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Prikkel de praktijk

Intro
• Leerlingen op de Berkenschutse en
hun prikkelverwerking

• Belang van een goed gereguleerde
prikkelverwerking voor de
alertheid, het leren en het gedrag
van leerlingen

Jonita Vreijsen
Patricia Oosterveen
Marieke Wijnans

• Prikkelverwerking is niet de enige
verklaring voor gedrag!

Vertaling van theorie naar praktijk
•

Uitgangspunt Model van Dunn ->
praktijkgerichte vertaling in het boek
“Wiebelen en friemelen in de klas”
– Praktisch, visueel instrument wat aansluit
bij leerlingen in het SO op De Berkenschutse

•

Multidisciplinaire ontdekkingstocht die nog
steeds gaande is;
– Hoe kunnen leerkrachten de leerlingen in
klas ondersteunen bij het reguleren van
prikkelverwerking?
Youtube filmpjes Brammetje Baas:
https://www.youtube.com/watch?v=gBo73BL0TaA
https://www.youtube.com/watch?v=OE8AQKFL4iw
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Praktische werkvorm
Prikkelmeter BS

Bron: 'Wiebelen en friemelen in de klas' Uitgeverij
Pica © 2015. Mag in deze aangepaste vorm niet
buiten ‘De Berkenschutse’ verspreid worden.

Prikkelmeter 2.0

Bron: 'Wiebelen en friemelen in de klas' Uitgeverij
Pica © 2019. Deze versie mag wel buiten 'De
Berkenschutse' gebruikt en verspreid worden

Bron: 'Wiebelen en friemelen in de klas' Uitgeverij Pica © (2015 / 2019)

Strategieën

Rood = activerend

Blauw = kalmerend

Bron: 'Wiebelen en friemelen in de klas' Uitgeverij Pica © (2015 / 2019)
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Activerende strategie

Kalmerende strategie

Snel bewegen

Langzaam bewegen

Afwisselen

Herhalen

Onregelmatig bewegen

Ritmisch bewegen

Veranderingen

Niet te veel variatie

Onverwachte reacties

Verwachte reacties

Nieuwe ervaring

Bekende ervaring

Kort durende activiteit

Langdurige activiteit

Werk in uitvoering SO
Psychoeducatie

Voorbereiding

Uitvoering

Leerkrachten:
Bestuderen
literatuur

Individuele
gesprekken

Prikkelmeter
gebruiken

Leerlingen:
prikkellessen

Keuze bruikbare
strategieën

Strategieën
uitvoeren

Coaching

Prikkelspreekuren

Registratieblad
invullen

Bron: de Hoog et al (2012)

Inzet prikkelmeter BS

Werken als leerkracht met de prikkelmeter

Doelgroep:
Leerlingen die hun prikkelverwerking onvoldoende (zelf)
kunnen reguleren
Leerlingen tussen 7 – 12 jaar
> IQ 70, met voldoende verbale mogelijkheden en
zelfreflectie
Randvoorwaarde: Structuur in de groep
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Effecten voor mij als leerkracht
Onderscheid:
onder- of overprikkeling?

Effecten voor de leerling
Gezamenlijke tool

Klopt het wat ik zie?
Anders kijken naar gedrag

we begrepen elkaar beter

Wat kan er bij overige leerlingen?
• Jongere leerlingen/kleuters

• Leerlingen met lager ontwikkelingsniveau

• Oudere leerlingen

• Leerlingen met ASS

De kern
Niet al het gedrag kun je
verklaren vanuit
prikkelverwerking

Werken met de prikkelmeter in
de klas heeft een duidelijke
meerwaarde voor
prikkelgevoelige leerlingen, met
name de leerlingen die
reageren met druk gedrag.

Het gebruik van de prikkelmeter als
kader lokt de dialoog uit tussen leerling
en leerkracht en maakt dat leerkracht
anders naar gedrag gaat kijken (en hier
anders mee om gaat)

Leerlingen die er baat bij
hebben willen er meer van
(thuis en op school)!

Het onderscheid maken tussen
druk enthousiast gedrag en
druk gestresst/hyper gedrag is
van belang

4

29-3-2019

Op naar een prikkelvriendelijke school
• Niet prikkelvrij! Creëer mogelijkheden zodat leerlingen
zowel prikkels kunnen op zoeken, maar ook kunnen vermijden.
Prikkelrijke en prikkelluwe omgeving

Kijk naar
leerlingen in je
klas; bij welke
leerlingen denk je
aan gedrag dat
past bij onder- of
overprikkeling? En
in welke situaties?

Probeer te
ontdekken
voor welke
type prikkels
(verbaal,
visueel, tast)
er gevoeligheid
of
ongevoeligheid
bestaat. Kan je
daarin iets
veranderen in
de omgeving
of aanpak?

Zorg dat er
gebruik kan
worden
gemaakt van
kalmerende of
activerende
strategieën/op
drachten die
de leerling in
de klas of
gang kan
uitvoeren als
het zichzelf
onvoldoende
kan reguleren

•

Zie je meerdere
leerlingen die
een activerend
of kalmerende
strategie nodig
hebben? Kies
dan voor een
groepsstrategie!

Denk je dat de
leerling zelf zijn
prikkelverwerking en
zijn gedrag kan
herkennen? Probeer
dan het gebruik van
de prikkelmeter uit
en ga in gesprek
met de leerling.
Welk gedrag herkent
de leerling? Welk
gedrag herkent de
leerkracht/ docent?

•

Let op: vooral het onderscheid tussen onderprikkeld-druk en
overprikkeld-druk/hyper is van belang om te herkennen!

Sensory room

Ondersteunen regulatiemogelijkheden voor leerlingen:
–

Ruimtelijke aanpassingen in lokaal/gang of extra regulatieruimtes creëren buiten de klas
 boek: Prikkels in de groep! Samenwerken aan een sensorisch waardevolle omgeving
voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

–

Toepassing materialen in de klas/pauze en bepalen moment van inzet (wiebelkussens, statafels, flexibele schotten, activerende/ kalmerende materialen ook op groepsniveau)
• Zet op de goede momenten materiaal of strategie in, niet continue!

–

Type lessen, lesplanning en lestijden (afwisselend aanbieden visueel- auditieve info,
werklessen afwisselen met luisteren, ontdekken wanneer leerlingen het meest alert zijn)

Belang van beweging (activering) en ontspanning/mindfulness (kalmering) in het
onderwijs

Literatuurverwijzingen & inspiratie

•

Op https://www.youtube.com/watch?v=T9j6rQ4rtQY kan je het filmpje zien
van een sensory room zoals deze in Amerika veel gebruikt wordt op scholen.

Thoonsen, M., Lamp, C. (2016/2019). Wiebelen en friemelen in de klas/thuis. Over de
invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren. Pica

•

Is een aparte ruimte (dus geen directe regulatie in de klas) en leerlingen gaan
hier vaak voor of na specifieke lessen naar toe met de hele groep. Er is veel
sprake van co-regulatie  therapeuten/leerkrachten ondersteunen de leerlingen
in de regulatie van hun prikkelverwerking/ emotieregulatie.

Heijden, I. van der, Hoog, R. de & Stultiens-Houben, S. (2012). Prikkels in de groep!
Samenwerken aan een sensorisch waardevolle omgeving voor kinderen en jongeren met
een verstandelijke beperking. Uitgeverij Garant
Dunn, W (2013). Leven met sensaties. Begrijp je zintuigen. Pearson
Berckelaer-Onnes, I., Degrieck, S. & Hufen, M. (2017). Autisme en zintuigelijke
problemen. Boom uitgever
de Leeuw, B. (2017). Overprikkeling voorkomen. Vaardigheden en technieken voor
(jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD. SWP Uitgeverij B.V.
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Geprikkeld worden
•

Bedankt voor jullie aandacht!

https://www.7zintuigen.nl

• Handleiding prikkelmeter 2.0
https://7zintuigen.nl/wp-content/uploads/2018/10/2018-10-WenFPrikkelmeter-handleiding-2.0.pdf
• Herkenning van gedrag (ook voor verstandelijk beperkte kinderen)
https://7zintuigen.nl/wp-content/uploads/2017/03/2017-01Gedragingen-van-de-vier-typen.pdf
•

www.prikkelsindegroep.nl – gratis webinars

•

www.prikkelprofiel.nl

•

www.alertprogram.com

•

www.anderskijkennaarkinderen.nl

Dank aan collega’s en leerlingen van de SO afdeling

6

