Ongeveer 1 op de 5 mensen is hooggevoelig/hoogsensitief. Dat
houdt kort gezegd in dat iemand meer voelt en meer waarneemt.
Mooie kwaliteit, een extraatje, maar toch ervaren de mensen die
meer voelen dat vaak niet zo...
Hooggevoelig heel gewoon biedt begeleiding in het (h)erkennen
en praktisch benaderen van hooggevoeligheid. Met behulp van
een nieuw denkkader, veel praktische tips en oefeningen uit onze
HGx2-methode kan hooggevoeligheid écht veranderen van last
naar kracht.
Jaqueline Pama schreef dit boekje met Judith Ann Peters en nam
deze derde druk voor haar rekening.
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Inleiding

Gevoelig moet weer ‘gewoon’ worden
Eén op de vijf kinderen is hooggevoelig. Tegelijkertijd
lijkt onze samenleving een beetje vergeten te zijn hoe je
omgaat met gevoel en hoe de wereld er voor een gevoelig mens uitziet. Misschien is dat de reden dat hooggevoeligheid niet voldoende wordt herkend en dat er weinig adequate acties worden ondernomen. Tegenwoordig
zijn er allerlei termen voor hooggevoelige kinderen.
Nieuwetijdskinderen, sterrenkinderen, noem maar op.
Er bestaan allerlei mooie beschrijvingen over wat deze
kinderen allemaal ‘hebben’.
Maar stel, je bént een hooggevoelig kind. Wat dan?
Je gaat je niet beter voelen doordat iemand beschrijft
hoe je in elkaar zit. Je voelt je niet beter doordat mensen ‘begrijpen’ dat je niet op zaterdag de drukke stad in
wilt…
Of stel, je hébt een hooggevoelig kind. Wat dan?
Lossen de buien van je kind op doordat je zegt dat het
wel meevalt? Gaat je kind wel met het buurjongetje spelen als je zegt dat hij echt wel aardig is?
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Wat kun je als kind doen om je beter te voelen? Wat kun
je als ouder doen om je kind te begeleiden? Wat kun je
als professional doen? Hoe signaleer je en hoe begeleid
je? Hoe kun je gevoeligheid veranderen van een last in
een kracht?
Als schrijvers van dit boek beseften we dat wij bij deze
vragen iets te bieden hebben. Zo ontstond het idee voor
een website, voor begeleiding en voor voorlichting. En
zo kwamen wij op onze missie: gevoelig zijn moet weer
‘gewoon’ worden!
Ook boeken passen in deze lijn. Boeken kunnen bijdragen aan het gewoon worden van ‘veel voelen’. Omdat
wij van praktisch houden, kiezen we voor kleinere boekjes voor verschillende doelgroepen. In dit boek hebben
we de invalshoek genomen van de professional: wat signaleer je, wat gebeurt er eigenlijk en wat kun je doen?
We geven tips en oefeningen om kinderen te leren zichzelf te beschermen en om het teveel aan indrukken en
prikkels kwijt te raken. Dit om meer rust in een groep
te creëren en om aandacht voor gevoel in het dagritme
in te bouwen. Onze ervaring is dat kinderen onder de
10 jaar de oefeningen vrij gemakkelijk leren en in hun
leven kunnen integreren. Boven de 10 (en ook voor volwassenen) zijn deze oefeningen even essentieel, maar
kan het iets meer moeite kosten om ze (weer) onder de
4
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knie te krijgen. Op latere leeftijd heb je namelijk meer
afweermechanismen opgebouwd. Als je met behulp van
dit boek hebt leren begrijpen hoe het werkt, kun je ook
je eigen oplossingen ontdekken. Wij hopen dat ons doel
– gevoeligheid gewoon maken – hiermee dichterbij komt
en dat veel kinderen meer ruimte zullen krijgen.
Heb je vragen over dit boek of de oefeningen? Kijk dan
op onze websites voor tips van Otto de Octopus, luisteroefeningen en nog veel meer. Ook kun je je vraag stellen
via het contactformulier op de sites of per mail.
www.hooggevoeligheelgewoon.nl
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Hooggevoelig, wat is dat?
Hooggevoelig is de natuurlijke staat van de mens. Sinds
ons ontstaan hebben wij duizenden jaren in de natuur
geleefd. Wij moesten weten wanneer iets rijp was om te
eten, waar eten te vinden was, wat het weer zou doen,
hoe we een geschikte partner konden herkennen en welke situaties gevaar opleverden. Dit soort dingen konden
wij niet alleen beredeneren, dit moesten wij vooral voelen
of intuïtief weten.
Sinds de industriële revolutie is onze leefwereld in hoog
tempo veranderd. Te snel om ons systeem daarop aan te
passen. Hooggevoeligheid is dan ook niet iets ‘nieuws’
of een ‘ziekte’, maar gewoon een menselijke eigenschap.
Hooggevoeligheid had en heeft een functie. Sterker nog,
in ons dagelijkse leven is het van groot belang. Wie kent
niet het buikgevoel? Bij het maken van keuzes is dit zelfs
essentieel.
Hooggevoeligheid lijkt op het eerste gezicht lastig. Een
(hoog)gevoelig mens is eerder moe, kan niet zo goed
tegen bepaalde situaties (zoals drukte, winkelen en
9
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schoolreisjes), is misschien eerder ziek, eerder boos, onbegrijpelijk in zijn uitbarstingen of onbegrijpelijk in zichzelf gekeerd en kan niet altijd goed tegen school of tegen
werkomgevingen.
Veel gevoelige mensen raken vervreemd van zichzelf en
van de samenleving. Daarom is het zaak dat er meer
herkenning en daarmee erkenning komt. Als we hooggevoeligheid herkennen, kunnen we er ook naar handelen,
mee leven en het juist als kwaliteit gaan gebruiken.
Als je beter kijkt naar waarom bepaalde uitingen ontstaan en naar wat je eraan kunt doen, komt er ruimte
voor het mooie van (hoog)gevoeligheid: een groot rechtvaardigheidsgevoel, groot inzicht, ‘weten’, creativiteit en
intense beleving van schoonheid, kunst en natuur.
Dáárop is de rest van dit boek gericht… Ruimte voor het
gevoelige kind. Pas als dit kind ruimte krijgt, kan het zijn
mooie capaciteiten ontwikkelen.
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Soorten hooggevoeligheid
Hooggevoeligheid kan voorkomen op de 5 zintuigen en
op de intuïtie, het 6e zintuig. Veelal zijn mensen extra
gevoelig op meerdere zintuigen.
Van minder tot meer complex zie je dan bijvoorbeeld
de volgende ervaringen:
yy Iemand met een gevoelige huid krijgt jeuk of bultjes
bij het dragen van een wollen trui, of bij het gebruik
van bepaalde crèmes of van pleisters.
yy Iemand met een gevoelige neus kan onpasselijk
worden van bepaalde geuren. Zelfs als veel anderen deze niet zo sterk ruiken. Denk bijvoorbeeld aan
mest, varkensvlees, wierook en benzine.
yy Iemand met gevoelige oren wordt sneller naar van
lawaai of houdt niet van bepaalde plaatsen of festiviteiten (carnaval, kermis, zwembad (!)), motoren of
de combinatie van muziek en een gesprek.
yy Iemand met gevoelige ogen kan last krijgen van bijvoorbeeld tl-licht, met als gevolg jeukende ogen of
minder scherp zien.
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Ook kun je wel degelijk last hebben van bepaalde smaken, je ‘weet’ bijvoorbeeld dat bepaalde smaken niet
kloppen bij je systeem. Of je hebt een weerstand tegen
bepaalde voedingsmiddelen die niet berust op ‘verwendheid’ en ook kun je ziek worden van smaakstoffen (bultjes op je tong).
De voorgaande gevoeligheden hoeven op zichzelf geen
problemen op te leveren. Je trekt een andere trui aan of
zet de televisie zachter en het is opgelost. Oorzaak en
gevolg zijn hierbij duidelijk te onderscheiden.
Er is echter nog een hooggevoeligheid, namelijk op intuïtie. Deze levert vaak wèl problemen op, omdat oorzaak
en gevolg veel minder zichtbaar zijn.
De gevoeligheden op de intuïtie zijn het moeilijkst te
plaatsen en bespreekbaar te maken. Eigenlijk hebben
alle gevoelige kinderen, die moeilijk of onverklaarbaar
gedrag vertonen, last van gevoeligheid op de intuïtie.
Daarnaast hebben déze kinderen vaak ook één of meerdere gevoeligheden op de andere zintuigen.
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Het feit dat er voor ‘gevoel’ überhaupt niet gemakkelijk
woorden te vinden zijn, samen met het feit dat kinderen nog niet zo’n grote woordenschat hebben of stevig
genoeg in zichzelf staan, maakt het vaak moeilijk om te
signaleren wat er aan de hand is. Er worden dan ook veel
misdiagnoses gesteld met alle gevolgen van dien.
Aan de hand van het model van de kwantumfysica dat
alles trilling is, kunnen we wèl uitleggen hoe hooggevoeligheid op de intuïtie werkt. Dit doen we uitgebreid in het
volgende hoofdstuk.
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Hoe werkt het?

Trilling/prikkels
Om te begrijpen wat er gebeurt in het contact tussen een
gevoelig kind en de wereld, kunnen we het beste aanhaken bij het model van de kwantumfysica. Kort gezegd
gaat dit model uit van het idee dat alles trilling is. Kwantumfysica is de laatste jaren regelmatig in het nieuws
geweest en er verschenen boeken over. Inmiddels hebben steeds meer mensen er wel wat van gehoord of over
gelezen.
Dat licht en geluid volgens het trillingsprincipe werken,
is bij de meeste mensen wel bekend. Het is echter moeilijker te begrijpen dat allerlei dingen die wij zien als ‘vast’
trilling zijn, bijvoorbeeld een stoel en tafel, of dat onze
gedachten of plaatsen een bepaalde trilling hebben. Om
te kunnen begrijpen waardoor een kind van slag kan raken, is het essentieel dat we het op deze manier bekijken.
Goed, even wat minder abstract. We maken er een visuele voorstelling van:
14

Trilling/prikkels

Probeer eens om ieder feit, iedere handeling en iedere gedachte te zien als een steentje dat je in een vijver
gooit. Er ontstaat een kring in het wateroppervlak die
zich uitbreidt. Als er een bootje aan de rand van de vijver
ligt, wordt aan de beweging van het bootje − ontstaan
door de beweging van het wateroppervlak − duidelijk
dat er ‘ergens’ iets gebeurde wat het water in beroering
bracht.
Beredeneer het nu eens als volgt:
Als het bootje kan voelen, wordt het door het steentje
wel even door elkaar geschud. Je kunt je voorstellen dat
een zware boot alleen beweegt bij het inwerpen van een
grote steen. Een licht bootje beweegt bij allerlei steentjes.
Op deze manier kun je een gevoelig persoon vergelijken met een licht bootje en allerhande prikkels (mensen, geluid, gevoelens van mensen, energie/trilling van
plaatsen of voorwerpen, enzovoort) als allerlei soorten
stenen. Het is dan niet moeilijk te begrijpen dat een gevoelig mens meer ‘in beweging’ wordt gebracht dan een
minder gevoelig mens (de zware boot).
Ook is het op deze manier gemakkelijker voor te stellen dat een gevoelig mens zich vaak onbegrepen voelt.
Terwijl de grote boot de golfbewegingen vaak niet eens
merkt, slaat het kleine bootje misschien al bijna om van
alle beweging.
15
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Nog een verschijnsel is aan de hand van dit voorbeeld
gemakkelijker voor te stellen: de grote boot kan meer
mensen dragen. Kleine bootjes, ofwel gevoelige mensen, kunnen dat niet. Je ziet dan ook dat gevoelige mensen vaak grote groepen mijden. Feestjes, schoolreisjes,
drukke winkels, Sinterklaasintochten en dergelijke festiviteiten zijn voor hen niet zo gemakkelijk.
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Wat signaleer je?

Kenmerken van hooggevoelige kinderen
Eerlijk, gevoelig, emotioneel, dromerig, fantasierijk…
Dit soort kwalificaties zijn op deze kinderen van toepassing. Als een kind met deze kwaliteiten veelal overprikkeld is of geen ruimte heeft om zich te uiten, worden
deze eigenschappen door de omgeving gemakkelijk gezien als ‘te’. Dan krijgt het kind de labels: ‘overgevoelig’,
altijd moe, ‘niet aanwezig’, ‘verzint altijd alles’ en ‘lastig’, of ‘druk’.
Deze negatieve kant van veel voelen is vaak het eerste
wat men tegenkomt. Het gaat dan immers niet zo goed
met een kind en daar moet iets aan gedaan worden.
Wat kom je dan zoal tegen?
Heftige gevoelens. Niets is ‘gewoon’, alles voelt hevig.
Een kind kan hier nog niet goed mee omgaan, kan zijn
gevoel nog niet goed verwoorden, kan zich niet goed
uiten. Hierdoor kan hij het gevoel krijgen dat hij in de
emotie stikt of dat hij alleen is en niemand hem begrijpt,
hij begrijpt zelf de anderen ook niet.
17
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Gedrag. Wanneer een kind overprikkeld is, is zijn systeem overbelast. Je ziet dan de overbelastingsreacties:
van je afslaan (uitbarstingen), naar binnen keren (heel
stil in zichzelf gaan) of vluchten (in een droomwereld).
Pijn. Wanneer iets bijvoorbeeld niet eerlijk is, kan dit
letterlijk pijn doen. Een jongen van zeven jaar omschreef
deze pijn als : “dat doet pijn in je hart, zoals een bliksem
een boom splijt”. Ook lawaai kan letterlijk pijn aan de
oren doen.
Verdriet. Evenals de pijn hiervoor, voelen deze kinderen als ze verdrietig zijn, dit vaak ook als een héél groot
verdriet. Sussen werkt dan vaak averechts, erkennen is
beter.
Slecht slapen. Dit komt vaak voor. Dit kan door het
overprikkeld zijn, waarbij het systeem nog tot rust moet
komen. Ook kunnen er dan vele vragen door het hoofd
gaan of emoties die hun plek nog moeten vinden, waardoor het moeilijk is om goed te slapen.
Gevolg gedragingen. Doordat het kind veelal alleen
met zijn gevoel moet omgaan en dit nog niet kan, ontstaan er allerlei gevolg gedragingen. Denk hierbij aan
agressie, depressiviteit, boosheid, angst, afsluiting/
terugtrekking, vijandelijkheid en het aannemen van de
slachtofferrol.
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va n h o o g g e v o e l i g e k i n d e r e n

Het kind wil harmonie!
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Wat is nodig?
Hoe kun je als professional het gevoelige kind begeleiden zodat dit bewust kan worden van zichzelf en verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn eigen welzijn?
Dit kan door het volgende spoor te volgen. Allereerst
is herkenning en erkenning van het gedrag en de verschijnselen van het kind nodig. Vervolgens kan men door het
begrip te vergroten en oefeningen aan te leren het kind
zelf krachtig en bewust maken. Het kan zichzelf helpen!
Het kind kan het zelf, maar met ondersteuning van ouders
en professionals gaat het beter en sneller!
Dit kan stapsgewijs:

20
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Stap 1. Informatie vergaren
De professional kan (samen met de ouders) onderzoeken
waar de gevoeligheid ligt. Op welke gebieden is het kind
meer gevoelig? Vragen die gericht zijn op het gevoel werken het best. Wanneer het kind geen woorden heeft op de
vraag “hoe voelt dit of dat”, kun je het ook laten uitbeelden. Als het kind dit niet kan uitbeelden, kan hij het misschien wel met behulp van een knuffelbeest uitbeelden.
Dit knuffelbeest kan dan bijvoorbeeld laten zien hoe het
zich voelt als hij bij een Sinterklaasintocht is.
Stap 2. Erkennen
Neem het kind serieus in wat hij vertelt of laat zien en
vertel dat je dat goed van hem vindt. Je kunt aan het kind
vragen wat hij nodig heeft of wat hij zou willen. Als dat
moeilijk voor hem is, kun je hem ook vragen zijn ideale
situatie te beschrijven of te tekenen.
Stap 3. Mogelijkheden in kaart brengen
Na erkenning uit stap 2 kan gekeken worden wat mogelijk is om de prikkels op dát gebied te verminderen. Denk
hierbij ook aan het verhaal hiervoor, over de verschillende
soorten gevoeligheid. Denk eraan dat prikkels zich gedragen als trilling. Trilling plant zich voort door de ruimte.
Laat daarom een gevoelig kind bijvoorbeeld nooit midden
in de klas zitten. Aan de kanten is het rustiger. Als je hiermee verder gaat denken, kun je ook zelf specifieke oplossingen voor een bepaalde situatie ontwerpen.
21
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Stap 4. Tips
yy Wat heel belangrijk is, is om eerlijk te zijn, oftewel
congruent. Gevoelige kinderen hebben er veel last
van wanneer dubbele boodschappen uitgezonden
worden. De leerkracht doet bijvoorbeeld vrolijk terwijl hij/zij net thuis ruzie heeft gehad. Het kind weet
dan niet meer waar hij op moet reageren.
yy Luisteren met aandacht is ook heel belangrijk. Vaak
kan het kind als het het gevoel heeft gehoord te worden, zelf al veel vertellen over wat wel of niet goed
voor hem is. Leg contact van mens tot mens en niet
van volwassene tot kind. Daar prikt het kind snel
doorheen en zegt vervolgens niet veel meer.
yy Sommige kinderen vinden het fijn om een steuntje
te krijgen, leg dan bijvoorbeeld je hand even op de
schouder van het kind. Let hierbij wel op, sommige
kinderen vinden dit helemaal niet fijn. Vertrouw hierbij op je eigen intuïtie en kijk goed naar de reactie
van het kind.
Vervolgens is het belangrijk dat het kind gaat leren om
zichzelf te beschermen, overprikkeling kwijt te raken en
zijn kracht te voelen. Dit kan door middel van oefeningen.
Sommige oefeningen zijn hierna beschreven. Verder zijn
ze te vinden in het boekje ‘Kinderen en Ouders’.
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Ook moet het kind leren zijn gevoeligheid te erkennen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat het niet erin gaat
zwelgen. Hooggevoelig is niet overgevoelig (!). Overgevoelig reageren is niet alleen lastig voor de omgeving,
maar ook voor de gevoelige persoon zelf.
Verder is het meestal nodig dat het kind leert om aan
te geven wanneer het hem te veel is en om hulp te vragen. Dit is niet eenvoudig omdat het kind eerst moet
leren voelen waar zijn grens ligt. Hulp vragen is vervolgens moeilijk omdat hij zijn gevoel niet gemakkelijk in
woorden kan omzetten, hij vaak niet begrepen wordt in
zijn gevoeligheid en omdat hij vindt dat hij het zelf moet
regelen. Deze laatste overtuiging komt voort uit het feit
dat het kind al jong inzicht en overzicht heeft.
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Onderwijsbehoefte
Hoe kun je een kind ondersteunen? Hoe gaat het zich
prettig voelen in de groep? Pas als het kind zich prettig
voelt, kan het toekomen aan het opnemen en verwerken
van lesstof. Daarom is het goed om stil te staan bij enkele specifieke zaken. Deze zijn voor veel kinderen prettig, maar voor gevoelige kinderen onontbeerlijk. Omdat
ze voor vrijwel iedereen prettig zijn, volgen verderop in
dit boek ook oefeningen die klassikaal of in de groep gedaan kunnen worden. Het resultaat hiervan is voelbaar
in de hele groep.
Niet overrompelen
Omdat bij gevoelige kinderen alles hevig binnenkomt, is
het belangrijk om ze niet te overrompelen. Het kost hen
dan namelijk weer tijd en energie om zich te stabiliseren.
Wanneer ze iets zien aankomen, kunnen ze zich voorbereiden. Vertel bijvoorbeeld dat je ze straks de beurt gaat
geven, maar dat je nu eerst een ander kind iets vraagt.
Ze kunnen zich dan voorbereiden op de vraag en de op
hen gerichte aandacht. Je helpt ze hiermee de drempel
te nemen.
24
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Helder communiceren/congruent zijn
Om zo min mogelijk verschillende boodschappen op
een kind af te sturen (verbaal en non-verbaal) is het belangrijk om zo helder mogelijk te communiceren. Dat
betekent zo helder mogelijk te vragen en zelf bewust te
zijn van of je gevoel en je boodschap met elkaar kloppen. Als je je bijvoorbeeld niet prettig voelt, zeg dat dan.
Je hoeft niet te vertellen waarom, maar wel dát. Ook is
het goed om erbij te vertellen dat het van jezelf is en dat
het kind er niets mee hoeft. Het kind kan dan het gevoel
plaatsen en de verschillende boodschappen loslaten,
waarna het pas ruimte heeft om te reageren op je vraag.
Tussenstappen en doel uitleggen
Gevoelige kinderen willen het graag goed doen, want
dan wordt de harmonie immers zo min mogelijk verstoord en dat betekent weer minder (negatieve) prikkels.
Bij het uitvoeren van een opdracht worden ze vaak onzeker over ‘hoe het nu ook alweer moet’. Ze bedenken
dan allerlei scenario’s en lopen hierin vast. Zelf vragen
om hulp is vaak een stap te ver. Je komt de kinderen
hierin tegemoet door tussenstappen en het doel van de
opdracht uit te leggen. Hierdoor worden ze steviger en
wordt de drempel om vragen te stellen lager.
Creativiteit ruimte geven
Creativiteit is een specifieke kwaliteit van gevoelige kinderen. De creativiteit uit zich op twee manieren. Ener25
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zijds in creatief handelen zoals knutselen en verven.
Anderzijds in creatief denken zoals nieuwe oplossingen
en fantasierijke ideeën. Het is belangrijk deze creativiteit
serieus te nemen. Om dit op waarde te kunnen schatten kun je het uiten van de creativiteit vergelijken met
voedsel. Zoals we voedsel nodig hebben om te leven,
heeft het hooggevoelige kind het nodig om creativiteit
te uiten. Heb dus aandacht voor creatieve activiteiten en
voor eigen inbreng!
Het kind ruimte geven zichzelf te helpen
Door het kind ruimte te geven om zichzelf te helpen
geef je aan dat je hem ziet en zijn gevoeligheid erkent.
Hierdoor kan het kind zélf verantwoordelijk worden voor
zijn eigen welzijn. Uiteindelijk moet hij zelf leren leven in
onze maatschappij, die nu eenmaal vol prikkels is.
Groepsoefeningen aanleren, die verderop in dit boek
beschreven staan, en ruimte geven om het kind zichzelf
te laten helpen, door even alleen te zijn, kunnen werken. Het kind kan dan een oefening doen (uit het boekje
‘Hooggevoelig heel gewoon, Kinderen en Ouders’) om
zichzelf weer stevig te krijgen. Je kunt hiertoe bijvoorbeeld een plek in de school inrichten waar het kind alleen kan zijn. Een idee van een kind was om een klamboe op te hangen in een stille ruimte en een kussen erin
te leggen. Op vrij eenvoudige wijze heb je dan een plek
die afgescheiden is en waar je prettig kunt zitten om een
oefening te doen.
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Omgaan met ongewenst gedrag
Dat een kind gevoelig is, is – zoals we een aantal keren
hebben benoemd – een extra talent en het kan een zeer
positieve verandering teweeg brengen in het gedrag van
het kind, als het erkend wordt en het kind vaardigheden
ontwikkelt. Er is echter geen reden om (al het) negatief
gedrag toe te laten, ook deze kinderen behoren zich aan
de regels en afspraken te houden.
Wees echter alert op hóe je corrigeert.
yy Trek niet aan een verdrietig gevoelig kind, laat het
kind zelf komen. Creëer wel openheid en geef aan
dat het kind welkom is.
yy Blijf rustig bij uitbarstingen, want het kind is in paniek
en misschien zichzelf kwijt. Terug schreeuwen of een
autoritaire houding aannemen werken averechts.
Geef het kind een veilige plaats (voor het kind en de
omgeving!). Ga het gesprek aan als het kind rustig
is. Begin dan met: ‘wat is er gebeurd?’. Ook de waaromvraag, die vaak afgeraden wordt, kun je aan kinderen vanaf een jaar of 8 stellen. Gevoelige kinderen
die het van zichzelf weten, kunnen prima aangeven
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waarom ze bepaald gedrag hebben vertoond. Het is
goed om realistisch naar de oorzaken te kijken: zijn
deze weg te nemen? Te omzeilen? Of moet het kind
zich beter beschermen? Wellicht zijn gedrag aanpassen?
yy Let op bij hele dromerige kinderen, deze zijn vaak nog
niet geaard. Ook kan de oorzaak liggen in het nog
niet kunnen hanteren van de wereld/situatie waarin
zij leven. Om contact te maken kan het nodig zijn
om bijvoorbeeld een hand op de schouder te leggen.
Het is van belang om deze kinderen rustig aan te
spreken. De dagindeling visualiseren door middel
van zelf genomen foto’s is een hulpmiddel om ze te
betrekken bij de activiteiten. Ervaring heeft geleerd
dat dit een enorm verschil maakt.
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Tips van leerkrachten
Gevoelige kinderen hebben speciale behoeften die voortkomen uit hun grote gevoel. Ook is dit gevoel vaak oorzaak voor niet-gewenst gedrag. Ieder kind heeft echter
ook zijn eigen karakter en (sociale) achtergrond. Daarenboven is het nog niet zo gewoon om eerst te denken
volgens het trillingsprincipe, wanneer je naar een oplossing zoekt. Kortom, de praktijk is niet altijd zo simpel.
Ook in de klas of in een groep kom je voor situaties te
staan waarbij je je afvraagt hoe hier nu mee om te gaan.
Hieronder volgen een aantal voorbeelden uit de praktijk
die wij verzameld hebben.
Welkom
Gevoelige kinderen hebben vaak wat moeite met aankomen in een groep. Je ziet ze dan nog wat afstand houden of onopgemerkt naar binnen schuiven. Wanneer je
kinderen ’s morgens welkom heet bij de deur, help je ze
letterlijk de drempel over. Let op! Welkom heten is niet
hetzelfde als een hand geven, dat is vaak véél te direct
voor kinderen en kan daardoor bedreigend zijn.
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Trillingsvoortplanting onderbreken met eigen lichaam
“Op een ochtend barstte er in groep 4 een jongen uit
zijn vel. Hij maakte vreselijke stennis. Heel korte tijd
later stond even verder een jongen op en deed precies
hetzelfde als de eerste jongen. De leerkracht was zich bewust van het feit dat het tweede jongetje nogal gevoelig
was en ging tussen de twee jongens in staan. Het tweede
jongetje werd weer rustig en ging zitten. De eerste bleef
nog doorgaan. Op het moment dat de leerkracht een
stap achteruit deed en de lijn tussen de jongens zich kon
herstellen, stond het gevoelige jongetje weer op en ging
weer even vreemd doen. Op het moment dat de leerkracht weer tussen hen in ging staan, ging het jongetje
weer zitten.”
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Dit is een mooi voorbeeld van hoe de trilling werkt. Denk
aan de eerste jongen als zender en de tweede als ontvanger. De tweede ontvangt de informatie (boosheid, onvermogen) die de eerste uitzendt en handelt alsof het zijn
eigen informatie is. Zolang een gevoelig mens nog niet
heeft geleerd wat zijn eigen gevoel is en wat dat van een
ander, ontstaan zulke situaties. De leerkracht kon door
het gebruik van het eigen lichaam de informatieoverdracht stoppen en de rust bewaren.
Eetplankje creëert ruimte
“Op een kinderdagverblijf was het gewoonte dat de kinderen met zijn allen aan een lange tafel aten, zodra zij
in een kinderstoel aan tafel geschoven konden worden.
Op een gegeven moment was er een meisje van ongeveer
een jaar oud, die vanaf het moment dat zij aan tafel
geschoven werd ging huilen. Ze hield niet meer op tot de
lunch klaar was. Er was al van alles geprobeerd. Totdat
iemand, die ook veel voelde, een keer toevallig daar was
en opmerkte dat dat meisje wel erg veel te verduren had.
Haar vraag was of er niet een eetplankje was, dat aan
de kinderstoel bevestigd kon worden. En of het kind niet
aan het uiteinde van de tafel geplaatst kon worden?”
Vanaf het moment dat het eetplankje aan de stoel zat,
was het huilen over. Hiermee was meer ruimte gecreëerd
om het meisje heen, zodat zij meer ruimte had om zich31
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zelf te voelen. Vergelijk dit met de situatie dat mensen
voor je gevoel té dicht op je staan, dat voelt niet prettig.
Meestal stap je dan een beetje opzij. Ieder mens heeft
zijn eigen ruimte nodig, maar gevoelige mensen zeker.
Samenwerken
Bij een activiteit in de kring wilde één kind niet meedoen.
Er waren combinaties van kinderen gemaakt. Uit nader
onderzoek bleek dat het kind niet wilde meedoen omdat het andere kind niet goed voelde. Dit soort situaties
zijn enorme dilemma’s voor een gevoelig kind. Dichtbij
iemand zijn die niet goed voelt kan heel hevig zijn. De
echte reden vertellen in de klas is misschien geen optie,
maar wel kan er gevraagd worden aan het kind met wie
hij wil samenwerken.
Plaats in het lokaal
De plek in het lokaal is voor een gevoelig kind heel belangrijk. Het kan onrustig zijn door kinderen in zijn nabijheid, die voor hem niet goed voelen. Ook kan een plek
in het midden van de klas of dichtbij een computer (geluid/straling) niet prettig zijn. Zo kan ook het gezoem
van de beamer van een digibord veel impact hebben. Zet
daarom de beamer uit wanneer je het digibord niet gebruikt.
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Eten
Een gevoelig kind kan erbij gebaat zijn vaker kleinere
porties te eten, bijvoorbeeld na een gymles of tussen de
lessen door. De bloedsuikerspiegel kan namelijk sneller
dalen. Wanneer dat gebeurt kan een gevoelig kind niet
meer goed meedoen.
Gehoorbeschermers of koptelefoon
Om zich af te sluiten voor auditieve prikkels kun je een
kind gehoorbeschermers aanbieden. Al lijkt het puur
psychisch te helpen en is de klas stil, het helpt! Soms
willen kinderen niet zo’n groot ding op, dan zou je kunnen experimenteren met oortjes (van bijvoorbeeld een
mp3speler), want dat staat wel stoer.
Buikpijn
Kinderen kunnen vaak nog niet begrijpen hoe of wat,
maar krijgen wel eens buikpijn. Buikpijn heeft in veel gevallen meer te maken met het feit dat ‘iets niet (gemakkelijk) te verteren is’, dan dat het écht een lichamelijke
oorzaak heeft. Het kan overigens wel zijn dat het kind
moet spugen of diarree heeft als lichamelijke reactie. De
oorzaak is echter elders te vinden. Deze kan in de gehele
leefwereld van het kind liggen, maar als er schijnbaar
geen oorzaak te vinden is, wees dan alert op andere gevoeligheidssignalen.
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Oefeningen
Helemaal uitgeput zijn om 11 uur ’s ochtends, of tijdens een uitstapje of toneelvoorstelling, komt regelmatig voor. Een gevoelig mens heeft al gauw moeite met
meer dan 6 mensen langer dan twee uur. Een schooldag
is dus al snel veel en moeilijk voor een kind. Wanneer de
prikkels binnen de perken blijven gaat het beter. Het is
vooral belangrijk dat het kind zichzelf stevig kan maken
en zichzelf kan beschermen (zie hiervoor ook de oefeningen in ons boekje ‘Hooggevoelig heel gewoon, Kinderen en Ouders’). Hierdoor kan het vrijwel ‘normaal’
met alles omgaan. Geef dus ruimte om de oefeningen te
integreren in het dagelijks leven van het kind.
Dagindeling of schoolbeleid
Sommige kinderen zijn altijd als laatste klaar met werk,
eten en drinken, aankleden en hun jas aandoen. Of ze
zijn dromerig; gevoelige kinderen voelen zich bijna altijd opgejaagd! Denk er eens over in het team waarom
de regels zijn zoals ze zijn? Soms staan er dingen in het
beleid die niet doeltreffend zijn in de begeleiding van
hooggevoelige kinderen. Mogen kinderen bijvoorbeeld
eens binnen blijven in de pauze?
Schoolplein
Creëer een ‘chill-plek’ op het schoolplein. Hier kunnen
kinderen rustig spelen, lezen, niksen, dromen. Laat de
34

Tips

va n l e e r k r a c h t e n

kinderen meedenken over hoe zo’n plek eruit moet komen te zien, zij zijn de beste raadgevers.
Creativiteit
Altijd willen tekenen, het hele schrift is vol gekliederd,
sommen worden kikkervisjes, een taaloefening met rijtjes verbinden wordt een doolhof en iedere stip in het
oefenboek wordt een schatkaart. De oplossing? Bied een
tekenschrift aan. Denk ook eens aan waarom het kind
het tekenen nodig heeft en herinner je het belang om
creativiteit te uiten, zoals eerder in dit boek beschreven.
Eigen ruimte
Denk hierbij aan een dagboek bij mogen houden wat
strikt geheim is. Dit kan helpen om de ‘eigen ik’ meer
neer te kunnen zetten. Evenzo is het belangrijk om een
‘geheime ruimte’ of ‘eigen ruimte’ te hebben. Dit kan
makkelijk gecreëerd worden door bijvoorbeeld een klamboe, zoals eerder genoemd, op te hangen of door op een
andere manier een tent te maken, zodat de eigen ruimte
afgebakend is.
Rust
Een gemakkelijke manier om te zorgen dat een kind weer
rustig wordt wanneer deze overprikkeld is, is door het
kind een deken/doek te geven om op een rustige plek
over zich heen te trekken. Het kind kan dan zichzelf weer
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voelen. Kinderen vinden dit fijn en noemen dit wel een
huisje, in een ei of nachtdiertje spelen.
Praat erover met de ouders van het kind!
Het spreekt voor zich, maar toch noemen we het nog
maar eens: ga in gesprek met de ouders van het kind. Zo
kun je gezamenlijk kijken naar wat het kind nodig heeft
en wie wat kan bieden.
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Oefeningen om in een groep te doen

Algemene ademoefening
Ademen is leven. Als je vol ademt, krijg je veel zuurstof
in je bloed. Deze zuurstof is de voeding voor je hele lichaam. Belangrijk bij het ademen is dat je zo ontspannen mogelijk ademt, want dan gaat het eigenlijk vanzelf.
Ontspannen ademen kun je uitproberen door te gaan
staan en één hand op je buik te leggen en één hand op
je borst. Als je inademt, zul je merken dat je buik en je
borst groter worden. Adem je uit, dan zakken ze weer
terug. Als je gespannen bent dan trekken je spieren samen, bijvoorbeeld in je schouders of in je buik. Hierdoor
ontstaat er minder ruimte voor je adem.
Een reactie op veel prikkels is dat je je lichaam gaat
spannen. Je kunt dan buikpijn krijgen of je niet prettig
voelen. Ook kun je boos worden. Als dit gebeurt, kun je
je adem gebruiken om weer meer te ontspannen. Daarvoor is de volgende oefening.
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ZITTEND ADEMEN
–– Ga op een stoel zitten. Zorg dat je makkelijk zit
en voel dat je met je billen op de zitting zit, met
je rug tegen de leuning en met je voeten op de
grond.
–– Laat je handen ontspannen liggen.
–– Word je bewust van je adembeweging en laat
de lucht vanzelf naar binnen en naar buiten
stromen.
Vervolgens kun je nu ook de adembeweging vergroten.
Wist je dat 3 keer vol ademen al effect heeft? Je
kunt deze oefening dus ook heel goed ergens anders doen.
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Beschermingsoefening: de Vuurkring
Deze oefening kun je in een groep doen en is vooral
goed bruikbaar als kinderen nog wat bescherming nodig hebben. Dit is het geval als de schooldag (te) lang is
of als ze geen zin hebben om naar school te gaan. Ook
wanneer je ziet dat ze moe worden (in de kring), als ze
in hun ogen gaan wrijven of rode konen en oren krijgen
en als ze boos worden of moeten huilen, is de oefening
Vuurkring effectief.
Om te beschermen tegen allerlei prikkels kun je de oefening ‘de Vuurkring’ doen. Deze oefening kun je voor
lezen, maar je kunt hem ook zelf (mee-)doen. Wat je zelf
het prettigst vindt, werkt het best.
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Beschermingsoefening:

––

––

––

––

de

Vuurkring

VUURKRING
Ga zitten en probeer rustig te ademen. Als je rustig zit, probeer je dan voor te stellen dat je een
cirkel om je heen maakt. Maak deze cirkel op een
afstand die je prettig vindt. Maak hem gerust wat
kleiner en wat groter totdat je hem goed vindt. Je
weet zelf het best hoe hij goed voelt.
Laat dan vanuit de grond, op de rand van de cirkel, vuur* komen. Laat het vuur komen tot ongeveer de hoogte van je middel, of zo hoog als jij
het goed vindt. Jij kunt er overheen kijken naar
wat en wie buiten de cirkel is. Praten en dingen
doen met mensen buiten de cirkel kun je ook.
Dingen die niet goed zijn voor jou, die niet prettig voelen, kunnen niet door het vuur naar jou
toe. Die blijven allemaal buiten de vuurkring. Binnen deze cirkel blijft het lekker rustig.
Goede dingen, dingen die wel prettig voelen,
kunnen gewoon door het vuur naar jou toe.

In het begin is het goed om deze oefening regelmatig te doen, of een kind zelfs nog een keer extra gelegenheid te bieden om hem te doen bijvoorbeeld
in de pauze of op de wc. Als kinderen na een tijdje
minder last hebben of sterker worden, heb je deze
oefening misschien ook minder nodig en kun je hem
gaan afwisselen met andere oefeningen.
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* In plaats van vuur kun je ook iets anders op de rand van
de cirkel visualiseren. Bloemen, rozen, stenen of een heggetje
werken ook. Je kunt ook laten kiezen of af en toe een andere
doen.
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Beschermingsoefening: het Krachtveld
Deze oefening kun je doen, net als de vuurcirkel hiervoor, om iedereen zich te laten beschermen tegen veel
prikkels. Eveneens is deze oefening goed te doen in de
klas.

KRACHTVELD
–– Ga rustig zitten en doe je ogen dicht.
–– Stel je nu voor dat je een halve bal om jezelf heen
maakt. Maak hem zo groot als jij prettig vindt.
–– De bal is doorzichtig, zodat je er doorheen kunt
kijken. Maar hij is ook stevig. Alle nare dingen
ketsen er van af.
–– Alle dingen die goed voelen, kunnen gewoon
door de bal naar jou toe komen.
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Kracht mobiliseren
Als kinderen veel moeite moeten doen om alle prikkels
te verwerken, komen ze niet aan zichzelf toe. Ze voelen
zich dan vaak moe, verdrietig, boos of onrustig. Ze kunnen er niet over praten en weten vaak ook niet hoe het
komt.
Op een gegeven moment, als vaak genoeg gebleken is
dat het voor hen niet allemaal vanzelfsprekend is, kunnen ze zich anders gaan voelen dan de anderen. Dit kan
gepaard gaan met een lager zelfbeeld of met een gevoel
van tekortschieten.
Om ze (weer) bewust te laten worden van hun eigen
kracht, kan het helpen om die kracht te verbinden met
een symbool. Dit kan een voorwerp zijn waar het kind
mee bezig kan gaan om zijn kracht in te leggen. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld een mooie steen of stok die hij
zelf kan versieren met dingen die hij mooi vindt. Wat
voor voorwerp het is, is niet van belang, maar het moet
voor het kind symbool (kunnen) zijn van zijn kracht.
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Dit kan hij dan vasthouden op momenten waarop het
kind kracht nodig heeft. Als het kind dit krachtvoorwerp
kan pakken als hij het even moeilijk vindt, kan hij hierdoor gemakkelijker contact leggen met zijn innerlijke
kracht.
De aandacht van de overweldiging van de wereld op het
kind kan zo omgezet worden in het voelen van de eigen
kracht.
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Krachtvoorwerp
Op momenten dat je het even moeilijk hebt, helpt een
krachtvoorwerp om je weer sterker en beter te voelen.
Van het maken van een krachtvoorwerp kun je een
groepsactiviteit maken. Begeleid de groep op jouw manier en binnen de mogelijkheden om het volgende pad
te volgen.
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JOUW KRACHTVOORWERP MAKEN
–– Kijk in het bos, in de tuin, langs de weg of in het
park. Laat je oog ergens op vallen. Op een tak, op
een steen of op een ander voorwerp.
–– Neem de tak, de steen of het andere voorwerp
mee naar school en kijk er eens goed naar. Hoe
ziet het er uit en hoe voelt het?
–– Bedenk waarmee je het voorwerp écht van jou
kunt maken. Versier het met verf, kralen, glitters,
linten, wat je maar bedenken kunt en wat je heel
mooi vindt.
–– Bij iedere versiering die je in of aan het voorwerp
brengt, krijgt het voorwerp meer van jouw kracht
en deelt het zijn eigen kracht met jou.
–– Als je het voorwerp zó hebt gemaakt dat het
goed is, kun je hem bij je houden voor als je
kracht nodig hebt. Hele kleine dingen kun je in je
zak steken. Grotere dingen, zoals een krachtstok,
kun je naast je bed zetten.
–– Als je je eigen kracht wilt voelen, kun je het voorwerp vasthouden om de kracht weer in jou te
voelen stromen.
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Stevig staan
Om kinderen wat meer te laten aarden en wat minder
te laten dromen, kortom wat steviger aanwezig te laten
zijn, kun je de volgende oefening doen.
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STEVIG ZIJN
Zittend of staand, geeft niet. Kijk wat handig is in
de ruimte of op dát moment.
Laat iedereen zijn ogen dicht doen. Als iemand
dat niet durft, laat hem dan naar beneden kijken,
zodat hij zich op zichzelf kan richten.
Eerst even rustig laten ademen.
Dan kun je begeleiden met de rustig uitgesproken woorden: ‘richt je aandacht op je voeten en
stel je voor dat je vanuit je voeten stevige wortels
de grond in laat groeien. Zet je met die wortels
heel goed vast aan de aarde. Als het waait blijf je
heel goed stevig staan.’

–– Vervolgens laat je nog eens goed voelen met de
woorden: ‘voel hoe stevig je staat en hoe sterk je
wortels zijn’.
–– Laat dan – na rustig gevoeld te hebben – iedereen
met zijn aandacht terug naar zichzelf en de klas
komen en dan zijn ogen weer open doen.
–– Geef iedereen hiervoor zijn eigen tijd en let op
dat iedereen weer goed aanwezig is.
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Stevig staan (2)
Wanneer de vorige oefening voor sommigen moeilijk is,
kun je ook een variant hierop doen:
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STEVIG STAAN
Zittend of staand, geeft niet. Kijk wat handig is in
de ruimte of op dát moment.
Laat iedereen zijn ogen dicht doen. Als iemand
dat niet durft, laat hem dan naar beneden kijken,
zodat hij op zichzelf kan richten.
Eerst even rustig laten ademen.
Dan kun je de volgende woorden rustig uitspreken: “Stel je voor – met je fantasie – dat je naar
een boom kijkt. Kijk eens hoe die boom eruit ziet.
Kijk naar zijn stam, naar zijn takken, heeft de
boom bladeren, heeft hij vruchten?’…” En maak
die boom dan zoals jíj hem mooi vindt. Maak hem
ook sterk en stevig. Met stevige wortels.”
“Voel eens of je de kracht van de boom kunt voelen.”

–– Probeer dan – in je fantasie – ín de boom te stappen. Voel dan eens hoe sterk en stevig de boom
én jijzelf zijn. Jíj mag de kracht van de boom gebruiken.
–– Laat dan – na rustig gevoeld te hebben – iedereen
met zijn aandacht terug naar zichzelf en de klas
komen en dan zijn ogen weer open doen.
–– Let op dat iedereen weer goed ‘aanwezig’ is.
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Afsluiting
Met de voorgaande uitleg en oefeningen heb je meer
inzicht gekregen in het herkennen en erkennen van en
omgaan met het hooggevoelige kind. Je hebt geleerd een
andere bril op te zetten bij het kijken naar dit kind en
handvatten om dit kind daadwerkelijk anders te benaderen. We gaan ervan uit dat de kinderen waarmee je te
maken hebt hierbij gebaat zijn! Wij op onze beurt hopen
dat we weer een stapje dichter bij ons doel – hooggevoeligheid gewoon maken – zijn gekomen.
Het is goed om je eigen professionele intuïtie te blijven gebruiken om aan te voelen wat een kind nodig heeft
en wat je als leerkracht/groepsleider daadwerkelijk in de
praktijk kunt gebruiken. Is er sprake van onderwijsverlegenheid, is er een spagaat? Zoek dan hulp.
Kijk op onze website: www.hooggevoeligheelgewoon.nl
Hier vind je meer informatie, opleidings- en
begeleidingsmogelijkheden en onze producten.
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