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Wat is 
hoogsensitiviteit? 

Een kennismaking 

Doel  
 

Aan het eind van deze dag kunnen jullie formuleren wat je aan 
ouders en collega’s wilt vertellen over hoogsensitiviteit. 

 
We gebruiken de bronnen Elaine Aron, Gerarda van der Veen 

(LIHSK), Annek Tol en Elke van Hoof  
 

Uitgangspunt is: een passende ondersteuning van hoogsensitieve 
kinderen werkt echt! 
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Hoogsensitiviteit kan niet worden 
gediagnostiseerd.  

Er is een vragenlijst die kan helpen.  
 

Bij kinderen is het verstandig deze lijst door 
ouders, het kind zelf, de leerkracht en de 

coach in te laten vullen om een goed beeld te 
krijgen.  

 
 
 
 

Does 
 
Diepe verwerking van zintuigelijke informatie 
Overprikkeling 
Emotionele intense reacties  
Sensorische sensitiviteit  
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Platform Sensikids: 
 
Making Sense 
Sensation 
Sensing 
Senses 
 

Does 
 
Diepe verwerking van zintuigelijke informatie= 
MAKING SENSE 
Overprikkeling= SENSATION  
Emotionele intense reacties= SENSING  
Sensorische sensitiviteit= SENSES 
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Kenmerken volgens Aron bij HSK’s: 
 

Een vermogen om veel subtiele details waar te nemen 
 

Diepgaande verwerking van deze details 
 

Grotere overprikkelbaarheid 
 

Intense reacties en belevenissen 
 

70% is behoedzaam in nieuwe situaties 
 30% durft deze wel aan 

 
“Anders zijn” 

 

SPS is uitgangspunt: 
Sensory processing sensitivity 

 
De fysiologische reacties na verwerking 

van prikkels in het brein zorgen voor 
zichtbaar gedrag en handelen   

HSK’s ervaren heel veel en gedetailleerd, 
de hele dag, en zijn druk met verwerken. 

Overprikkeling ligt op loer. 
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Prikkels zorgen voor alert zijn. 
Overprikkeling leidt tot stress (arousal) 

 
Stress heeft invloed op het 

leervermogen en het vermogen je 
gelukkig te voelen.  

Bij langdurige stress ontwikkelt men 
psychische en fysieke klachten. Ook 

kinderen! 
 

Stress ontstaat volgens onderzoekers 
door: 

 
Te veel zintuigelijke prikkels 
Door cognitieve stimulatie 
(denkprocessen, emoties) 

Door schrik en stress situaties 
Door spontane veranderingen  

 
De kinderen met een gevoelig 

zenuwstelsel ervaren dit alles intenser.  
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Het zenuwstelsel van deze groep kinderen is 
zeer gevoelig. 
Zij zijn zich eerder bewust van onveilige 
situaties. 
Ze reflecteren snel en automatisch-onbewust 
op de situatie voor ze (doelmatig of  
ondoelmatig) handelen. 
  
Kinderen zijn allereerst reactief. 
Naarmate ze zich ontwikkelen kunnen ze leren 
proactief te reageren. 
Dit proberen we te ondersteunen met onze 
Sensikids cursussen.  
 

. 

 
Lichamelijk bron LIHSK 

 
1.  veel zien, kleine veranderingen waarnemen 
2.  graag ‘langs de kant’ staan om te observeren 
3.  scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ 

noemen 
4.  geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals 

een natte mouw of  labeltjes in kleding 
5.  intens reageren op lichamelijke pijn 
6.  subtiele geur- en smaakverschillen 

onderscheiden 
7.  gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ 

noemen 
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. 

 
Lichamelijk 
 
•  veel zien, kleine veranderingen waarnemen 
•  graag ‘langs de kant’ staan om te observeren 
•  scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ 

noemen 
•  geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals 

een natte mouw of  labeltjes in kleding 
•  intens reageren op lichamelijke pijn 
•  subtiele geur- en smaakverschillen 

onderscheiden 
•  gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ 

noemen 

Emotioneel 

•  aanvoelen van stemmingen en emoties 
•  zich snel zorgen maken 
•  toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de 

groep’ vallen 
•  behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet 

te veel mensen 
•  moeite hebben met veranderende omstandigheden 
•  de kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen 
•  tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of  

omgeving te wennen 
•  inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in 

de gevoelens van anderen 
•  niet van verrassingen houden 
•  op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie 
•  niet in het middelpunt van de belangstelling willen 

staan 
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Mentaal 
 
•  een goed geheugen hebben 
•  voor de leeftijd over een grote woordenschat 

beschikken 
•  snel van de ene gedachte naar de andere associëren 
•  diepzinnige vragen stellen 
•  eindeloos willen weten ‘waarom’ 
•  beter zijn in taal dan in rekenen 
•  een goed gevoel voor vreemde talen hebben 
•  kennis op school niet letterlijk willen/kunnen 

reproduceren, maar liever creatief  toepassen 
•  moeite hebben met structureren en organiseren 
•  een hekel hebben aan oefenen en herhalen 

. 

 
Spiritueel 
 
•  eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen 
•  vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn 
•  zeer hechten aan de waarheid 
•  gericht zijn op liefde, harmonie en vrede 
•  diep nadenken over levensvragen 
•  sterke binding hebben met de natuur (planten, 

dieren) 
•  blijk geven van respect voor het leven en voor andere 

mensen 
•  wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) 

brengen 
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Er zijn twee types hoogsensitieve kinderen: 
 
Introvert: pauze en check kinderen 
Prikkelmijdend (LIHSK: hoogsensitief  of  
stil-gevoelig) 
 
Extravert: Eropaf  kinderen  
Prikkelzoekend 
(LIHSK: Hoogstimulatief  of  druk-gevoelig) 

 
De hoogsensitieve leerling: 
 
Valt nauwelijks op in de klas. 
Is rustig. 
Werkt meestal netjes en nauwkeurig. 
Krijgt liever geen beurt. 
Doet wat er wordt gevraagd, houdt zich aan de regels. 
Kan goed uitleggen en verwoorden. 
Zal niet gauw uit zichzelf  iets vertellen. 
Kan meer dan hij of  zij denkt.  
Voelt zich snel geplaagd of  gepest door andere 
kinderen. 
Doet op het schoolplein niet snel mee met wilde of  
drukke spelletjes.  
Huilt soms snel. 
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De hoogstimulatieve leerling:  
Is aanwezig in de klas. 
Heeft vaak meer aandacht nodig dan kan worden gegeven 
of  dan wenselijk is. 
Is wisselend emotioneel, dan weer boos, dan weer blij of  
verontwaardigd of  uitgelaten. 
Wil graag en vaak iets zeggen of  uitleggen. 
Probeert regels uit. 
Is beweeglijk, kan moeilijk stilzitten.  
Overschat zichzelf  wel eens. 
Zou wat netter en geconcentreerder kunnen werken. 
Vindt het erg leuk als er iets dan rekenen of  taal wordt 
gedaan in de les. 
Houdt van speelkwartier en gym. 
Kan luidruchtig zijn.  
 

•  Inlevingsvermogen 
•  Rechtvaardigheidsgevoel 
•  Betrokkenheid/ Behulpzaam/

Verzorgend 
•  Consciëntieus willen werken 
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•  Als het hoogsensitieve kind niet 
overprikkeld raakt functioneert het in de 
klas prima 

•  Het kind kan zich concentreren, werk 
plannen en samenwerken 

Verklaringsmodel bij negatieve  
gedragsuitingen: 
 
•  Reflexen zijn (nog) te sterk 
•  Schrik  
•  Langdurige overprikkeling 
•  Omstandigheden thuis en in de klas 
•  De kwaliteiten te sterk inzetten 
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Onder gunstige omstandigheden:  
 
•  Making sense 
•  Sensation 
•  Sensing 
•  Senses  
 
betekent dit genieten, goed in je vel zitten en 
prima functioneren. Jezelf  mogen zijn. 


