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Artikel Lunet Magazine 

Robert de Hoog is werkzaam bij Lunet Zorg. Een organisatie in Brabant die een 
breed en gevarieerd pakket van zorg voor en ondersteuning aan mensen van alle 
leeftijden met een beperking biedt. 
 

Lees in het Lunet Magazine het artikel: Een boek dat prikkelt om te lezen!  
http://www.prikkelsindegroep.nl/index-Media.htm 

 

 

Workshops 

Op Maandag 24 september wordt er een workshop van Prikkels in de Groep! 
gehouden op de locatie Strijp-S te Eindhoven: 
Creative-S, Torenallee 32-04 (5e verdieping), 5617 BD Eindhoven. Deze 
workshop wordt gegeven aan mensen die beroepsmatig geïnteresseerd zijn.Je 
kunt je niet meer inschrijven voor deze workshop omdat deze vol is. 
 

Voor geïnteresseerde hebben we daarom een nieuwe workshop gepland op 19 
november..aanmelden kan nog! 

Op 1 oktober geven we een workshop voor mensen die persoonlijk 
geïnteresseerd zijn zoals ervaringsdeskundigen, ouders, familieleden. We 
hebben nog plaatsen vrij dus meld je aan op info@prikkelsindegroep.nl 

 

 

http://www.prikkelsindegroep.nl/index-Media.htm
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 Een prangende vraag! 

Ons boek hebben we geschreven voor de groep kinderen waar wij het meeste 
mee werken, namelijk kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.  

Tijdens eerdere workshops, via social media en via ons forum hebben wij 
meerdere malen de vraag gekregen of ook begeleiders van kinderen zonder 
verstandelijke beperking praktische tips uit het boek kunnen halen. Bijvoorbeeld 
als het gaat om de sensorische beleving van kinderen met ASS in een 
kleuterklas. 

Wij zijn er van overtuigd dat dit zeker het geval is! 
 

De sensorische informatieverwerking maakt namelijk onderdeel uit van de 
algehele ontwikkeling van kinderen met en zonder verstandelijke beperking. 
 

De manier waarop bijzonderheden in de sensorische ontwikkeling worden geuit 
kan zeker verschillen. Immers kinderen zonder een verstandelijke beperking 
zullen eerder zelf strategieën verzinnen om er mee om te gaan en/ of ze 
verwoorden. Kinderen met een verstandelijke beperking kunnen dit vaak in 
mindere mate of zelfs helemaal niet. 

Voor alle kleuters en jonge kinderen zal gelden dat de prikkelverwerking nog niet 
volledig is ontwikkeld, zeker voor kleuters/ jonge kinderen met kenmerken van 
ASS.  

Wanneer je als begeleider van een kleuterklas merkt dat de ontwikkeling van 
deze kinderen nadelig wordt beïnvloedt door de prikkelverwerking is het van 
belang om goed te kijken naar de sensorische behoeften van deze kinderen: 
- wat is de manier waarop zij omgevingsprikkels verwerken? (prikkelzoekend, 
gebrekkige registratie, prikkelvermijdend of prikkelgevoelig).  
- van welke vorm van prikkels hebben zij last binnen de kleuterklas? (zien, horen, 
voelen, proeven, ruiken, evenwicht, waarnemen van eigen lichaam).  
 

 

Door de kinderen te observeren tijdens hun activiteiten krijg je hier zicht op. Pas 
wanneer je zicht hebt op waar de kinderen behoefte aan hebben of juist moeite 
mee hebben, weet je welke aanpassingen of veranderingen? nodig zijn voor deze 
kinderen. 

Door zicht te krijgen op de sensorische bijzonderheden kun je als begeleider ook 
kinderen zonder verstandelijke beperking beter begeleiden en zal het boek 
‘Prikkels in de groep!’ van waarde zijn. 

Heb je ook een vraag aan ons?...stel hem op ons Forum 
http://www.webhelpje.be/forum/forum.php?name=prikkels 



De Tip van de Week! 

Hebben jullie hem gezien..er kleeft een Post-It op de site. Iedere week zullen we 
jullie op deze manier proberen te prikkelen met een nieuwe tip. Natuurlijk sturen 
we onze Post-Its ook de digitale snelweg op via Twitter ( 
https://twitter.com/prikkelsingroep ) en onze Facebookpagina 
https://www.facebook.com/Prikkelsindegroep  

Heb je zelf een leuke tip..laat hem ons weten, misschien verschijnt ie op een 
Post-It op onze Site ;) 
 

 

Boekenpodium Garant 

Ons boek is uitgegeven via Garant uitgeverijen in Antwerpen. Op 
woensdagavond 24 oktober geven wij een conferentie (presentatie) tijdens het 
Boekenpodium van Garant uitgeverijen. Houd onze site in de gaten voor meer 
info! 
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