
Als we dezelfde vraag hebben,
waarom zoeken we dan alleen?



Het kennisplatform verbindt onderwijs 
en onderzoek rond het thema: 
omgaan met gedrag.



Wie zijn wij?

Het PI-consortium is een groep van Pedologische Instituten, 
gespecialiseerde scholen en het Landelijke Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO). 
De partners van het consortium doen praktijkgericht onderzoek naar het omgaan met moeilijk-
(interpreteerbaar) gedrag.

Het kennisplatform ‘Leren van gedrag’ is onderdeel van het 
programma ‘Gedrag en passend onderwijs’ van het NRO.



Onze ambassadeurs 
verspreiden kennis

Onze ambassadeurs zijn de friskijkers, de dwarsdenkers, 
de pioniers in ons platform. Zij hebben een actieve, activerende rol en 
organiseren kennisdelingsactiviteiten in verschillende regio’s van 
Nederland.



Dr. Celeste Meijs vertelt…..

”WOBBLE"
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Inhoud

• Wat is sensorische prikkelverwerking?

• Hoe vaak komt niet-optimale sensorische sensorische prikkelverwerking voor in 
het Nederlandse onderwijs?

• WOBBLE

• Stappenplan Sensorische Prikkelverwerking
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• Foto dromerige jongen
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• Foto jongen vingers in de oren
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• Foto meisje stoom uit de oren



Sensorische prikkelverwerking
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Optimaal presteren
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Optimaal presteren

Sensorische prikkelverwerking 14

Foto sinterklaas
Foto ruzie op de achtergrond
Foto knuffel met pleisters en verband
Foto wekker



Optimaal presteren
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Optimaal presteren
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Optimaal presteren
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Neurologische prikkeldrempel
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• Foto meisje vinger voor de mond

• Foto meisje ruikt aan bloem



Zelfregulatie
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Zelfregulatie
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Foto jongen 
vingers in 
de oren



Sensorische prikkelverwerkingspatronen

Zelfregulatie
Drempel Passief Actief

Hoog Gebrekkige Registratie 
(opmerkzaamheid)

Prikkelzoekend

Laag Prikkelgevoelig Prikkelvermijdend
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Sensorische prikkelverwerkingspatronen
Zelfregulatie

Drempel Passief Actief
Hoog Gebrekkige Registratie (opmerkzaamheid) Prikkelzoekend
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Vragenlijst sensorische prikkelverwerking
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• Foto SP-NL voorkant

• Foto AASP-NL voorkant



Vragenlijst sensorische prikkelverwerking
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Blad1

		

						PGCAT

										Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

						Valid		minder dan anderen		105		12.7		13.0		13.0						Prikkelgevoelig		13		63.3		23.7

								vergelijkbaar met anderen		510		61.9		63.3		76.3

								meer dan anderen		191		23.2		23.7		100.0

								Total		806		97.8		100.0										Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

						Missing		System		18		2.2										Prikkelvermijdend		13.9		65.5		20.6

						Total				824		100.0

						PVCAT

										Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

						Valid		minder dan anderen		112		13.6		13.9		13.9

								vergelijkbaar met anderen		528		64.1		65.5		79.4

								meer dan anderen		166		20.1		20.6		100.0

								Total		806		97.8		100.0

						Missing		System		18		2.2

						Total				824		100.0





Blad1

		



Prikkelgevoelig



Blad2

		



Prikkelvermijdend



Blad3

		

				GBCAT																				Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

				Primair onderwijs, praktijkonderwijs of HAVO/VWO						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Primair onderwijs		12.5		67.4		20.1

				Primair onderwijs		Valid		minder dan anderen		77		12.4		12.5		12.5						Praktijkonderwijs		10.5		58.8		30.7

								vergelijkbaar met anderen		415		66.6		67.4		79.9						Havo/Vwo		27.1		56.3		16.7

								meer dan anderen		124		19.9		20.1		100.0

								Total		616		98.9		100.0

						Missing		System		7		1.1

						Total				623		100.0

				Praktijkonderwijs		Valid		minder dan anderen		16		10.5		10.5		10.5

								vergelijkbaar met anderen		90		58.8		58.8		69.3

								meer dan anderen		47		30.7		30.7		100.0

								Total		153		100.0		100.0

				HAVO/VWO		Valid		minder dan anderen		13		27.1		27.1		27.1

								vergelijkbaar met anderen		27		56.3		56.3		83.3

								meer dan anderen		8		16.7		16.7		100.0

								Total		48		100.0		100.0
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Primair onderwijs

Praktijkonderwijs

Havo/Vwo

Gebrekkige registratie
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				PZCAT																				Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

				Primair onderwijs, praktijkonderwijs of HAVO/VWO						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Primair onderwijs		16.7		63.6		19.7

				Primair onderwijs		Valid		minder dan anderen		100		16.1		16.7		16.7						Praktijkonderwijs		61.4		38.6		0

								vergelijkbaar met anderen		381		61.2		63.6		80.3						Havo/vwo		42.7		54.2		4.2

								meer dan anderen		118		18.9		19.7		100.0

								Total		599		96.1		100.0

						Missing		System		24		3.9

						Total				623		100.0

				Praktijkonderwijs		Valid		minder dan anderen		94		61.4		61.4		61.4

								vergelijkbaar met anderen		59		38.6		38.6		100.0

								Total		153		100.0		100.0

				HAVO/VWO		Valid		minder dan anderen		20		41.7		41.7		41.7

								vergelijkbaar met anderen		26		54.2		54.2		95.8

								meer dan anderen		2		4.2		4.2		100.0

								Total		48		100.0		100.0





GR

		



Primair onderwijs

Praktijkonderwijs

Havo/vwo

Prikkelzoekend



PZ

		Descriptive Statistics

		GB cat				N		Minimum		Maximum		Mean		Std. Deviation												Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen						Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

		Minder dan anderen		WG: hoge score is goed WG		32		3.00		8.00														Aandacht		0.4899189		0.7875137		1.0961643				Werkgeheugen		4.8125		4.1923		3.8909

				Aandacht: lage score is goede aandacht		32		0.00000		2.45977																0.67497428		0.96997934		1.05844541						1.42416		1.34162		1.25717

				Valid N (listwise)		32

		Evenveel als anderen		WG: hoge score is goed WG		130		1.00		8.00

				Aandacht: lage score is goede aandacht		132		0.00480		4.38596

				Valid N (listwise)		130

		Meer dan anderen		WG: hoge score is goed WG		55		2.00		8.00

				Aandacht: lage score is goede aandacht		55		0.00993		4.08333

				Valid N (listwise)		55





PZ

				1.4241579289		1

				1.3416185634

				1.2571680001



Werkgeheugen



PV

				0.6749742806		1

				0.969979342

				1.0584454125



Aandacht



Blad4

		PZ cat

		PZ cat				N		Minimum		Maximum		Mean		Std. Deviation						Prikkelzoekend		Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

		Minder dan anderen		Aandacht: lage score is goede aandacht		94		0.00000		4.38596												1.0641741		0.6795849		0.1171140

				Valid N (listwise)		94																0.98522780		0.94614491		0.13016710

		Evenveel als anderen		Aandacht: lage score is goede aandacht		116		0.00480		4.06780

				Valid N (listwise)		116

		Meer dan anderen		Aandacht: lage score is goede aandacht		9		0.00648		0.43590

				Valid N (listwise)		9





Blad4

				0.9852277977		1

				0.9461449091

				0.130167102



Aandacht



		

										Descriptive Statistics

										PV cat				N		Minimum		Maximum		Mean		Std. Deviation						Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

										Minder dan anderen		Inhibitie: lage score is goede inh met alle waarden		31		1031.80		6354.89										2348.9179		1938.4520		1860.7506

												Valid N (listwise)		31														1203.87783		879.54350		859.10731

										Evenveel als anderen		Inhibitie: lage score is goede inh met alle waarden		133		754.82		5838.68

												Valid N (listwise)		133

										Meer dan anderen		Inhibitie: lage score is goede inh met alle waarden		55		564.28		4735.05

												Valid N (listwise)		55





				1203.8778342439		1

				879.5435027309

				859.1073126629



Cognitieve/respons inhibitie
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Vragenlijst sensorische prikkelverwerking
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Blad1

		

						PGCAT

										Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent								Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

						Valid		minder dan anderen		105		12.7		13.0		13.0						Prikkelgevoelig		13		63.3		23.7

								vergelijkbaar met anderen		510		61.9		63.3		76.3

								meer dan anderen		191		23.2		23.7		100.0

								Total		806		97.8		100.0										Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

						Missing		System		18		2.2										Prikkelvermijdend		13.9		65.5		20.6

						Total				824		100.0

						PVCAT

										Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent

						Valid		minder dan anderen		112		13.6		13.9		13.9

								vergelijkbaar met anderen		528		64.1		65.5		79.4

								meer dan anderen		166		20.1		20.6		100.0

								Total		806		97.8		100.0

						Missing		System		18		2.2

						Total				824		100.0





Blad1

		



Prikkelgevoelig



Blad2

		



Prikkelvermijdend



Blad3

		

				GBCAT																				Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

				Primair onderwijs, praktijkonderwijs of HAVO/VWO						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Primair onderwijs		12.5		67.4		20.1

				Primair onderwijs		Valid		minder dan anderen		77		12.4		12.5		12.5						Praktijkonderwijs		10.5		58.8		30.7

								vergelijkbaar met anderen		415		66.6		67.4		79.9						Havo/Vwo		27.1		56.3		16.7

								meer dan anderen		124		19.9		20.1		100.0

								Total		616		98.9		100.0

						Missing		System		7		1.1

						Total				623		100.0

				Praktijkonderwijs		Valid		minder dan anderen		16		10.5		10.5		10.5

								vergelijkbaar met anderen		90		58.8		58.8		69.3

								meer dan anderen		47		30.7		30.7		100.0

								Total		153		100.0		100.0

				HAVO/VWO		Valid		minder dan anderen		13		27.1		27.1		27.1

								vergelijkbaar met anderen		27		56.3		56.3		83.3

								meer dan anderen		8		16.7		16.7		100.0

								Total		48		100.0		100.0
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Primair onderwijs

Praktijkonderwijs

Havo/Vwo

Gebrekkige registratie



GR

		

				PZCAT																				Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

				Primair onderwijs, praktijkonderwijs of HAVO/VWO						Frequency		Percent		Valid Percent		Cumulative Percent						Primair onderwijs		16.7		63.6		19.7

				Primair onderwijs		Valid		minder dan anderen		100		16.1		16.7		16.7						Praktijkonderwijs		61.4		38.6		0

								vergelijkbaar met anderen		381		61.2		63.6		80.3						Havo/vwo		42.7		54.2		4.2

								meer dan anderen		118		18.9		19.7		100.0

								Total		599		96.1		100.0

						Missing		System		24		3.9

						Total				623		100.0

				Praktijkonderwijs		Valid		minder dan anderen		94		61.4		61.4		61.4

								vergelijkbaar met anderen		59		38.6		38.6		100.0

								Total		153		100.0		100.0

				HAVO/VWO		Valid		minder dan anderen		20		41.7		41.7		41.7

								vergelijkbaar met anderen		26		54.2		54.2		95.8

								meer dan anderen		2		4.2		4.2		100.0

								Total		48		100.0		100.0





GR

		



Primair onderwijs

Praktijkonderwijs

Havo/vwo

Prikkelzoekend



PZ

		Descriptive Statistics

		GB cat				N		Minimum		Maximum		Mean		Std. Deviation												Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen						Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

		Minder dan anderen		WG: hoge score is goed WG		32		3.00		8.00														Aandacht		0.4899189		0.7875137		1.0961643				Werkgeheugen		4.8125		4.1923		3.8909

				Aandacht: lage score is goede aandacht		32		0.00000		2.45977																0.67497428		0.96997934		1.05844541						1.42416		1.34162		1.25717

				Valid N (listwise)		32

		Evenveel als anderen		WG: hoge score is goed WG		130		1.00		8.00

				Aandacht: lage score is goede aandacht		132		0.00480		4.38596

				Valid N (listwise)		130

		Meer dan anderen		WG: hoge score is goed WG		55		2.00		8.00

				Aandacht: lage score is goede aandacht		55		0.00993		4.08333

				Valid N (listwise)		55





PZ

				1.4241579289		1

				1.3416185634

				1.2571680001



Werkgeheugen



PV

				0.6749742806		1

				0.969979342

				1.0584454125



Aandacht
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		PZ cat

		PZ cat				N		Minimum		Maximum		Mean		Std. Deviation						Prikkelzoekend		Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

		Minder dan anderen		Aandacht: lage score is goede aandacht		94		0.00000		4.38596												1.0641741		0.6795849		0.1171140

				Valid N (listwise)		94																0.98522780		0.94614491		0.13016710

		Evenveel als anderen		Aandacht: lage score is goede aandacht		116		0.00480		4.06780

				Valid N (listwise)		116

		Meer dan anderen		Aandacht: lage score is goede aandacht		9		0.00648		0.43590

				Valid N (listwise)		9





Blad4

				0.9852277977		1

				0.9461449091

				0.130167102



Aandacht



		

										Descriptive Statistics

										PV cat				N		Minimum		Maximum		Mean		Std. Deviation						Minder dan anderen		Vergelijkbaar met anderen		Meer dan anderen

										Minder dan anderen		Inhibitie: lage score is goede inh met alle waarden		31		1031.80		6354.89										2348.9179		1938.4520		1860.7506

												Valid N (listwise)		31														1203.87783		879.54350		859.10731

										Evenveel als anderen		Inhibitie: lage score is goede inh met alle waarden		133		754.82		5838.68

												Valid N (listwise)		133

										Meer dan anderen		Inhibitie: lage score is goede inh met alle waarden		55		564.28		4735.05

												Valid N (listwise)		55





				1203.8778342439		1

				879.5435027309

				859.1073126629
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Welk percentage kinderen in het Nederlands 
onderwijs heeft een niet-optimale sensorische 

prikkelverwerking?
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Prevalentie
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Prevalentie
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Rond de 35% van de kinderen in het Nederlandse 
onderwijs heeft een niet-optimale sensorische 

prikkelverwerking.

Sensorische prikkelverwerking 33



34

Het Wiebelkinderen Onderzoek naar 
Betere Breinprestaties en LeerEffecten

Sensorische prikkelverwerking



• Foto’s artikelen en boek over sensorische prikkelverwerking en hulpmiddelen
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Welke hulpmiddelen kennen 
jullie?
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Welke hulpmiddelen gebruiken 
jullie in de klas?
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Hulpmiddelen voor sensorische 
prikkelverwerking

38Sensorische prikkelverwerking

• Foto’s wiebelkussen, tangle en geluiddempende koptelefoon



Onderzoeksvraag 
• Hoe vaak komt een niet-optimale sensorische 

prikkelverwerking voor in het Nederlandse reguliere primaire 
onderwijs.

• Wat is de relatie tussen een niet-optimale sensorische 
prikkelverwerking en geslacht?

• Wat de relatie tussen een niet-optimale sensorische 
prikkelverwerking en opleidingsniveau van de ouders?

Sensorische prikkelverwerking 39



Onderzoeksvraag 
• Wat is de relatie tussen sensorische prikkelverwerking en 

aandachts- en rekenprestaties?
• Wat is het effect van een hulpmiddel op de aandachts- en 

rekenprestaties als geen rekening gehouden wordt met de 
sensorische prikkelverwerking?

• Wat is het effect van een hulpmiddel op de aandachts- en 
rekenprestaties als wel rekening gehouden wordt met de 
sensorische prikkelverwerking?

Sensorische prikkelverwerking 40



Onderzoeksvraag 
• Hoe ervaart het kind het gebruik van de hulpmiddelen?

Sensorische prikkelverwerking 41



Onderzoeksopzet 
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123 123 123 123

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4OefensessieVragenlijst
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Vragenlijst
Kinderen



Populatie 
• 9 scholen 
• 271 deelnemers 
• 132 jongens – 125 meisjes
• Gemiddelde leeftijd 7,57 jaar (6,28-8,88 jaar) 
• 42 leerlingen gebruikten al een hulpmiddel 
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Hoe vaak komt een niet-optimale sensorische 
prikkelverwerking voor?

Sensorische prikkelverwerking 44
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Wat is de relatie tussen een niet-optimale 
sensorische prikkelverwerking en geslacht?
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Foto 
jongen/meisje



Wat de relatie tussen een niet-optimale sensorische 
prikkelverwerking en opleidingsniveau van de ouders?

Sensorische prikkelverwerking 46

15,1

72,6

12,3

17,2

53,1

29,7 14,7

63,2

22,1

21,1

62

16,9

10,9

70,7

18,4

17,2

68

14,8

15,1

67,4

17,4

14,7

67,1

18,2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

GR m
inder

GR gelijk

GR m
eer

* PZ m
inder

* PZ gelijk

* PZ m
eer

PG m
inder

PG gelijk

PG m
eer

PV m
inder

PV gelijk

PV m
eer

Pe
rc

en
ta

ge

Profielen en categorieen

Opleidingsniveau ouders

Lager Hoger



Wat is de relatie 
tussen sensorische 
prikkelverwerking 
en aandacht?
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Foto’s dromerige jongen, jongen met vingers in 
de oren, meisje met stoom uit de oren



Wat is de relatie 
tussen sensorische 
prikkelverwerking 
en rekenen?
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Foto’s jongen met vingers in de oren, meisje met stoom uit de oren



Wat is het effect van een hulpmiddel op aandacht als geen 
rekening gehouden wordt met de sensorische 
prikkelverwerking?
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Foto 
wiebelkussen

Foto 
tangle
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geluiddempende 
koptelefoon



Wat is het effect van een hulpmiddel op rekenen als geen 
rekening gehouden wordt met de sensorische 
prikkelverwerking?
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Foto 
tangle

Foto geluiddempende 
koptelefoon



Tangle
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Foto tangle



Wat is het effect van een 
hulpmiddel op de 
aandachts- en 
rekenprestaties als wel 
rekening gehouden 
wordt met de 
sensorische 
prikkelverwerking?
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*   *   *

Foto 
dromende 
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koptelefoon



Hoe ervaart het kind het gebruik van de hulpmiddelen?
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Grote foto wiebelkussen
Middelgrote foto geluiddempende koptelefoon
Kleine foto tangle



Wat te onthouden vanuit WOBBLE? 
• Rond de 30-35% van de kinderen in het regulier primair onderwijs heeft 

een niet-optimale sensorische prikkelverwerking, wat mogelijk gevolgen 
kan hebben voor de schoolprestaties.

• Het eenmalig gebruiken van een hulpmiddel, zonder rekening te houden 
met de sensorische prikkelverwerking van een kind KAN negatieve 
gevolgen hebben voor schoolprestaties en aandacht.

• Kinderen gebruiken graag hulpmiddelen, waarbij het wiebelkussen en 
geluiddempende koptelefoon fijner/nuttiger gevonden worden dan de 
tangle (let op: de tangle is in WOBBLE niet correct ingezet).
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Wat kun je als leerkracht doen?
Als je als leerkracht aan de slag wil met hulpmiddelen: 
- Doe dit dan samen met een expert op het gebied van sensorische 

prikkelverwerking.
- Pas het gebruik van hulpmiddelen dan langere tijd toe zodat het kind 

eraan kan wennen en het langer de tijd heeft om te gaan werken.
- Pas het gebruik van hulpmiddelen aan, aan de problemen die een kind 

ervaart op het gebied van sensorische prikkelverwerking. 
- Maak gebruik van het Stappenplan Sensorische prikkelverwerking.
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Stappenplan
Sensorische prikkelverwerking

www.ou.nl/wobble
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Stappenplan
Sensorische prikkelverwerking

Stap 1: Hoge prikkeldrempel 
De leerling: 

 
 

 

• Kan veel geluiden om zich heen verdragen.  
• Het stoort hem/haar niet als andere leerlingen onderling praten. 
• Maakt veel geluiden. 

 

• Heeft een rommeltje op en rond zijn/haar bureau en heeft daar geen moeite mee. 
• Heeft geen moeite om in een drukke klas te zitten waarin veel leerlingen bewegen of door de klas lopen. 
• Heeft geen problemen met een druk aangekleed klaslokaal, of met ramen met uitzicht op drukke 

scenario’s zoals de speelplaats. 

 

• Heeft geen moeite met activiteiten waarbij veel beweging nodig is. 
• Heeft geen moeite met activiteiten waarbij balans van belang is. 
• Is beweeglijk, friemelt of wiebelt veel. 

 
 

• Heeft vieze handen of een vies gezicht en heeft dit niet door.  
• Heeft zijn/haar kleren niet goed aan, bijvoorbeeld T-shirt verkeerd om, zonder dit door te hebben.  
• Vindt het niet erg als anderen hem/haar aanraken.  
• Vindt het niet erg als er veel leerlingen dicht in zijn/haar buurt zijn. 
• Raakt anderen vaak aan. 

 
 

• Stopt voorwerpen in de mond.  
• Kauwt op niet eetbare objecten.  
• Heeft een voorkeur voor sterke smaken.  
• Heeft een voorkeur voor harde structuren in het eten. 

 

• Ruikt graag aan voorwerpen of mensen. 

 Stap 1: Lage prikkeldrempel 
De leerling: 

 

 

• Raakt geïrriteerd als er teveel geluiden om hem/haar heen zijn, als leerlingen bijvoorbeeld onderling met 
elkaar praten, of als er veel geluiden uit aangrenzende ruimtes of buiten komen.  

• Heeft last van onverwachte geluiden. 

 

• Raakt van streek door rommel in zijn/haar omgeving.  
• Merkt vaak details en veranderingen op.  
• Raakt geïrriteerd in een drukke klas waarin veel leerlingen bewegen of door de klas lopen. 
• Heeft problemen met een druk aangekleed klaslokaal, of met ramen met uitzicht op drukke omgevingen 

zoals de speelplaats.  
• Raakt geïrriteerd door onverwachte bewegingen om hem/haar heen. 
• Heeft moeite met het vinden van spullen in bijvoorbeeld zijn/haar kastje. 

 

• Heeft moeite met activiteiten waarbij veel beweging nodig is, vindt bijvoorbeeld gymlessen niet fijn.  
• Raakt onzeker/gespannen van spelen op wat gevaarlijkere speeltoestellen of tijdens onvoorspelbare 

spelletjes. 

 

• Kan erg boos worden of gaat huilen als er teveel om hem/haar heen gebeurt, of als er veel leerlingen om 
hem/haar heen zijn. Houdt er niet van om aangeraakt te worden.  

• Heeft last van kaartjes in kleding die irriteren.  
• Raakt gespannen/onzeker als zijn/haar handen vies worden tijdens buitenspellen of lessen waar dit kan 

gebeuren. 

 

• Houdt niet van sterke smaken. 
• Houdt niet van harde texturen in het eten. 

 

• Heeft last van geuren, bijvoorbeeld van de toiletten, parfum, zweet of van eten. 
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Stappenplan
Hoe kan het gebruikt worden?

• Screeningsinstrument

• Observatie-instrument: bepaling van de status

• Observatie-instrument: gesprek met leerling

• Evaluatie-instrument
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Stappenplan
Welke stappen bevat het?

1. Hierin bepaal je of de leerling op dat een moment een hoge of lage 
prikkeldrempel heeft. 

2. Hierin bepaal je of de leerling op dat moment een passieve of een actieve 
strategie hanteert. 

3. Hierin bepaal je bij welke modaliteit het gedrag zich meest voordoet. 

4. Hierin zie je welke interventies je het beste kunt toepassen. 
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Stappenplan
Welke stappen bevat het?

1. Hierin bepaal je of de leerling op dat een moment een hoge of lage 
prikkeldrempel heeft. 
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Stappenplan
Welke stappen bevat het?

2. Hierin bepaal je of de leerling op dat moment een passieve of een actieve 
strategie hanteert. 
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Stappenplan
Welke stappen bevat het?

3. Hierin bepaal je bij welke modaliteit het gedrag zich meest voordoet. 
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Stappenplan
Welke stappen bevat het?

4. Hierin zie je 
welke 
interventies je 
het beste kunt 
toepassen. 
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Stappenplan
Observatieschema

Les

Moment

Speciale 
gebeurtenissen

Omgeving

Werkhouding
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Stappenplan
Observatieschema

Stappenplan Gedrag Opmerkingen Leerling

Stap 1
Hoge 

prikkeldrempel

Lage 
prikkeldrempel

Stap 2
Actief

Passief
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Stappenplan
Observatieschema

Stappenplan Gedrag Opmerkingen Leerling

Stap 3
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www.ou.nl/wobble
Celeste.meijs@ou.nl
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Interventies hoge prikkeldrempel (pag.15)
Stap 4. Interventies/hulpmiddelen 

 

 

• Laat de leerling luisteren naar rustige muziek door een hoofdtelefoon. 
• Laat de leerling in een ruimte werken waar achtergrondgeluiden zijn/kinderen rustig praten. 
• Maak gebruik van een (computer)taak met geluidseffecten. 
• Tijdens zelfstandig werken, radio aan op de achtergrond. 

 

 

• Maak gebruik van een (computer)taak met visuele effecten of drukke kleuren. 
• Laat de leerling werken in een ruimte waar veel te zien is qua aankleding en veranderingen in de omgeving. 
• Geef de leerling een plaats in de klas waar hij veel kan zien, zowel binnen als naar buiten. 
• Laat de leerling met concrete materialen werken. 

 

 
 

• Laat de leerling op een wiebelkussen zitten tijdens het uitvoeren van de taak. 
• Geef de leerling een balance board tijdens het uitvoeren van de taak. 
• Plaats een elastiek tussen de stoelpoten. 
• Laat de leerling aan de taak werken aan een sta-tafel of zitten op een bal. 
• Laat de leerling wat extra bewegen door opdrachten te geven, bijvoorbeeld koffie halen. 
• Doe activerende spellen/opdrachten tussen de taken/lessen door. 
• Probeer meer beweging aan het lesprogramma toe te voegen, bijvoorbeeld tussen lessen door. 
• Laat de leerling met concrete materialen werken. 
• Laat de leerling rustig op de grond spelen tussen taken door. 

 

 

• Geef de leerling een gum, tangle, fidget cube, of iets anders kleins in de handen om mee te friemelen. 
• Laat de leerling tussen taken door spelen met sensopathische materialen zoals klei spelen of verwerk dit in de taak. 
• Laat de leerling met concrete materialen werken. 

 

 

• Laat de leerling zuigen op iets eetbaars met een sterke smaak. 
• Laat de leerling kauwen op iets zoals een appel/wortel of laat hem/haar iets drinken. 
• Geef de leerling een kauwstuk op het potlood/pen of aan een ketting. 

 

 

• Spray een geurtje in de omgeving van de leerling. 
• Geef de leerling een voorwerp met een bepaalde geur. 
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Interventies lage prikkeldrempel (pag. 19)
Stap 4. Interventies/hulpmiddelen 

 

 

• Geef de leerling een hoofdtelefoon tijdens zelfstandig werken. 
• Laat de leerling werken in een stille, rustige ruimte. 
• Tijdens bepaalde werktijden ramen en deuren dichthouden zodat er minder geluiden binnen komen. 
• Hang een briefje op de deur met ‘niet storen’. 
• Maak gebruik van (computer) taken zonder geluidseffecten. 

 

 

• Geef de leerling tijdens het zelfstandig werken een study buddy (plankjes om het bureau) als hij/zij gevoelig is voor 
bewegingen of lopen door de klas van medeleerlingen of de leerkracht. 

• Aankleding van het lokaal rondom de leerling rustig houden/maken. 
• Doe tijdens bepaalde werktijden gordijnen dicht doen zodat bewegingen gebeurtenissen van buiten het lokaal 

minder storend kunnen werken. 
• Hang een briefje op de deur met ‘niet storen’. 
• Dek een gedeelte van de informatie op een werkblad af. 
• Maak gebruik van een (computer)taak zonder visuele effecten of drukke kleuren. 

 

 

• Doe rustgevende oefeningen met de klas, zoals mindfulness of yoga. 
 

 

 

• Geef de leerling gebruiksvoorwerpen zonder veel structuur erop, bijvoorbeeld gladde potloden. 
• Zet de leerling helemaal vooraan of juist achteraan in de rij. 
• Zet deze leerling in de klas niet naast een leerling die vaak prikkelzoekend gedrag vertoont. 

 

 

• Geef de leerling iets neutraals te eten of te drinken als het een sterke of vieze smaak in de mond heeft. 
 

 

 
 

• Zorg dat de leerling op een plek zit waar hij/zij geen last heeft van geuren, bijvoorbeeld niet te dicht bij de toiletten 
of de keuken. 

• Zorg als leerkracht dat jij of andere leerlingen geen sterk parfum op hebben en niet ruiken naar transpiratie. 
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Aan de slag!
Groepjes: 

- Hoge prikkeldrempel: even groepjes

- Lage prikkeldrempel: oneven groepjes

Bespreek en maak een overzicht in een worddocument:

1. Is het helder welke interventies er zijn? Indien nee, wat is niet helder?

2. Welke van de beschreven interventies hebben jullie wel eens toegepast? Was het effectief?

3. Hebben jullie andere interventies toegepast? Zo ja, welke en was het effectief?

Stuur jullie uitwerking (in word) naar celeste.meijs@ou.nl

Sensorische prikkelverwerking 70

mailto:celeste.meijs@ou.nl


Aan de slag
• Hoge prikkelverwerking

1.Helder? Geur lastig uitvoerbaar, zo ook in een ruimte met visuele prikkels

2.Welke weleens toegepast?

• Gehoor niet bij iedereen, in zmalk klas medidatiemuziek tijdens zelfstandig 
werken, bijbelteksten om rustig te worden, vooral beweging werkt goed, ook een 
standaard frummelbak die elke ochtend wordt uitgedeeld.

3.Pendalen, die onder de stoel staan of op de tafel, helaas tijdens het werken 
stoten de ll de benen tegen de tafel, voor in de kring zeer effectief

Sensorische prikkelverwerking 71



Aan de slag

Sensorische prikkelverwerking 72



Aan de slag
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geluid Mp3- speler - > positief effect

zicht Plaats in de klas-> positief effect
Gebruik concrete materialen -> positief

bewegen Wiebelkussen
Fietsband
Bewegingsactiviteiten tussendoor

tast Alles wat genoemd is

smaak schoolfruit

geur niet
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Evaluatie    

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROP7QHOxKUmiP_U3N8MQl0mMJ_aKMZRCrFE1v0RUA6RUQTdERklNRUJLV1BYUTBaUTRST0VWMUJENS4u&qrcode=true

	Als we dezelfde vraag hebben,�waarom zoeken we dan alleen?
	Het kennisplatform verbindt onderwijs �en onderzoek rond het thema: �omgaan met gedrag.
	Wie zijn wij?
	Onze ambassadeurs �verspreiden kennis�
	”WOBBLE"
	Sensorische prikkelverwerking
	Inhoud
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Sensorische prikkelverwerking
	Optimaal presteren
	Optimaal presteren
	Optimaal presteren
	Optimaal presteren
	Optimaal presteren
	Neurologische prikkeldrempel
	Zelfregulatie
	Zelfregulatie
	Sensorische prikkelverwerkingspatronen
	Sensorische prikkelverwerkingspatronen
	Sensorische prikkelverwerkingspatronen
	Sensorische prikkelverwerkingspatronen
	Sensorische prikkelverwerkingspatronen
	Vragenlijst sensorische prikkelverwerking
	Vragenlijst sensorische prikkelverwerking
	Vragenlijst sensorische prikkelverwerking
	Dianummer 29
	Prevalentie
	Prevalentie
	Prevalentie
	Dianummer 33
	Dianummer 34
	Dianummer 35
	Dianummer 36
	Dianummer 37
	Hulpmiddelen voor sensorische prikkelverwerking
	Onderzoeksvraag 
	Onderzoeksvraag 
	Onderzoeksvraag 
	Onderzoeksopzet 
	Populatie  
	Hoe vaak komt een niet-optimale sensorische prikkelverwerking voor?
	Wat is de relatie tussen een niet-optimale sensorische prikkelverwerking en geslacht?
	Wat de relatie tussen een niet-optimale sensorische prikkelverwerking en opleidingsniveau van de ouders?
	Wat is de relatie tussen sensorische prikkelverwerking en aandacht?
	Wat is de relatie tussen sensorische prikkelverwerking en rekenen?
	Wat is het effect van een hulpmiddel op aandacht als geen rekening gehouden wordt met de sensorische prikkelverwerking?
	Wat is het effect van een hulpmiddel op rekenen als geen rekening gehouden wordt met de sensorische prikkelverwerking?
	Tangle
	Wat is het effect van een hulpmiddel op de aandachts- en rekenprestaties als wel rekening gehouden wordt met de sensorische prikkelverwerking?
	Hoe ervaart het kind het gebruik van de hulpmiddelen?
	Wat te onthouden vanuit WOBBLE? 
	Wat kun je als leerkracht doen?
	Stappenplan�Sensorische prikkelverwerking
	Stappenplan�Sensorische prikkelverwerking
	Stappenplan�Hoe kan het gebruikt worden?
	Stappenplan�Welke stappen bevat het?
	Stappenplan�Welke stappen bevat het?
	Stappenplan�Welke stappen bevat het?
	Stappenplan�Welke stappen bevat het?
	Stappenplan�Welke stappen bevat het?
	Stappenplan�Observatieschema
	Stappenplan�Observatieschema
	Stappenplan�Observatieschema
	Dianummer 67
	Interventies hoge prikkeldrempel (pag.15)
	Interventies lage prikkeldrempel (pag. 19)
	Aan de slag!
	Aan de slag
	Aan de slag
	Aan de slag
	Dianummer 74
	Evaluatie    

