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Programma 

5 minuten Welkom en De houthakker

10 minuten Theorie speciale kind a.d.h.v. de

powerpoint

5 minuten Effecten van kinderyoga op intense 

emoties 

15 minuten Houdingen oefenen en zelf ervaren 

10 minuten   Zintuiglijke ontwikkeling / SI theorie

10 minuten Zintuigoefening: massage

5 minuten Nabespreken



De Houthakker 



Het speciale kind 

Verstandelijke 

beperking

ADHDADD

Hechtingsstoornis

ASS
Autisme Spectrum Stoornis 

Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder

Attention Deficit Disorder

HSP
Hoog Sensitief Persoon
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Hoog Sensitief Persoon- HSP



Kinderen met een hechtingsstoornis



Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD



Attention Deficit Disoder - ADD 



Verstandelijke beperking



Effecten van kinderyoga

• Rust en kalmte tijdens deze oefeningen zorgen ervoor dat de energie in de 
groep positief verandert. 

• Sterkere spieren en soepele gewrichten.

• Het evenwicht verbetert en daarmee ook de concentratie. 

• Betere ademhaling wat weer energie oplevert en rust geeft.

• Ontspanning.

• Bewustwording van lichaamshouding.

• Respect en begrip voor elkaar. 

• Stimuleert de creativiteit en fantasie.

• Vergroot het zelfvertrouwen. 



Zonnegroet



De Krijger 



De boom



Kat-koe houding

De ademhaling is sterk verbonden met de emotie. Het effect van ontspanning wordt vergroot. De ademhaling 
stimuleert ook belangrijke gebieden in de hersenen en het centraal zenuwstelsel. 



Stilzitten als een kikker



Kijk naar de jongen met de bril.
Wat valt je op? 
Van welk type speciaal kind herken je gelijk al iets?



Hier zie je rechts dezelfde jongen, een week later. 



De jongens zijn op een zachte manier bezig met contact maken, dit zou je niet snel van 
ze verwachten als je ze tijdens de pauzes ziet. Elkaar uitschelden, ruzie maken, 
schoppen, slaan, de ander niets gunnen etc…



Handmassage met speciale kinderen



Met een kwastje elkaar zachtjes aanraken. 
Welke doelen zitten in deze oefening verborgen?





Links was een van de eerste keren savasana voor hem. Een week later zien we hem 
rechts onder het dekentje. 



Rugmassage tijdens de gymles. 



Yoga kan overal en tussendoor!



Onze zintuigen

De 5 klassieke zintuigen die Aristoteles ooit al heeft benoemd zijn: zien, horen, 
ruiken, proeven en voelen. 

Binnen de zintuiglijke ontwikkeling gaan we uit van 7 zintuigen. Daar horen 
ook de twee minder bekende zintuigen bij:
- Het evenwichtsorgaan (vestibulair systeem)
- De houdingszin (propriocepsis) 

Wanneer de informatieverwerking vanuit de 7 zintuigen naar de hersenen niet 
goed verloopt (er wordt teveel of juist te weinig informatie doorgelaten) zijn 
de gevolgen voor ons gedrag groot. 



Proeven

Bedenk een proef-oefening teweeg zou kunnen brengen bij het speciale kind. Welke 
speciale kinderen zouden hier waarschijnlijk moeite mee hebben? Wat doe je als een 
kind weigert te proeven?



Voelen

Handen kunnen een ander pijn doen, handen zijn praktisch, handen kunnen liefde 
geven, handen kunnen heel veel…





Wat zie je gebeuren?



En zo kan het ook, de beleving van het kleed wordt door ieder weer anders ingevuld. 
Maar heeft alles met onze zintuiglijke verwerking te maken. 



Zien

Iedereen ziet toch hetzelfde?
Of…toch niet?
We brengen eerst onze aandacht  naar onze ogen.



Ruiken

Ons zintuig ‘reuk’  staat in direct verband met proeven, want 90% van wat je denkt te proeven, ruik je. 
Vanuit de evolutie was ons reukzintuig heel belangrijk. Zo kon je op tijd ruiken of er gevaar was.

Ruiken doe je pas echt in je hersenen. Hier krijgen de zintuigprikkels betekenis. 
Het schijnt dat je een geur nooit meer vergeet, al heb je die maar één keer waargenomen. 
Geur en herinneringen/emotie zijn heel sterk met elkaar verbonden . 

Bepaalde geuren werken functioneel.  Enkele voorbeelden:
Lavendel = rustgevend
Gember = opwekkend
Kruidnagel = kalmerend
Rozemarijn = vitaliserend
Vanille = energiegevend



Horen

Kijk naar de filmpjes.
Wat valt je op? 



Kijk naar de filmpjes. 
Reageer maar.



Voetmassage       en       Hoofdmassage
(Massageballen) (hoofdspin en kwastjes)



Sensorische Informatieverwerkingsproblemen ( ook 
wel Sensorische Integratieproblemen genoemd, SI)

Prikkels komen binnen via onze zintuigen, ons lichaam of onze gedachten. Deze informatie wordt 
verwerkt in de hersenen, zodat we erop kunnen reageren. Dit wordt de prikkelverwerking genoemd. 

Normaal worden veel prikkels onbewust gefilterd en verwerkt. Zo hoef je niet de hele dag aan je 
strakke sokken te zitten, ben je je niet bewust van de zoemende koelkast etc. Stel je voor dat dit niet 
meer gefilterd wordt en alles maar bij je binnen blijft komen? Dit zien we bij veel speciale kinderen, 
zoals hooggevoelige kinderen, ASS, ADHD en ADD. 

Dit noemen we SI, Sensorische Integratie, een neurologische stoornis die problemen veroorzaakt met 
het registreren, verwerken en reageren op zintuiglijke informatie uit de omgeving of vanuit het eigen 
lichaam. 



Diepe druk
Iedereen heeft een natuurlijke behoefte aan veiligheid, geborgenheid en warmte. Dat diepe druk een 
rustgevend effect geeft is niets nieuws. Denk aan een stevige knuffel als je verdriet hebt of inbakeren bij 
onrustige baby’s. Kinderen met SI problemen kunnen baat hebben bij diepe druk. Dit helpt hen om de 
binnenkomende prikkels te reguleren, het kalmeert het zenuwstelsel. Hierdoor kunnen ze beter omgaan 
met stress, overprikkeling, driftbuien verminderen, betere concentratie en sneller in slaap vallen .







Hulpmiddelen

Een koptelefoon.

Drukvest.

Zwaarte vest en deken.

Tangle.

Zwaarte kussen.

Wiebelkussen.

Balansbord.



Zintuigoefeningen



Nabespreken


