvaardigheidsgevoel en denken out of the box. En, 
komen er al namen naar boven van kinderen in je klas of 
mensen die je kent? Als je er even over nadenkt, ken je 
ongetwijfeld mensen die in dit profiel passen!  

Talenten 
• Creatief in denken en doen 
• Verbinding en aandacht 
• Trouw en verantwoordelijk 
• Aandacht voor harmonie 

Valkuilen 
• Stressgevoelig, prikkelbaar 
• Last van licht, geluid of geur 
• Verlies van regie 
• Zichzelf wegcijferen 

Overprikkeld, druk, moeite met 
concentreren… Het kan er 
allemaal bij horen. Om leer- 
krachten, intern begeleiders en 
zorgcoördinatoren op praktische 
wijze te leren omgaan met de ‘ups 
en downs’ van hooggevoeligheid, 
ontwikkelde Hooggevoelig heel  
gewoon de studiebijeenkomst  
'Hooggevoeligheid in het onderwijs’. 



Meer weten of direct aanmelden? 

Alle praktische informatie over de studiebijeenkomst ‘Hooggevoeligheid in het 

onderwijs’ hebben we voor je verzameld op een aparte factsheet. Zo heb je alles in 

één overzicht en weet je waar je voor kiest. Je kunt ook verder lezen of je direct 

aanmelden op onze website, www.hooggevoeligheelgewoon.nl/aanbod.  

Praktische tips met wetenschappelijke basis 
Hoe fijn zou het zijn als je in vier uur praktisch 
toepasbare tips en tools krijgt aangereikt om 
hooggevoeligheid bij kinderen te herkennen en er 
vanuit jouw rol mee om te gaan? Geworteld in 
wetenschappelijk onderzoek, maar pasklaar om de 
volgende dag al te implementeren. Gepresenteerd 
door trainers die gespecialiseerd zijn in 
hooggevoeligheid bij kinderen. Ondersteund door 
speciaal ontwikkeld spelmateriaal. Dát is wat de 
studiebijeenkomst ‘Hooggevoeligheid in het 
onderwijs’ jou biedt! 

Samen maken we hooggevoeligheid ook 

in het onderwijs heel gewoon!

De beste begeleiding voor ieder kind 
Als leerkracht, intern begeleider of zorgcoördinator wil je 
kinderen op de best mogelijke manier begeleiden in hun 
ontwikkeling. En dat kan best lastig zijn, niet ieder kind 
heeft immers dezelfde behoeften. In onze snel 
veranderende maatschappij kost het bovendien aardig 
wat energie om naast je dagelijkse werkzaamheden nog 
tijd over te houden voor verdieping. Er is ontzettend veel 
kennis beschikbaar over gedrag en problematiek, maar 
de vertaalslag naar de praktijk moet je vaak zelf nog 
maken.  
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FACTSHEET STUDIEBIJEENKOMST  
‘HOOGGEVOELIGHEID IN HET ONDERWIJS’ 

Wat leuk dat je geïnteresseerd bent in onze studiebijeenkomst voor professionals in het onderwijs! We 
kunnen ons voorstellen dat het prettig is om alle praktische informatie in één overzicht te hebben. Zo weet 

je precies waar je voor kiest en wat je kunt verwachten. Op onze flyer vind je meer informatie over 
hooggevoeligheid in het onderwijs en wat het betekent voor jouw leerlingen. Heb je na het lezen van deze 

factsheet en onze flyer nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 

 

Wat is het? 
De studiebijeenkomst is een training waarin je leert om 
hooggevoeligheid bij kinderen te herkennen en er op 
praktische wijze mee om te gaan. De training is 
geschikt voor leerkrachten, intern begeleiders en 
zorgcoördinatoren. Je volgt de training in 
groepsverband met je eigen team. We zorgen er altijd 
voor dat de inhoud wordt toegespitst op de situatie 
van jouw school. 

Wanneer is het? 
De dag en het tijdstip waarop de studiebijeenkomst 
plaatsvindt, worden bepaald in overleg met jouw 
school.  

Hoe lang duurt het? 
De training duurt in totaal vier uur. Dat wordt meestal 
verdeeld over twee middagen, maar het kan eventueel 
ook in één middag. 

Waar is het? 
De training wordt bij jou op school gegeven. Er is niet 
veel nodig, een ruimte die groot genoeg is voor het 
aantal deelnemers en een beamer om de presentatie 
te kunnen weergeven. 

Wat kost het? 
De investering is afhankelijk van het aantal 
deelnemers. Een kostenindicatie voor groepen van 
maximaal 20 cursisten is € 895,00 (1x Otto handpop 
met handleiding en 1x Buitengewoon mezelf spel met 
handleiding inbegrepen).  

Wat leer ik? 

x Je leert hooggevoeligheid (h)erkennen bij 
kinderen. 

x Je leert vaardigheden en methoden om 
hooggevoeligheid direct praktisch te benaderen. 

x Je leert door de ‘hooggevoeligheidsbril’ anders te 
kijken naar herkenbare praktijksituaties.  

x Je leert wat hooggevoelige kinderen nodig hebben 
en wat je ze vanuit jouw rol kunt bieden. 

x Je leert met je team concrete afspraken te maken 
over de aanpak van hooggevoeligheid op jouw 
school. 

Wanneer kan ik er praktisch mee aan de slag? 
Je kunt de volgende dag direct aan de slag met de 
kennis, tips en materialen die je tijdens de training 
hebt verzameld. Praktische toepasbaarheid staat bij 
ons hoog in het vaandel. Daarnaast vinden we het ook 
belangrijk om verdieping aan te bieden, die kun je 
vinden in onze Kindermodule. 

Welk materiaal krijg ik? 
De trainingsgroep ontvangt spelmateriaal voor 
hooggevoelige kinderen, te weten het ‘Buitengewoon 
mezelf’ spel en ‘Otto de Octopus’. Dit materiaal is 
ontwikkeld door orthopedagogen in samenwerking 
met Hooggevoelig Heel Gewoon. Tijdens de training 
leer je hoe je dit materiaal in kunt zetten. 

Krijg ik er punten voor? 
De studiebijeenkomst ‘Hooggevoeligheid in het 
onderwijs’ is geaccrediteerd door Registerleraar voor 6 
RU. Elke deelnemer ontvangt een certificaat. 

Wie geeft de training? 
De training wordt gegeven door deskundige trainers 
die gespecialiseerd zijn in hooggevoeligheid. Ze 
baseren hun voorbeelden op situaties die jij dagelijks 
tegenkomt en zorgen ervoor dat de training naadloos 
aansluit bij jouw werk. 
 
Hoe meld ik me aan? 
Je kunt jouw team op onze website online aanmelden 
voor de studiebijeenkomst. We kunnen je aanmelding 
ook telefonisch in behandeling nemen, bel naar 0570 
643 053.
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