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Hallo 

Voor jullie ligt alweer de 8e nieuwsbrief van Prikkels in de groep! In deze nieuwsbrief 
vinden jullie informatie over: 

 Module: anders kijken naar Prikkels in de groep! 
 Inservice autisme (B) 12 - 13 november 
 Boekentip "Gedragsproblemen in de klas" 
 Workshop op Locatie 

 Tip van de week! 
 Video "Butterfly circus" 

 

Anders kijken naar Prikkels in de groep! 

Samen met opleidingsinstituut Anders Kijken naar Kinderen hebben wij, auteurs van 
Prikkels in de Groep!, een praktische en informatieve module ontwikkeld voor 
professionals werkzaam in zorg en onderwijs zoals: leerkrachten, groepsbegeleiders, 
psychologen, onderwijsassistentes, etc. nader te noemen als begeleiders.  
 
Kijken „achter“ het gedrag: 

Iedere begeleider is getraind in het kijken naar gedrag. Soms kan de oorzaak van 
opvallend of storend gedrag (mede) liggen in de wijze waarop het kind de prikkels uit 
zijn of haar leer- en/of leefomgeving kan verwerken. Ieder mens ontvangt via zijn 
zintuigen de hele dag door informatie. Deze informatie is nodig om te kunnen 
reageren op de omgeving, om te kunnen leren of om contact te maken en te beleven.  
 

Bij kinderen in het (speciaal) onderwijs of vanuit de jeugd-hulpverlening verloopt 
deze zintuiglijke informatieverwerking niet altijd zo vanzelfsprekend. Zij reageren te 
gevoelig op prikkels die wij nauwelijks (kunnen) waarnemen, nemen prikkels niet 
voldoende waar of reageren juist heel wisselend op prikkels waardoor er veel 

http://www.prikkelsindegroep.nl/


onbegrip in hun omgeving ontstaat. Ze worden „druk“ door zintuiglijke informatie, 
snappen vaak de waarde van de informatie niet, worden er geïrriteerd of boos van óf 
trekken zich juist terug.  Bij deze kinderen is er sprake van Sensorische 
Informatieverwerkings (SI) problematiek. 

Kansen en kwetsbaarheden 

Voor kinderen is het verwoorden van hun behoefte aan bepaalde prikkels of juist het 
aangeven van welke prikkels ze last hebben moeilijk. Er zijn kinderen die bepaalde 
prikkels goed kunnen verwerken en daar plezier aan beleven. Juist hier kunnen 
de kansen liggen in het aanbieden van onderwijsvormen aangepast aan deze 
voorkeur.  
 

Het herkennen van valkuilen bij deze doelgroep blijkt in de praktijk minstens zo 
belangrijk. Welke prikkels blokkeren het contact maken of het functioneren in de 
groep. Welke prikkels beïnvloeden het leren of het plezierig beleven van de 
omgeving? 

Sommige kinderen slagen er eenvoudigweg niet in alle prikkels die op één dag op 
hun afkomen te verwerken. Als we adequaat kunnen reageren en weten op welke 
manier dit het beste is voor het kind (in de groep), kunnen we als begeleider een 
belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van (juist) die kinderen, 

Immers hoe beter begeleiders weten, en herkennen, dat kinderen voor de ene prikkel 
overgevoelig en voor een andere prikkel ondergevoelig kunnen zijn en dat informatie 
soms niet goed wordt begrepen of verwerkt, hoe beter zij hun begeleiding kunnen 
afstemmen op het opvallende gedrag. 

Data:                               1 februari, 15 maart, 28 maart, 12 april 2014 

Locatie:                          Oude Vest 91 te Leiden 

Prijs:                               500 euro inclusief lesmateriaal 

 

Voor meer informatie kunt u hier de volledige brochure downloaden  
Om u direct in te schrijven kunt u hier klikken 

Wil je deze module op je eigen locatie organiseren...ook dat kan! Zorg voor minimaal 
12 en maximaal 18 deelnemers en neem contact met ons op.  

 

http://www.anderskijkennaarkinderen.nl/documenten/cursusinfo/akkpidg-vj2014.pdf
http://www.anderskijkennaarkinderen.nl/index.php?option=com_chronoforms&chronoform=PIDG-VJ2014


Inservice Autisme 12 en 13 november 2013 

Prikkels in de groep! is bezig een geheel vernieuwde workshop samen te stellen voor 
de inservice Autisme. 
In onze worskhop ligt de focus op het kind / de jongere met een laag 
ontwikkelingsniveau en bijzonderheden in de prikkelverwerking.  

Het thema van de inservice is dit jaar: Past – Present - Future  

Deze jaarlijkse conferentie vindt gewoontegetrouw plaats op 12 en 13 november 
2013 in Malle (B.). De Inservice Autisme is een co-productie van Fontys 
Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg te Tilburg en Plantijn/Artesis Hogeschool 
te Antwerpen. 
Het programma bestaat uit plenaire lezingen, parallellezingen en interactieve 
workshops. Alle verzorgd door specialisten en (ervarings)deskundigen. Er is een 
ruime keuze. Wie twee dagen meedoet, kan daarnaast volop gebruik maken van de 
informele ontmoetings- en uitwisselingsmomenten die het programma in de bosrijke 
omgeving van Malle biedt. 

Meer informatie over de Inserve autisme vind je door hier te klikken 

We hopen jullie te ontmoeten tijdens de inservice! tijdens onze workshop...of 
informeel aan de bar :) 

 

  

 

Boekentip "gedragsproblemen in de klas" 

Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken bezig. 
Leerkrachten hebben hun lesroosters in orde, ze kennen de 
groep al iets beter en hebben tijd om aandacht te geven aan 
individuele kinderen. 

Misschien heb je in je klas te maken met kinderen die een 
gedrags-  en/of ontwikkelingsstoornis hebben en wil je hier 
meer informatie over. Tijd voor het lezen van een praktisch 
handboek zoals Gedragsproblemen in de klas 

Wij hebben het boek inmiddels gelezen en een aanbeveling geschreven  

Klik hier:  Gedragsproblemen in de klas 

http://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-Speciale-Onderwijszorg/Studiedagen-conferenties/Tweedaagse-Inservice-Autisme-2013.htm
http://www.prikkelsindegroep.nl/wp-content/uploads/2013/02/gedragsproblemen-in-de-klas.pdf


Workshop op locatie 

Komend jaar zijn we regelmatig 
uitgenodigd om een workshop op 
locatie te geven. Dit vinden we 
hartstikke leuk!  
Nieuwsgierig waar Robert over praat 
op onderstaande  foto....? Neem 
contact met ons op voor een 
workshop op jou locatie! 

Klik hier 

 

 

 

 Tip van de week! 

Iedere week sturen we een nieuw Tip van de week de digitale snelweg op! We 
vinden het leuk om te zien dat deze tips ontzettend veel gedeeld worden op Social 
Media..hopelijk bereiken ze op deze manier de begeleiders van de kinderen die baat 
hebben bij deze tip! 

 

 

 

 

http://www.prikkelsindegroep.nl/workshopslezin/workshop-op-locatie/


Video "Butterfly circus" 

Regelmatig plaatsen we op onze site interessante video's of uitzendingen.  

Het volgende filmpje, dat deze week op onze site verscheen, heeft ons in ieder geval 
geraakt… 

Met mensen die in je vertrouwen… 

Met een sensorisch waardevolle omgeving… 

Met stimulatie en uitdagende activiteiten… 

Met succeservaringen… 

Kun je mensen het vertrouwen in zichzelf laten terugkrijgen, waardoor het leven weer 
fijn wordt! 

 

 

Tot slot.... 

 
Met dit laatste prachtige filmpje sluiten we deze nieuwsbrief af.. 

Blijf ons volgen....wij blijven ons best doen om onze site en social media up to date te 
houden met linkjes die passend zijn voor het creeëren van een sensorisch 
waardevolle omgeving.... 

Met vriendelijke groeten, 

Ingrid, Robert en Sandra 

 http://www.facebook.com/prikkelsindegroep 

 http://www.pinterest.com/prikkels 

http://www.twitter.com/prikkelsingroep 

 

http://www.facebook.com/prikkelsindegroep
http://www.pinterest.com/prikkels
http://www.twitter.com/prikkelsingroep
http://www.prikkelsindegroep.nl/2013/10/03/filmpje-butterfly-circus/

