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            SAMEN AAN DE SLAG MET PRIKKELEND GEDRAG                     

 

 

 

 

WAARNEMEN EN BEGRIJPEN 
van “prikkelend gedrag” 

 

met de kijkwijzer 
van “werken met aandacht” 

 
te downloaden via 

www.bazalt.nl/werken_met_aandacht 
 

WAARNEMEN EN BEGRIJPEN 
Van “prikkelend gedrag” 

 

met het stroomdiagram van ZiP, 
Wiebelen en Friemelen 

 
Te downloaden via 

www.uitgeverijpica.nl/downloads/378-
wiebelen-en-friemelen-in-de-klas 

 
 
 

BEGRIJPEN en PLANNEN 
Aansluiten bij prikkelbehoeften van kinderen 
met “prikkelend gedrag” 

 

Een passende activerende 
strategie kiezen 

 
Bekijk materialen en websites: 

www.senso-care.nl/prikkels.html?cat=22 
(ik zoek prikkels) 

www.muisjesensitief.nl 
www.eelkeverschuur.nl/onderwijs/omgaan-

met-prikkels 
www.Toys42hands.nl 

 
 
 

BEGRIJPEN en PLANNEN 
Aansluiten bij prikkelbehoeften van kinderen 
met “prikkelend gedrag” 

 

Een passende kalmerende 
strategie kiezen 

 
Bekijk materialen en websites 

www.senso-care.nl/prikkels.html?cat=23 
(ik wil prikkels mijden) 
www.muisjesensitief.nl 

www.eelkeverschuur.nl/onderwijs/omgaan-
met-prikkels 

www.Toys42hands.nl 
 

WAARNEMEN EN BEGRIJPEN 
van “prikkelend gedrag” 

 
 

Met de informatie uit de 
gedragswaaier 

 
 

www.gedragswaaier.nl 
 

BEGRIJPEN EN PLANNEN 
Zichtbaar en bewust maken van 

prikkelbehoeften bij kinderen 
met “prikkelend gedrag” 

 

Werken met metaforen en/of 
beeldtaal 

Bijvoorbeeld met: 
https://7zintuigen.nl/prikkelmeter/ 

http://www.bazalt.nl/werken_met_aandacht
http://www.uitgeverijpica.nl/downloads/378-wiebelen-en-friemelen-in-de-klas
http://www.uitgeverijpica.nl/downloads/378-wiebelen-en-friemelen-in-de-klas
http://www.senso-care.nl/prikkels.html?cat=22
http://www.muisjesensitief.nl/
http://www.eelkeverschuur.nl/onderwijs/omgaan-met-prikkels
http://www.eelkeverschuur.nl/onderwijs/omgaan-met-prikkels
http://www.toys42hands.nl/
http://www.senso-care.nl/prikkels.html?cat=23
http://www.muisjesensitief.nl/
http://www.eelkeverschuur.nl/onderwijs/omgaan-met-prikkels
http://www.eelkeverschuur.nl/onderwijs/omgaan-met-prikkels
http://www.toys42hands.nl/
http://www.gedragswaaier.nl/
https://7zintuigen.nl/prikkelmeter/
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WAARNEMEN EN BEGRIJPEN 
van “prikkelend gedrag” 

 

met de kijkwijzer 
van “werken met aandacht” 

 
te downloaden via 

www.bazalt.nl/werken_met_aandacht 

 
 

 
- Bekijk de handleiding bij de Vragenlijst werken met aandacht. 
- De vragenlijst is opgebouwd uit vragen gericht op A.Lichaam, 

B.Alertheid, C.Motivatie en D.Aandacht 
 

- De lijst is bedoeld voor kinderen van 6- 16 jaar, je moet een kind 
minimaal 3 maanden kennen en de interpretatie moet met de nodige 
voorzichtigheid gebeuren. 
 

- Zou je (een deel van) de lijst voor een kleuter die je kent 
willen/kunnen gebruiken?  

- Welke onderdelen zou je in samenspraak met het kind in kunnen 
vullen? 

- Wat levert deze lijst jou aan informatie (en prikkels) op? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bazalt.nl/werken_met_aandacht
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WAARNEMEN EN BEGRIJPEN 

Van “prikkelend gedrag” 
 

met het stroomdiagram van ZiP, 
Wiebelen en Friemelen 

 
Te downloaden via 

www.uitgeverijpica.nl/downloads/378-wiebelen-en-friemelen-in-de-klas 
 

 
 

- Het stroomdiagram/kijkwijzer geeft je in 4 stappen aan hoe je vanuit 
de situatie (stap 1), via de typering (stap 2) en beoordeling (stap 3) 
kunt komen tot een gewenste strategie (stap 4) 
 

- Gebruik indien nodig de aanvullende overzichten met kenmerken van 
de vier types: onderprikkeld actief, onderprikkeld passief, 
overprikkeld actief, overprikkeld passief. 
 

- Laat een van de groepsleden een casus inbrengen en volg met elkaar 
de vier stappen. 
 

- Welke informatie en kennis heb je nodig om de stappen te kunnen 
zetten? 
 

- Wat heeft dit kind nodig? Welke strategie ga je kiezen? 
 

- Wat levert het jou als leerkracht op? Wat wordt jouw vervolgstap? 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.uitgeverijpica.nl/downloads/378-wiebelen-en-friemelen-in-de-klas
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BEGRIJPEN en PLANNEN 
Aansluiten bij prikkelbehoeften van kinderen met “prikkelend gedrag” 

 

Een passende activerende strategie kiezen 
 

Bekijk materialen en websites: 
www.senso-care.nl/prikkels.html?cat=22 

(ik zoek prikkels) 
www.muisjesensitief.nl 

www.eelkeverschuur.nl/onderwijs/omgaan-met-prikkels 
www.Toys42hands.nl 

 
 

- Gebruik indien nodig de aanvullende overzichten met kenmerken van 
de vier types: onderprikkeld actief, onderprikkeld passief,                

-                           overprikkeld actief,   overprikkeld passief. 
 

- Bekijk de materialen en enkele webisites. 
 

- Welke materialen zou je in willen zetten bij jonge kinderen om tot 
een passende activerende strategie te komen? 
 

- Welke ervaringen heb jij met deze materialen? Maak je bewust 
onderscheid tussen activerende en kalmerende strategieën. 
 

- Welke tips heb jij voor andere collega’s en ouders? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.senso-care.nl/prikkels.html?cat=22
http://www.muisjesensitief.nl/
http://www.eelkeverschuur.nl/onderwijs/omgaan-met-prikkels
http://www.toys42hands.nl/
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BEGRIJPEN en PLANNEN 
Aansluiten bij prikkelbehoeften van kinderen met “prikkelend gedrag” 

 

Een passende kalmerende strategie kiezen 
 

Bekijk materialen en websites 
www.senso-care.nl/prikkels.html?cat=23 

(ik wil prikkels mijden) 
www.muisjesensitief.nl 

www.eelkeverschuur.nl/onderwijs/omgaan-met-prikkels 
www.Toys42hands.nl 

 

 

 

- Gebruik indien nodig de aanvullende overzichten met kenmerken van 
de vier types: onderprikkeld actief, onderprikkeld passief,  

-                           overprikkeld actief, overprikkeld passief. 
 

- Bekijk de materialen en enkele webisites. 
 

- Welke materialen zou je in willen zetten bij jonge kinderen om tot 
een passende kalmerende strategie te komen? 
 

- Welke ervaringen heb jij met deze materialen? Maak je bewust 
onderscheid tussen activerende en kalmerende strategieën. 
 

- Welke tips heb jij voor andere collega’s en ouders? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.senso-care.nl/prikkels.html?cat=23
http://www.muisjesensitief.nl/
http://www.eelkeverschuur.nl/onderwijs/omgaan-met-prikkels
http://www.toys42hands.nl/
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WAARNEMEN EN BEGRIJPEN 
van “prikkelend gedrag” 

 
 

Met de informatie uit de gedragswaaier 
 
 

www.gedragswaaier.nl 

 
 

- De gedragswaaier geeft je handvatten om in zeven stappen tot een 
passende aanpak te komen bij ongewenst gedrag.  
 

- Gebruik indien nodig de aanvullende informatie uit de handleiding 
per type kind 
 

- Laat een van de groepsleden een casus inbrengen en volg met elkaar 
de eerste vier stappen. 
 

- Welke informatie en kennis heb je nodig om de stappen te kunnen 
zetten? 
 

- Wat heeft dit kind nodig? Welke strategie ga je kiezen? 
 

- Wat levert het jou als leerkracht op? Wat wordt jouw vervolgstap? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gedragswaaier.nl/
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BEGRIJPEN EN PLANNEN 
Zichtbaar en bewust maken van prikkelbehoeften bij kinderen 

met “prikkelend gedrag” 
 

Werken met metaforen en/of beeldtaal 
 

Bijvoorbeeld met: 
https://7zintuigen.nl/prikkelmeter/ 

 

 

- Bekijk met elkaar het filmpje en/of de handleiding bij de 
prikkelmeter ontwikkeld bij het boek Wiebelen en Friemelen 
 

- Vind je deze aanpak ook geschikt voor jonge kinderen?  
- Voor welk kind zou deze prikkelmeter een goed hulpmiddel zijn? 
- Heb je ervaring met de inzet van metaforen en beeldtaal om kinderen 

bewust te laten worden van hun gedrag (psycho-educatie)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://7zintuigen.nl/prikkelmeter/

