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Sensitief: een positief perspectief!

Sensitief vzw biedt een positief perspectief in de opvoeding van gevoelige kinderen en
in de persoonlijke ontwikkeling van gevoelige volwassenen.

Sensitief vzw is er voor mensen die persoonlijke groei belangrijk vinden en hierin hun eigen
verantwoordelijkheid willen opnemen. Het is een vereniging die kinderen, ouders, leerkrachten
en andere zorgdragers dichter bij elkaar wil brengen.
Vanuit een zo ruim mogelijk mensbeeld biedt Sensitief ondersteuning via een positieve
benadering, bewuste aandacht en verbindende communicatie. Tijdens de trainingen wordt er
gebruik gemaakt van de programma’s die gebaseerd zijn op jarenlange ervaring van An Michiels
als psychotherapeute.
Sensitief vzw gelooft in samen groeien!

An Michiels is oprichter en coördinator van Sensitief vzw
Na een opleiding in de orthopedagogie en een jarenlange ervaring in de bijzondere jeugdzorg
volgde zij verschillende therapeutische opleidingen waaronder gezinstherapie, analytisch
tekentherapie, relaxatietherapie, rouwverwerking en traumatherapie.
In haar praktijk ziet ze zowel kinderen als volwassenen in de individuele therapiesessies, de
therapeutische kinderkampen en de ouder-en-kind-leervakanties. Daarnaast geeft ze op vraag
van verschillende organisaties talloze interactieve lezingen en workshops.

Sensitief vzw
Coaching en psychosociale training
voor kinderen en volwassenen
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an@sensitief.be - www.sensitief.be
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1 Doel
Deze brochure heeft als doel hoogsensitieve kinderen gemakkelijker te
herkennen en er beter mee om te leren gaan, zodat zij hun bijzondere
gevoeligheid spontaan tot een prachtige kwaliteit kunnen ontwikkelen.

Je ma g e r z i j n
dat we et je t oc h,
of ze g ik het t e we i n i g?

Je ma g e r z i j n
dat me rk je t o ch
of t oo n i k het t e w ei n i g ?

Je ma g e r z i j n
dat vo el j e t o ch
aan h ee l v ee l k le i ne d i n ge n.

Je ma g e r z i j n z oa l s je b ent ,
je ho e ft n i et m éér, n iet gr ot e r,
n iet bet er e n n iet a n de r s t e z ij n.

Je ma g e r z i j n op j e e i ge n ma n ier,
met je mo g el i jk he d e n o f o n m o ge li j kh e de n.
Ji j ma g e r z i j n, je ma g h ele ma a l j e ze lf z ij n !

Wat volwassenen doen, denken, voelen en zeggen heeft altijd een invloed op
kinderen. Elke volwassene, elke ouder en elke leerkracht dient er zich in de
eerste plaats bewust van te zijn op elk moment een inspiratiebron
voor kinderen te zijn.
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2 Wat is een hoogsensitief kind?

Neen, dit is niet het zoveelste etiketje om op een kind te plakken! Hoogsensitiviteit is
een term om een combinatie van eigenschappen van een kind te duiden, waardoor
het kind zich (eindelijk) herkend en erkend voelt. Die eigenschappen kunnen als last of
als gave beschouwd worden, afhankelijk van de manier waarop ermee omgegaan wordt
(door het kind zelf en door de natuurlijke omgeving).
Elk ogenblik van de dag krijgen kinderen allerlei prikkels te verwerken die ze waarnemen
met al hun zintuigen. Het zijn geluiden, smaken, geuren, bewegingen, kleuren, vormen,
sferen, enz. … Hoogsensitieve kinderen hebben een fijngevoelig zenuwstelsel, waardoor
deze prikkels een diepere indruk op hen maken en ze meer tijd en rust nodig hebben om
deze indrukken te verwerken. Daarom hebben ze het nodig om zich af en toe terug te
kunnen trekken of zich af te kunnen sluiten van een (over) prikkelende omgeving.
Vaak zijn zij zich daar zelf niet van bewust of krijgen zij daar (door hun drukke
programma) de kans niet toe. Als gevolg daarvan voelen zij zich geïrriteerd, raken over hun
toeren, worden prikkelbaar of somber. Hoogsensitieve kinderen zijn dus geen “flauwe”
of verwende” kinderen. Ze hebben een intense waarneming - een rijke innerlijke wereld en functioneren daardoor op een bijzondere manier. Bij hen worden de prikkels uit de
omgeving (stimuli) minder gefilterd, ze blijven hen langer bij en deze kinderen zijn daar
dus veel dieper van onder de indruk. Wanneer deze kinderen de term “flauw” of “verwend”
opgeplakt krijgen, komt dit ook extra hard bij hen aan. Heel vaak hebben kinderen die
hoogsensitief zijn vanzelf al het gevoel “anders te zijn” en “er niet bij te horen”.
Hoogsensitiviteit is geen ziekte en geen leerstoornis, al kan een niet onderkende
hoogsensitiviteit wel tot leerproblemen en op de lange duur zelfs tot ernstige ziekten
leiden. Hoogsensitiviteit is een mooie kwaliteit, een karaktereigenschap die tot het meest
wezenlijke van het kind behoort. Het kind moet er dus niet van genezen worden, maar
moet er wel goed mee leren omgaan, net als de omgeving trouwens.
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3 Algemene kenmerken
Ieder (hooggevoelig) kind is natuurlijk uniek!
Maar er zijn een aantal eigenschappen die sterk kunnen opvallen:

Herken je dit bij het kind?


heeft een sterk inlevingsvermogen (medeleven)



is snel en diep ontroerd.



droomt en fantaseert veel



raakt gemakkelijk overprikkeld en vermoeid



is zorgzaam en zeer bewust



heeft een zeer sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel



denkt veel na en bekijkt de dingen soms op een bijzondere manier



merkt details en nuances op



werkt graag op een eigen tempo (en met een eigen “ordening”)



voelt stemmingen en emoties van anderen sterk aan



neemt emoties van anderen (onbewust) over



is behoedzaam bij nieuwe (mogelijk gevaarlijke) situaties



heeft talenten die ze zelf onderschat



voelt zichzelf vaak “anders” en daardoor zeer kwetsbaar



is perfectionistisch en lijden aan faalangst (wat soms tot onderpresteren kan leiden)



houdt van een rustige activiteit en omgeving
(kan door drukte soms zelf behoorlijk druk en geagiteerd zijn)



zoekt echt contact, diepe verbondenheid en bevestiging



aanvaardt eerder authentiek dan autoritair leiderschap



…



…



…
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4 Hoe komt het dat een kind hoogsensitief is ?
Volgens Dr. Elaine N. Aron, zou 10 tot 20% van de bevolking hoogsensitief zijn.
Hoogsensitiviteit is een karaktereigenschap. Meestal is minstens één van de ouders ook
hoogsensitief. Het zit dus “in de genen” .
Het zenuwstelsel is veel gevoeliger en de hersenen functioneren op een andere wijze dan
bij veel minder gevoelige mensen. Erfelijkheid is zeker een belangrijke factor, maar
opvoeding en omgevingsfactoren zullen natuurlijk ook sterk bepalend zijn. Vooral de
hechtingsstijl is van groot belang voor de ontwikkeling van het gevoelige kind.

5 Verschillende soorten hoogsensitiviteit
Hoogsensitiviteit kan zich op verschillende vlakken uiten:
 Fysiek
 Emotioneel
 Mentaal
 Intuïtief
Die verschillende aspecten kunnen elk afzonderlijk of tegelijk voorkomen.
Ze kunnen in verschillende situaties en op verschillende tijdstippen een belangrijkere rol
spelen.
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Voorbeelden van de verschillende vormen waarin hooggevoeligheid zich kan uiten:
- Kim is gevoelig voor ruwe kledingstoffen. De naden van haar sokken doen pijn en de
merklintjes in haar kleding storen haar mateloos.
- Tom reageert sterker op pijn dan andere kinderen. Hij heeft ook last van harde geluiden.
- Henk is heel sociaal maar hij houdt niet van grote groepen, drukke spelletjes en heeft een
hekel aan drukke plaatsen. Daarom gaat hij niet graag naar de jeugdbeweging. Zijn vader, die
lange tijd scoutsleider is geweest, denkt dat Henk niet sociaal is.
- Tina pikt de stemming van anderen op. Als haar vriendinnetjes rustig spelen doet zij dat ook,
maar als er ruzie dreigt tussen twee van haar beste vriendinnen, gedraagt ze zich ruw en
theatraal. Zij is goed met baby’s, dieren, en planten (wezens die niet kunnen praten).
- Lander is pas zeven. Toch heeft hij interessante inzichten over wat er tussen grote mensen
gebeurt. Hij heeft complexe, levendige dromen waarover hij graag op school vertelt.
- Nina heeft oog voor de kleinste veranderingen in de klas. Als de juf nieuwe schoenen aan
heeft, merkt zij het meteen. Als alle kinderen een nieuwe plaats krijgen in de klas is ze weken
van slag. Zij heeft liever kleine, of slechts geleidelijke veranderingen. Ze kan niet goed opletten
als ze midden in het klaslokaal zit. Liefst zit ze vooraan, vlak voor de juf of ergens aan de kant,
dicht bij de muur. Daar voelt ze zich veiliger.
- Jos heeft geen behoefte aan veel nieuwe dingen, hij houdt er zelfs niet van. Hij was woedend
toen mama zijn versleten trui had weggegooid. De nieuwe blauwe trui ( exact zijn
lievelingskleur) die mama op de markt kocht wil hij onder geen beding aantrekken. Jos is
doodsbang voor grote veranderingen, zoals verhuizen naar een andere stad.
- Maya is een slimme meid die gemakkelijk vriendinnetjes maakt op school. Maar in elke
nieuwe omgeving is ze onzeker. Dan lijkt Maya een muurbloempje. Ook bij mensen die ze goed
kent, maar die ze een tijdje niet gezien heeft komt Maya slechts langzaam los.
- Lies is heel verlegen. Hoe ongewoner of onbekender de persoon, hoe groter de verlegenheid.
Ze houdt niet van grote groepen als er vreemde mensen in zitten. Als ze iedereen eenmaal
kent kan niemand vermoeden dat Lies ook heel verlegen kan zijn.
- Klaas is slim, maar presteert niet als er een CLB test wordt afgenomen. Hij houdt er niet van
te worden ondervraagd door een vreemde. Hij houdt er ook niet van het middelpunt van de
aandacht te zijn onder vreemden.
- Yana houdt er niet van een groot aantal mensen ineens te ontmoeten. Ze voelt zich best in
haar sas als ze een onderonsje heeft met een of twee van haar beste vriendinnen.
- Jan huilt snel. Hij wordt diep geraakt door het lijden van anderen.
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Een drukke dag
Laatst vroeg ik aan een vriendje
of hij spelen wou
Hij zei: “Ik heb geen tijd, hoor.”
“Ik ben druk in touw.”
Ik vroeg het aan een vogeltje
dat op de waslijn zat.
Maar het moest eerst nog fluiten
en spetteren in bad.
En ook de kromme regenpijp
zei dat hij niet kon.
Hij wilde nog wat druppelen
in de regenton.

Het blad bewoog, de vlinder vloog,
de vlieg kroop door het gras.
‘k Wist niet dat heel de wereld
zo druk bezig was.

Niemand heeft met me gespeeld.
Maar toen ik daar zo lag,
en keek, en keek, en keek ...
had IK een DRUKKE DAG!
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6 Kun je via een objectieve test hoogsensitiviteit
vaststellen?
Als leerkracht kun je via nauwkeurige observatie en met behulp van een vragenlijst bij
benadering vaststellen in welke mate een kind heel gevoelig is.
Een moeilijkheid daarbij is dat je soms met combinaties te maken krijgt
(vb. HSK en ADD) Een kind met een grote innerlijke belevingswereld (HSK) zal zeker
minder goed in staat zijn om zich te concentreren op iets dat aversie oproept of op iets
waarmee het zich totaal niet verbonden voelt. Dit “gebrek aan concentratie” betekent niet
noodzakelijk dat het kind ADD heeft of hiervoor medicatie nodig heeft.
Bij oppervlakkige observatie verwart men heel verlegen en teruggetrokken hoogsensitieve
kinderen soms ook wel eens ten onrechte met kinderen die een autismespectrum stoornis
hebben. Wat niet wil zeggen dat kinderen met een autismespectrum stoornis geen
hooggevoelige kenmerken kunnen vertonen, maar dit is niet wat we met HSK bedoelen.
Kinderen met een autismespectrum stoornis zijn zich niet bewust van de gangbare omgang
in een bepaalde sociale context; zij zijn op sociaal gebied “onhandig”. Hoogsensitieve
kinderen echter zijn zich daar juist heel erg van bewust, maar hebben veelal problemen om
ernaar te handelen of zich aan te passen aan wat “maatschappelijk gangbaar” is omdat ze
zo vanuit hun authentieke gevoel en grote hang naar reageren op de omgeving.

Kinderen hebben meer behoefte
aan goede voorbeelden
dan aan kritiek.
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4
Indicatieve Vragenlijst
1. dit kind schrikt snel.

1

2

3

4

5

Opm.*

2. heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of
kledingmerkjes tegen zijn/haar huid.
3. houdt over het algemeen NIET van grote verrassingen
4. leert meer van een vriendelijke terechtwijzing
dan van strenge straf.
5. lijkt mijn gedachten te kunnen lezen.
6. gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd.
7. ruikt elk vreemd geurtje.
8. heeft een scherpzinnig gevoel voor humor
9. lijkt zeer intuïtief.
10. is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag.
11. heeft moeite met grote veranderingen.
12. wil zich snel verkleden als kleren nat of zanderig zijn
13. stelt veel vragen.
14. is een perfectionist.
15. heeft oog voor het verdriet van anderen.
16. houdt meer van rustige spelletjes.
17. stelt diepzinnige, beschouwende vragen
18. is zeer gevoelig voor pijn.
19. kan slecht tegen een luidruchtige omgeving.
20. heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd,
een verandering in iemands uiterlijk ...)
21. kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te klimmen.
22. presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn.
23. Dit kind beleeft de dingen intensief
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* Wanneer het kind voor 13 of meer vragen meer dan gemiddeld scoort (3 of meer), is het zeer
waarschijnlijk hoogsensitief. Maar ook als je voor 2 of 3 vragen zeer hoog scoort (5) dan heb
je ook een sterke aanwijzing dat je met een hoogsensitief kind te maken hebt.

7 Wat is overprikkeling?
Prikkeling of stimulatie omvat alles wat het zenuwstelsel op gang brengt of alert maakt. Het
is nodig om te presteren. De sterkte van de stimulatie kan variëren. We kunnen ook
wennen aan stimulatie. Soms zijn we er zelfs van overtuigd dat we een bepaalde stimulans
gewend zijn tot we er ons op een bepaald moment toch om één of andere reden aan
ergeren. De betekenis van een stimulus kan voor iedereen anders ingevuld worden: wat
voor de ene ergerlijk is, kan de andere totaal onverschillig laten. Maar als we geen controle
hebben over de stimulatie, dan kan die ons totaal van slag maken.
Het onderscheiden van fijnere gradaties brengt het HSK op een intenser niveau stimulatie.
Dit maakt dat wat voor de doorsnee mens prikkelend is, voor het HSK OVERprikkelend is.
Het krijgt een enorme hoeveelheid informatie en indrukken binnen, meer en veel intenser
dan een ander kind. Het moet zich op tijd kunnen terugtrekken of kunnen afsluiten en
uitrusten.

8 Mogelijke reacties op overprikkeling
In de eerste plaats zijn hoogsensitieve kinderen gewone kinderen die het grootste deel van
de tijd ontspannen en open zijn als het gaat om mensen en situaties die ze goed kennen en
die zij als aangenaam ervaren. Ze luisteren en uiten zich zonder probleem. Maar in geval
van stress zijn ze “tijdelijk buiten gebruik”. Dat betekent meestal dat het kind niet in
staat is optimaal te presteren.
Bij overprikkeling kunnen volgende symptomen optreden:
 Het kind vertoont psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn, moeheid, ...). Dit
zijn reële klachten! Het kind beeldt zich dus niets in, het ervaart ECHT PIJN, zonder
dat er een duidelijke fysieke oorzaak aan te wijzen is.
 Het kind gebruikt driftaanvallen en woede-uitbarstingen om datgene wat het
irriteert of overspoelt uit de weg te gaan (of als reactie erop).
 Het kind zal dat wat het beschouwt als een tekortkoming gaan overcompenseren
door te proberen een ster te zijn of volmaakt te zijn (perfectionistisch).
 Het kind probeert geen last te veroorzaken, is volstrekt gehoorzaam in de hoop dat
niemand het zal opmerken.
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 Het kind creëert een hele kleine wereld, die wel beheersbaar blijft, die hen structuur
en houvast geeft, of het zoekt beschutting in een droomwereld.
 Het kind wordt ongestructureerd, chaotisch en lijkt overbeweeglijk en/of
concentratiestoornissen te hebben .
 Het kind heeft het gevoel al alles geprobeerd te hebben en geeft het (mentaal of
fysiek) op (trekt zich terug).
 Het kind wordt (heel) bang en verliest alle hoop (depressief)

9 Kunnen we die kinderen niet beter
wapenen tegen de harde wereld?
Dat is vaak de eerste reactie van de omgeving. Deze reactie komt voort uit angst dat het
kind zich niet zal kunnen aanpassen aan de harde realiteit van onze maatschappij.
Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap en is dus niet “af te leren”. Wel is het voor het
kind heel belangrijk met die karaktertrek te leren omgaan in een “veilige” omgeving. Dit is
een omgeving waarin het kind zijn gevoeligheden kan leren uiten op een gezonde manier.
Dit kan maar als het niet belachelijk gemaakt wordt, of als zwak en kleinzerig wordt
bestempeld. Een dwingende oproep om vooral “flink” te zijn, helpt zo’n kind niet om zich te
ontwikkelen tot een evenwichtige persoon, integendeel! Door een harde aanpak wordt het
kind gefnuikt in zijn ontplooiing doordat zijn meest specifieke eigenheid ontkend wordt.
Wanneer mensen pas op volwassen leeftijd ontdekken dat ze hooggevoelig zijn is het alsof
de puzzelstukjes een duidelijke plaats krijgen in het grotere geheel van hun leven. Veelal
hebben zij tegen die tijd al veel etiketjes opgeplakt gekregen zoals “wispelturig, koppig,
lastig, humeurig” of zelfs “overgevoelig” en “willen opvallen”. Wanneer hun
hoogsensitiviteit niet tijdig onderkend werd of zij er niet goed wisten mee om te gaan (door
zich bijvoorbeeld op tijd terug te trekken en te rusten) kunnen er zich problemen voordoen
als overprikkelbaarheid, slapeloosheid, gebrek aan concentratievermogen, ... Het verband
met het ontwikkelen van ziektes zoals depressie, burn-out, CVS (Chronisch
Vermoeidheidssyndroom) en andere stress gerelateerde aandoeningen is nu al vrij
duidelijk. Maak de kinderen krachtiger, niet harder!

10

(Wat is het) probleem?

Hooggevoeligheid is op zich geen probleem, eerder een prachtige gave.
Maar wanneer hoogsensitiviteit niet onderkend wordt en het kind zich (mede door
bvb negatieve reacties van de omgeving) minderwaardig of schuldig voelt (door het
“anders” zijn), dan kan dat wel tot problemen leiden. De meeste problemen komen
voort uit overprikkeling (door een gebrek aan rust en stilte) of ook door het zich
niet begrepen voelen.
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Kwaliteit of probleem, het is maar hoe je het bekijkt!
Problemen kun je voorkomen of aanpakken door herkadering
 “Over - gevoelig kind” ? Wees er alert voor dat een HSK zeer gevoelig is voor de
sfeer in de klas en voor de stemming van andere leerlingen en van de leerkracht.
 “Aansteller” ? Als het kind klaagt over te veel lawaai, te fel licht, een sterke geur,
weet dan dat dit kind waarschijnlijk zeer gevoelige zintuigen heeft.
 “Veel té emotioneel” ? Deze kinderen hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel
en zijn bereid daarvoor te strijden. Dit bezorgt hen vaak het verwijt dat ze naïef zijn.
Zie de positieve intentie achter hun gedrag en benoem dit ook zo.
 “Moeilijke eter” ? Deze kinderen kunnen een heel grote gevoeligheid hebben voor
voedingsmiddelen en soms zelf allergisch reageren op bepaalde voedingsstoffen.
Tracht ten allen tijde de eetsituatie te laten uitmonden in een machtsstrijd.
Sommige heel gevoelige kinderen bouwen veel stress op wanneer ze in een
luidruchtige situatie moeten eten en krijgen daardoor verteringsproblemen.
 “Naïef”? Wanneer ze handelen vanuit hun gevoel / intuïtie betekent dat niet dat ze
nooit “hun verstand gebruiken”. Hoewel zij een sterke binding met de natuur (en
spiritualiteit) hebben is het niet hun bedoeling dat ze de realiteit ontvluchten.
 “Dagdromers”? Omdat ze een rijke innerlijke wereld hebben, lijken ze vaak te
dagdromen. Ze hebben zoveel interesses dat ze vaak ongericht overkomen.
Wanneer iets hun interesse heeft zijn ze er zo in verdiept dat ze uur en tijd vergeten.
Help hen (de tijd) concreet te plannen.


“Speciaal willen zijn / doen” ? Verwijt hen niet dat ze geen rekening houden met
anderen, wanneer ze proberen trouw te zijn aan zichzelf. HSK’s hebben doorgaans
de neiging om juist teveel rekening te houden met anderen en zichzelf weg te
cijferen. Wanneer ze de moed hebben om keuzes te maken vanuit innerlijke
interesses, dan is dat niet omdat ze “altijd anders willen zijn dan de rest”.

 “Eigenwijs”? Wanneer ze spreken vanuit een “innerlijke wijsheid” dan zijn ze
inderdaad “eigen-wijs”, maar niet omdat ze denken “beter te zijn dan de rest”.
Ze voelen zich soms minderwaardig omdat ze beseffen dat ze “anders zijn”.


“Denkkronkels”? Ze zijn veelal “Beelddenkers of Driedimensionaal denkers” i.p.v.
“Woorddenkers”. Daarom hebben ze soms een andere leerstijl.
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11

Conflicten tussen kinderen
op een gevoelige manier oplossen:

Als je prioriteit geeft aan een goed contact met de kinderen en pas daarna over gedrag
en afspraken communiceert, ontdek je eerder dat er dikwijls een goede intentie schuilt
achter hun negatieve gedrag.

Een voorbeeld: ‘Op een dag liep ik de kamer binnen en zag dat Mieke hard op Lore sloeg.
Omdat het er nogal hard aan toe ging kwam ik snel in actie om te voorkomen dat Lore een
letsel opliep. “Mieke, néé!” zei ik duidelijk en vastberaden, en terwijl ik ze scheidde zei ik
beslist maar zonder mijn stem te verheffen: “ik wil niet dat je Lore slaat.” Terwijl ik naast
Mieke neerknielde vroeg ik haar, met een neutrale (niet onvriendelijke) stem: “Mieke, wat
probeerde je te bereiken?” “Ik wil dat Lore van mijn blokken afblijft.” Zei ze. Dat verklaarde
veel. Lore was heel bewegelijk en zij vond het een leuk spelletje om torens om te gooien. “Dat
lijkt me een goed idee.” Ik stemde volkomen met Mieke’s positieve intentie in. “Laten we een
manier bedenken om je toren heel te houden. Wil je me helpen om de toren naar de tafel te
verplaatsen, zodat Lore er niet bij kan?” Ja, Mieke vond dit een heel goed idee.’

Veel ruzies tussen kinderen zijn variaties op dit thema. Als kinderen niet krijgen wat ze
willen, hebben ze de neiging te duwen, te slaan, te dringen of te schreeuwen.
Vanuit het perspectief van het kind is het de enige manier die het kan bedenken om iets
wat het wil te krijgen.

Help het kind door de positieve intentie achter het gedrag te zien en betere manieren aan
te reiken om het doel te bereiken ipv het te straffen . Het doel is niet wraak te nemen maar
wel het kind inzicht te geven, en ander gedrag aan te leren.
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Ongewenst gedrag stoppen doe je in 4 stappen

Als het kind ongewenst gedrag vertoont, dingen stuk maakt of wanneer er kans is dat het
zichzelf of een ander verwondt:
1. Kom zo snel mogelijk tussenbeide, beperk of stop het ongewenste gedrag.
2. Denk aan de positieve intentie van het ongewenste gedrag:
‘Wat wilde je kind? / Wat wilde je kind bereiken? / Wat wilde je kind hebben?’
3. Stem in met de positieve intentie van het kind of
bevestig dat je het gehoord hebt. Zeg bvb: ‘Ja, het is
belangrijk je speelgoed te beschermen.’
4. Help het kind andere manieren te vinden om zijn
positieve intentie te verwezenlijken. ‘Op welke
andere manier kun je dat beter bereiken?’
Bij jonge kinderen kan het nuttig zijn
om alternatieve mogelijkheden aan te reiken waar
het kind over na kan denken.
Als we ongewenst gedrag alleen stoppen, leren we kinderen zichzelf langzamerhand
‘gemeen’ of ‘slecht’ te vinden. Ze raken in een conflict, omdat ze in hun ogen alleen de
keus hebben tussen slaan en duwen en krijgen wat ze willen enerzijds, OF ‘aardig’
zijn en iets waar ze aan gehecht zijn kwijt raken anderzijds.

Als je alle vier de stappen gebruikt, kun je zo het kind helpen zijn positieve intenties
te benoemen en een andere, betere oplossing te vinden om te bekomen wat het wilde.

Effecten van deze aanpak op langere termijn:
1. Het kind weet zelf dat het goede bedoelingen heeft, in plaats van dat het ‘agressief’
of ‘slecht’ is. Dit draagt bij tot een positief zelfbeeld!
2. Het kind gaat op den duur op dezelfde manier over andere kinderen denken, het
gaat beseffen dat ze zelfs als ze dingen doen die het niet leuk vindt, met goede
bedoelingen handelen.
3. Het kind leert automatisch alternatieve oplossingen te bedenken en creatieve
hulpbronnen te gebruiken wanneer er een of ander probleem opgelost moet
worden.
An Michiels – 0495 25 17 55 – www.sensitief.be

p. 16

13

Een hoogsensitief kind in mijn klas: tien tips

1. ‘Herkader’ het gedrag van hoogsensitieve kinderen:
hùn standpunt en probeer je in te leven in hùn leefwereld:

bekijk

het

eens

vanuit

a. omdat ze zo perfectionistisch of faalangstig zijn, werken ze soms trager: verwar dit
niet met luiheid.
b. omdat ze bang zijn voor ‘dom’ aanzien te worden als ze een fout maken, laten ze
soms vragen onbeantwoord (noem hen dan niet lui of verstrooid).
c. ze houden niet van grote groepen: ze verkiezen enkele diepgaande vriendschappen
boven vele oppervlakkige contacten en willen af en toe zelfs helemaal alleen zijn.
Dit heeft niets te maken met asociaal zijn. Integendeel, hoe beter het kind met
zichzelf leert omgaan, hoe beter het in staat is om echt contact te leggen met
anderen.
2. Ze voelen zich vaak verantwoordelijk voor de sfeer in de klas. Ze betrekken alle negatieve
opmerkingen, die de leerkracht in de klas maakt, op zichzelf, ook al hebben zij er zelf niets
mee te maken. Sfeer en goede communicatie zijn voor iedereen belangrijk, maar voor
hoogsensitieve kinderen is het zeer bepalend voor hun prestaties.
3. Ze aanvaarden gemakkelijk authentiek leiderschap, maar hebben het zeer moeilijk met
regels die in hun ogen zinloos zijn. Geef een opdracht zo dat er ruimte is voor eigen inbreng
en leg hen uit waarom je iets vraagt. Wees creatief, dan zijn zij coöperatief.
4. Houd in de gaten wanneer en waardoor een leerling overprikkeld raakt. Hoogsensitieve
leerlingen moeten zich af en toe eens kunnen terugtrekken. Ze hebben immers meer rust
nodig om indrukken te verwerken. Mandala’s inkleuren of tekenen, relaxatieoefeningen ...
helpen hen rust en concentratie te vinden. Contact met de natuur (een project met planten
of dieren bvb.) kan hen helemaal laten openbloeien.
5. Zoek een evenwicht tussen stimuleren en beschermen. Zorg voor uitdagingen. Maar let
ook op, als ze de uitdaging te groot vinden, verliezen ze snel hun zelfvertrouwen. Om goed
te kunnen functioneren is het belangrijk dat het kind zich vooral veilig voelt.
6. Gebruik geen al te strenge straffen. Over het algemeen houden hooggevoelige leerlingen
zich strak aan regels en volstaat een aanmaning. Voor sommigen is de wetenschap dat ze
een fout hebben gemaakt al genoeg om in tranen uit te barsten.
7. Hoogsensitieve kinderen in publiek terechtwijzen, is af te raden. Zij voelen zich dan
diep vernederd. Neem het kind liever even apart en bespreek de situatie rustig tijdens een
persoonlijk contact. Op die manier gun je het kind en jezelf een time-out. Vraag het kind wat
er aan de hand is (waarom het zo handelde). Een eventuele terechtwijzing zal op die manier
ook meer effect hebben omdat je op dat moment de volledige aandacht van het kind kan
krijgen.
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8. Hoogsensitieve kinderen zijn zeer gevoelig voor pesterijen . Alleen de pesters straffen helpt
niet, integendeel! Maak dit bespreekbaar met alle partijen (kind, ouders, pestkoppen,
medeleerlingen).
9. Werk samen met ouders, ze hebben vaak bruikbare inzichten en strategieën. Wissel
ervaringen uit. Soms gedragen kinderen zich thuis totaal anders dan op school. Het is
belangrijk dat je “het hele plaatje ziet”.
10. Hoogsensitieve kinderen kunnen tegelijk ook hoogbegaafd zijn, of andere fantastische
kwaliteiten of moeilijkheden hebben. De sociale problematiek van hoogbegaafdheid en
hoogsensitiviteit is dan ook dezelfde. Hoe meer begrip je kunt opbrengen voor het kind,
hoe meer het van je kan en wil leren. Informeer je dus zoveel mogelijk zonder vooroordeel
of “etiketjes kleven”. Kinderen zijn veelzijdige en dynamische wezens. Als het goed is, is
jouw onderwijs – en opvoedingsstijl dat ook.
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Meer lezen?



De hoogsensitiviteit Survivalgids
(voor)leesboek voor (heel)gevoelige kinderen - door An Michiels - uitgeverij Abimo



Het hoogsensitieve kind,
“help je kinderen op te groeien in een wereld die hen overweldigt”
door Elaine N. Aron



Anders bekeken,
een holistische benadering van opvoeding
door Robert De klerk en Marianne Langemeijer



Het hart van de geest - door Connirae Andreas



Kinderen en eigen wijsheid,
“weerbaarheid van binnenuit” door A. Geelhoed, C. Visch, J. Petri en J. Zonneveld



Hoogsensitiviteit als kracht,
werken met je intuïtie door C. Bont (2005)



www.hooggevoeligvlaanderen.be
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Begeleiding van kinderen en (groot)ouders

Sensitief v z w organiseert regelmatig trainingen en vakantiekampen
voor hoogsensitieve kinder en en ook ouder-en-kind-leervakanties.
Tijdens deze vakantiekampen kunnen gevoelige kinderen op een speelse manier meer
zelfvertrouwen en assertiviteit opbouwen.
Het programma omvat creativiteit,
coöperatieve spelletjes, voldoende rust, sociale - en communicatie vaardigheden.
Er wordt steeds gewerkt met een kleine groep (ongeveer 10 kinderen), waardoor ieder
kind maximaal persoonlijke aandacht kan krijgen. De kinderen die reeds aan deze kampen
deelnamen zijn zeer enthousiast. Hun ouders en leerkrachten bevestigden dat het gevoelige
kind sociaal en emotioneel veel sterker stond na zo een therapeutisch kinderkamp.
Tijdens de ouder-en-kind-leervakantie leren ouders hoe zij hun kind zelf thuis deze
vaardigheden verder kunnen helpen ontwikkelen. Bovendien: samen leren is samen doen!
Meer informatie: An Michiels, psychotherapeute, 057 30 09 19 - 0495 25 17 55
an@sensitief.be – www.sensitief.be - www.hooggevoeligvlaanderen.be

Sensitief vzw
Wil je lid worden?
- je hele gezin krijgt kortingen op activiteiten van Sensitief vzw
- je steunt de werking van Sensitief vzw want dankzij jouw steun kunnen kinderen
die het thuis financieel moeilijker hebben ook een leerrijke assertiviteitstraining volgen.
- voor slechts € 20 word je gezin gedurende een jaar lang lid van Sensitief vzw.
Meld je aan via www.sensitief.be en maak € 20 over op BE85-7380268092-06 KREDBEBB

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je in www.sensitief.be/nieuwsbrief
Je ontvangt ongeveer tweemaandelijks via e-mail een nieuwsbrief met alle landelijke
activiteiten: lezingen, workshops, kinderkampen, gezinsleervakantie, …

Wil je Vorming op maat van jouw School of Organisatie?
Neem contact op met An Michiels 0495 25 17 55 - 057 30 09 19
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Kinderen leren wat ze leven

Terwijl jij dacht dat ik niet keek,
zag ik hoe jij mijn eerste tekening aan de koelkast hing,
en ik wilde al dadelijk een volgende tekening maken.
Terwijl jij dacht dat ik niet keek,
zag ik dat je een straatkat iets te eten gaf,
en ik leerde dat het goed is, om lief te zijn voor dieren.
Terwijl jij dacht dat ik niet keek,
zag ik dat je mijn lievelingscake voor me bakte,
en ik leerde dat het belangrijk is om gezellige dingen te doen.
Terwijl jij dacht dat ik niet keek,
hoorde ik je bidden, en ik leerde
dat er een grotere kracht is waarnaar ik me steeds kan richten
Terwijl jij dacht dat ik niet keek,
voelde ik hoe je me “wel-te-rusten” zoende,
en ik voelde me geliefd en gekoesterd.
Terwijl jij dacht dat ik niet keek,
zag ik hoe er tranen over je wangen biggelden
en ik leerde dat het leven soms pijn kan doen,
en dat het niet verkeerd is om dan te huilen.
Terwijl jij dacht dat ik niet keek,
zag ik hoe je voor me zorgde, hoe jij er voor mij was
en ik wilde alles voor je zijn, wat ik ooit worden kon.
Terwijl jij dacht dat ik niet keek
Keek ik juist heel nauwkeurig toe …
En nu wil ik jou heel graag bedanken,
voor alles wat ik zag,
terwijl jij dacht dat ik niet keek.

Tekst van:
Mary Rita Schilke Korzan - 1980
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