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Nieuwe Site 

Prikkels in de groep! heeft een compleet nieuwe site. Met deze site zijn er meer 
mogelijkheden om kennis en ervaring te delen en dit zichtbaar te maken. 
Snuffel er eens doorheen..laat een reactie bij een berichtje achter…deel een bericht 
via Social Media…alles is mogelijk! 

Veel lees-, surf- en kijkplezier! 

www.prikkelsindegroep.nl 

 

Workshops 

Inmiddels hebben de eerste twee workshops van Prikkels in de groep! 
plaatsgevonden. Ze worden gegeven tegenover het kantoor van Squease op Strijp-
S, midden in Eindhoven (zie foto). Een inspirerende omgeving wat boeiende 
workshops voortbrengt zo blijkt. De eerste workshop was voor professionals, de 
tweede voor ouders/ familieleden van kinderen met prikkelverwerkingsproblemen. 
Onderwerp van de workshops is het opzetten van een sensorisch waardevolle 
omgeving die de ontwikkeling van een kind stimuleert door aan te sluiten bij de 
prikkelbehoefte,het bieden van gewenste prikkels en onprettige prikkels vermindert of 
vermijd. Dit doen we aan de hand van een vijfstappenplan.  
 

Voor ons is het een uitdaging om in de workshop aan te sluiten bij de verschillende 
achtergrondkennis die de verschillende deelnemers hebben en een balans zoeken 
tussen informatie geven en gelegenheid geven om ervaringen en kennis uit te 
wisselen over aanpassingen die zorgen voor een sensorische waardevolle 
omgeving. 
 
Gezien de leuke reacties en het feit dat alle workshops voor dit jaar vol zitten, mogen 
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we wel stellen dat de workshops een succes zijn! We hebben voor iedere maand een 
workshop gepland staan. Voor 25 februari 2013 zijn nog vrije plaatsen beschikbaar, 
maar vol is vol! We vinden namelijk dat we bij dertig deelnemers een grens moeten 
stellen. Meer deelnemers zou mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de 
workshop. Nieuwsgierig geworden? Kijk op de website of je nog kunt deelnemen. Je 
kunt daar ook direct aanmelden. Zegt het voort! 

 

 

  

  

Boekenpodium Garant te Antwerpen 

Op woensdag 24 oktober zullen we van 19.00uur t/m 21.00uur een avondconferentie 
geven bij onze uitgever Garant te Antwerpen.  
Deelname is gratis. Meer info vind je 
op:  http://www.maklu.be/nieuwsbrieven/prikkels_in_de_groep/uitnodiging.html 

 

Prikkels in de groep bezoek de  NVA in Utrecht! 

Op 5 en 6 oktober waren ze er weer: de congresdagen van het NVA, de Nederlandse 
Vereniging voor Autisme. Jaarlijks komt de NVA weer met een zeer waardevol 
programma over ins en outs over autisme. Onze uitgever, Garant, stond met een 
stand in de publiekshal. Er was een prominente plaats ingeruimd voor ons boek, en 
een mooie poster op de achterwand (zie foto). Ook in de Squease-stand was 
natuurlijk het boek verkrijgbaar, omdat Robert deze stand bemande. Blijft leuk om te 
horen hoe enthousiast mensen reageren op ons boek! Meer info: www.autisme.nl 

http://www.maklu.be/nieuwsbrieven/prikkels_in_de_groep/uitnodiging.html
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-Prikkels in de groep tijdens het NVA Congres-  

Tips van de week! 

De afgelopen weken hebben we via Facebook, twitter, pinterest en onze site post-it 
memootjes met tips de digitale snelweg op gestuurd..Hieronder zie je één van de 
verstuurde tips. Alle tips nalezen? Dat kan via 
http://www.prikkelsindegroep.nl/category/informatief/tip-van-de-week/ 
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 Recensie 

Deze recensie vonden we bij www.bol.com en www.bruna.nl 

Wij vonden het een mooie recensie :) 

Sommige kinderen blijken extra gevoelig te zijn voor prikkels uit hun omgeving: de 
prikkels komen extra hard binnen en leiden de kinderen af van de hun gegeven 
opdrachten. De auteurs, die alle drie werken binnen de zorg voor en het onderwijs 
aan kinderen met een verstandelijke beperking, hebben vanuit hun dagelijkse 
omgang met deze kinderen hun ervaringen gebundeld en voorzien van talrijke 
praktische tips voor hun collega's. Prettig hierbij voor de lezer is dat ze gebruik 
hebben gemaakt van een aantal fictieve kinderen die ze telkens als voorbeeld 
gebruiken voor hun uitleg van theoretische achtergronden. Met een verklarende 
woordenlijst en een overzicht van literatuur en websites.  
Drs. L. Leclercq (NBD|Biblion recensie) 
 

 

 

 Volg ons ook op: 

Facebook: www.facebook.com/prikkelsindegroep 

Twitter: https://twitter.com/prikkelsingroep 

Pinterest: http://pinterest.com/prikkels/ 
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