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Bijzonderheden in de sensorische informatieverwerking vragen om  
een afgestemde begeleidingsstijl, activiteiten en omgeving voor iedere leerling in de groep.

Prikkels in de groep
SANDRA STULTIENS-HOUBEN, ROBERT DE HOOG & INGRID VAN DER HEIJDEN

Als leerkracht zul je ze vast wel in je groep herkennen: leerlingen die meer dan  

gemideld last hebben met het verwerken van sensorische informatie uit hun  

eigen lichaam of de omgeving. Dit zie je bijvoorbeeld terug doordat ze proberen 

afzijdig te blijven van de groep door altijd voorop of achteraan te staan, hun  

oren dichthouden of een capuchon opzetten, constant aan het wiebelen zijn of  

telkens van de stoel af komen.
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Allerlei vormen van opvallend of storend gedrag 
bij leerlingen kan veroorzaakt worden door de 

wijze waarop de leerling prikkels uit zijn leer-/ 
leefomgeving verwerkt. Ieder mens ontvangt de hele 
dag door informatie vanuit zijn of haar zintuigen. 
Wanneer dit verwerkingproces niet optimaal 
verloopt, kunnen allerlei leer- en/ of gedragsmoei-
lijkheden ontstaan. 
Dit zie je vooral bij kinderen in het speciaal onderwijs, 
de jeugdhulpverlening of gehandicaptenzorg. 
Bijvoorbeeld bij kinderen met autisme of AD(H)D met 
of zonder verstandelijke beperking. Deze kinderen 
kunnen vaak moeilijk verwoorden aan welke vorm 
van prikkels ze behoefte hebben. Of van welke 
prikkels ze last hebben. Deze bijzonderheden komen 
bij kinderen van alle leeftijden voor. 

ONDERZOEK
Leerkrachten zijn zich niet altijd bewust van de 
grote invloed van de sensorische informatie- 
verwerking (SI) op de ontwikkeling van een leerling. 
Het niet adequaat reageren op prikkels of niet 
kunnen verwerken van de prikkels die op een dag  
op hen afkomen, kan een belangrijke belemmering 
vormen voor de ontwikkeling van leerlingen.  
Zeker wanneer deze leerlingen zich in een omgeving 
bevinden waarin ze veel prikkels tegen komen. 
Onderzoek laat zien dat er vier manieren zijn om op 
sensorische ervaringen te reageren (Dunn, 1999): 
l Gebrekkige registratie van prikkels; deze leerlingen 

komen vaak ongeïnteresseerd over, laten 
teruggetrokken gedrag zien en ogen ‘over- 
vermoeid’. 

l Gevoeligheid voor prikkels; deze leerlingen zijn 
snel afgeleid en mogelijk hyperactief. Ze hebben 
de neiging hun aandacht te richten op iedere 
prikkel die zich aandient in de omgeving, waar-
door ze snel afgeleid worden van datgene 
waarmee ze bezig zijn. 

l Het opzoeken van prikkels; deze leerlingen zijn 
actief en vaak onrustig, prikkelbaar en voort-
durend bij hun omgeving betrokken. Zij zoeken 
actief prikkels op en voegen aan elke ervaring in 
het dagelijkse leven extra sensorische prikkels toe.

l Het vermijden van prikkels; deze leerlingen hebben 
een hang naar starre rituelen en verzetten zich 
tegen verandering. Tot het koppige aan toe.  
Zo houden zij controle over de binnenkomende 
prikkels. 

De manier van reageren hangt vooral samen met de 
snelheid van reageren en in hoeverre een leerling 
de prikkel opmerkt. 

INfORMATIEVERwERKING
Als leerkracht heb je wellicht al wel zicht op de 
manier waarop een individuele leerling de sen-
sorische ervaringen verwerkt, maar hoe ga je hier 
mee om wanneer je in de groep meerdere leer-
lingen hebt met bijzonderheden in de sensorische 
informatieverwerking? Vaak zul je leerlingen met 
verschillende manieren van reageren op prikkels in 
je groep hebben. Uitgaande van de vier manieren 
van informatieverwerking is het niet mogelijk om 
alle leerlingen op dezelfde manier te begeleiden in 
een groep. Om toch een veilige en stimulerende 
ontwikkeling voor al deze leerlingen te vormen is  
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er behoefte aan een sensorisch waardevolle 
omgeving (de Hoog, Stultiens-Houben & van der 
Heijden, 2012). Dit is een omgeving die activiteiten 
ondersteunt en de groei/ontwikkeling van leer-
lingen stimuleert door het bieden van de juiste 
hoeveelheid prikkels, aansluit bij voorkeurs- 
zintuigen en rekening houdt met de prikkels die als 
onprettig worden ervaren. 

DAGELIJKSE UITDAGING
Hoewel het als leerkracht een dagelijkse uitdaging is 
om een sensorisch waardevolle omgeving te vormen 
voor alle leerlingen in de groep zijn er verschillende 
aspecten die je hierbij kunnen helpen. 

Allereerst zul je als leerkracht moeten nagaan wat 
de betekenis van opvallend gedrag is. Wanneer 
gedrag veroorzaakt wordt door de sensorische 
informatieverwerking zul je zicht moeten krijgen op 
de specifieke sensorische behoeften achter dit 
gedrag. 
Daarnaast zijn er allerlei factoren die je als leer-
kracht in je groep kunt beïnvloeden. Start vanuit een 
prikkelarme basis in je groep waarbij leerlingen met 
alle vormen van informatieverwerking zich veilig en 
prettig kunnen voelen. Daarna ga je per leerling 
extra prikkels toevoegen, passend bij de sensorische 
behoeften van deze leerling.  
Bij dit aanpassen kun je denken aan het kiezen en de 
wijze van aanbieden van activiteiten, begeleidings-
stijl en de fysieke omgeving. 

AAnbieden vAn Activiteiten
Veel activiteiten die dagelijks voorkomen hebben 
leerlingen snel onder de knie. Zoals aan- en 
uitkleden, toiletmomenten maar ook het buiten 
spelen, de rekenles, de taalles, enzovoort. Helaas 
geldt dit niet altijd voor leerlingen met bijzonder-
heden in de informatieverwerking. De manier 
waarop zij prikkels verwerken, leidt dagelijks tot 
terugkerende problemen. Aangezien veel activiteiten 
niet te vermijden zijn kan een oplossingsgerichte 
manier van begeleiden mogelijkheden bieden ermee 
om te gaan. Dit kun je doen door prikkels weg te 
nemen of te verminderen. Andere prikkels kun je 
juist extra aanbieden. Houd hierbij goed in de gaten 
wat werkt en als het werkt kun je deze manier van 
begeleiden uitbreiden.  

Bij alle activiteiten is het goed om te denken aan de 
volgende twee aspecten:
- Hoe meer een leerling zelf doet des te meer 

prikkels hij krijgt en hoe meer controle hij heeft 
over de situatie. 

- Bij het aanleren van een nieuwe vaardigheid 
kijken naar de sterke zintuigsystemen van een 
leerling en daarbij aansluiten.  

Jonge leerlingen hebben nog vaak behoefte aan 
bewegen en fysieke activiteiten. Spelen met blokken, 
of in een themahoek zal hen hierbij helpen.  
Ook oudere leerlingen kunnen nog behoefte hebben 
aan meer beweging dan dat het lesrooster toelaat. 
Een hoek met thema’s die passen bij de leeftijd van 
de leerlingen is in oudere groepen een mogelijkheid 
zoals een techniekhoek, proefjeshoek of hand- 
werkhoek. 

begeleidingsstijl
Als begeleider ben je een belangrijke prikkelbron in 
een groep. Hoeveel prikkels je toevoegt in de groep 
wordt onder andere bepaald door de manier van 
bewegen (rustig, onverwacht), je kleding (kleur en 
patroon), stemgebruik (hard, zacht, monotoon),  
geur (parfum, lichaamsgeur) etc.
Zelf heb je als leerkracht natuurlijk ook een eigen 
manier om te reageren op de prikkels. Hierdoor 
heeft de ene leerkracht meer moeite met het gedrag 
van een leerling of kijkt anders naar dit gedrag dan 
een andere leerkracht. Door de behoeften en manier 
van begeleiden van een leerling overzichtelijk op 
papier te zetten wordt het transparant en over-
draagbaar aan collega’s. 

OMGEVING
Hoe zien de wanden in de groep eruit, de tafels van 
de leerlingen, open of gesloten kasten, kleur 
gebruik in de groep.? Hoe meer er te zien is een 
ruimte, des te meer visuele prikkels er zijn.  
Een leerling die hier last van heeft zal hierdoor 
sneller afgeleid worden van zijn taak. 
Als leerkracht is het goed om te kijken welke plek  
je leerlingen geeft in de ruimte. Sommige leerlingen 
kunnen prima bij elkaar in de buurt zitten.  
Andere leerlingen vinden een plaats voor zichzelf 
prettig. De nabijheid van andere leerlingen leidt hen 
teveel af en zorgt voor een onveilig gevoel, bijvoor-
beeld door onverwachte geluiden of aanraking.
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Ga zelf eens in de groep tussen de leerlingen zitten 
en observeren hoe de leer-/ speelsituatie is.  
Hoe valt het licht in de ruimte, welke geluiden zijn 
hoorbaar, hoe is de looproute binnen de groep?
In een voorspelbare omgeving kunnen leerlingen 
zelfstandiger functioneren. Door een ruimte in  
te richten dat hij als vanzelfsprekend bepaald 
gedrag uitlokt, weet een leerling met sensorische  
infor-matieverwerkingsproblemen wat hij waar 
moet doen en welke prikkels hij daar kan  
verwachten (Peeters, 2009).

Het boek Prikkels in de groep! is geschreven voor 
leerkrachten en begeleiders van leerlingen en 
jongeren met een verstandelijke beperking. Ook als 
leerkracht binnen het reguliere onderwijs zijn hier 
veel bruikbare tips uit te halen. Immers, het boek 
gaat uit van leerlingen die zelf niet aan kunnen 

ROBERT DE HOOG is werkzaam als SI-therapeut/fysiotherapeut, 
SANDRA STULTIENS-HOUBEN is autismespecialist/leerkracht en 
INGRID VAN DER HEIJDEn orthopedagoog /gezondheidzorg-psycholoog binnen de zorg en onderwijs aan 
leerlingen met een verstandelijke beperking. 

geven waar ze precies last van hebben en over de 
kleine stappen waarin aanpassingen gedaan moeten 
worden. Als leerkracht in het reguliere onderwijs 
zullen de leerlingen beter zelf aan kunnen geven 
hoe ze omgevingsprikkels ervaren. Daarnaast zul je 
bij leerlingen in het regulier onderwijs merken dat 
ze zelf meer strategieën ontwikkelen om met de 
bijzonderheden om te gaan. Echter, in de basis zijn 
de bijzonderheden in de sensorische informatie-
verwerking en de manier om hier mee om te gaan 
hetzelfde. Door deze basis te begrijpen krijg je  
als leerkracht meer begrip voor het gedrag dat 
sommige leerlingen vertonen en handvatten om 
deze leerlingen aangepast te begeleiden. 
Er is ook een website www.prikkelsindegroep.nl. 
Daarop worden voortdurend nieuwe tips gegeven en 
is de mogelijkheid om goede ervaringen uit te 
wisselen. De auteurs verzorgen ook workshops. 
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