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voorwoord
Over hooggevoeligheid zĳn inmiddels al veel boeken
en naslagwerken verschenen. In tegenstelling tot
ruim tien jaar geleden, toen wĳ onze uitgeverĳ
rondom het thema hooggevoeligheid begonnen, is er
nu veel informatie te vinden. Gelukkig maar, want
hoe meer er bekend is over hooggevoeligheid, hoe
beter. En zelf hebben we daar volop aan meegewerkt!
Via onze uitgeverĳ zĳn inmiddels ruim vĳftig boeken
verschenen die op een of andere manier een link
hebben met hoogsensitiviteit.

Drempel
Het grote aanbod werpt voor mĳ als schrĳfster soms
ook een drempel op. Er is al zoveel beschikbaar over
dit onderwerp, wat heb ik daar nog aan toe te
voegen?
Toch ligt dit boek nu voor u. Niet omdat ik nieuw
ontdekte informatie te bieden heb of opzienbarende
inzichten. Sterker nog: veel van onze boeken
bevatten al info over het thema school, elk vanuit zĳn
eigen invalshoek. Maar het leek me goed om die
versnipperde informatie nu eens bĳ elkaar te
brengen. (U vindt daarom onder meer fragmenten
uit onze boeken op de ‘klemborden’ in dit boek.)
Maar ik heb dit boek toch vooral gemaakt omdat ik
weet hoe fijn het is om als ouder herkenbare verhalen
te lezen en informatie te horen uit de praktĳk. En om
handvatten of overwegingen aangereikt te krĳgen.
Als ouder van een ‘bĳzonder’ kind (uh, zĳn ze dat
niet allemaal??) heb je soms het idee alleen te staan,
de enige te zĳn die te dealen heeft met de buien van
een overprikkeld kind of het onbegrip van de
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buitenwereld. Je wordt er onzeker van of gaat zelfs
aan je eigen gevoel en/of opvattingen twĳfelen.

Hetzelfde schuitje
Maar natuurlĳk ben je niet de enige. Ik vond het
altĳd fijn om bĳvoorbeeld op het schoolplein of op
verjaardagen mensen tegen te komen die in hetzelfde
schuitje zaten, die ook worstelden met sommige
situaties. Je hoeft niet alles uit te leggen, je wordt
begrepen en je ziet dat andere ouders met precies
dezelfde vragen rondlopen. Alleen dat geeft al
opluchting en moed. Diezelfde opluchting zag ik
onder het publiek bĳ bĳna alle lezingen die ik over
het onderwerp heb gegeven. Bovendien is het fijn dat
we niet allemaal steeds opnieuw het wiel hoeven uit
te vinden: waarom zouden we niet leren van
andermans ervaringen?
Dit geldt evengoed voor leerkrachten en anderen in
het onderwĳs. Ook zĳ doen elke dag hun best om zo
goed mogelĳk aan te sluiten bĳ een kind, al lukt dat
de ene keer wat beter dan de andere keer. Ook voor
hen zĳn de inzichten en ervaringen in dit boek
bedoeld.

Dankbaar
Ik ben dan ook ontzettend blĳ en dankbaar dat ik dit
boek niet in mĳn eentje heb hoeven schrĳven. Na een
oproep via social media aan ouders en leerkrachten
hebben we vele reacties, verhalen en tips
binnengekregen. Bĳ inventarisatie bleken ze vaak
naadloos aan te sluiten bĳ de onderwerpen die we in
het boek behandelen. Hoe bĳzonder! En wat fijn dat
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zoveel ervaringsdeskundigen genoeg vertrouwen in
ons hadden om hun ervaringen en gevoelens
rondom hun kind met ons te delen! Dit is van grote
waarde. Deze bĳdragen vindt u in de kaders met de
grĳze achtergrond. Dank aan de schrĳvers!

Alle kansen
Daarom dus dit boek. Als herkenning en erkenning
voor ouders van hooggevoelige basisschoolkinderen.
Hopelĳk kunnen zĳ hun voordeel doen met de
ervaringen uit de praktĳk.Voor leerkrachten die
graag willen aansluiten bĳ hun gevoelige leerlingen,
maar nog zoekende zĳn hoe dat te doen. Voor
iedereen die beter wil begrĳpen hoe gevoelige
kinderen functioneren op school. Maar bovenal: voor
al die prachtige, gevoelige kinderen die zoveel in
zich hebben en die alle kansen verdienen om zich te
ontplooien in een omgeving die oog voor hen heeft!

Josina Intrabartolo
Auteur en uitgever bĳ Scrivo Media
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Wat is hooggevoeligheid?
Met hooggevoelig wordt bedoeld: in hoge mate
gevoelig. De term hoogsensitief wordt hiervoor ook
gebruikt. In Nederland hebben deze twee termen
dezelfde betekenis en worden ze door elkaar
gebruikt.
Hooggevoeligheid is een eigenschap die bĳ
ongeveer 15 tot 20 procent van de mensen
voorkomt, bĳ zowel mannen als vrouwen. De
eigenschap zit in je karakter: je bent hooggevoelig of
je bent het niet. Het is geen stoornis en ook niet iets
dat je ontwikkelt (je kunt er natuurlĳk wel meer of
minder ‘last’ van hebben of er pas op latere leeftĳd
achterkomen dat je zo in elkaar steekt).

Filter mist
Hooggevoelige mensen pikken door hun
gevoeligheid meer signalen op uit de omgeving; het
lĳkt alsof hun zintuigen ‘scherper staan afgesteld’
dan gemiddeld, of dat er een ‘filter’ mist, waardoor
veel meer prikkels worden opgemerkt. Bovendien
worden die prikkels op een dieper niveau verwerkt.
Daarmee wordt alles door een hooggevoelige
intenser beleefd.

Wat is hooggevoeligheid? Wat zĳn de kenmerken
van deze eigenschap? En zĳn er eigenschappen
die samenhangen met hooggevoeligheid? In dit
hoofdstuk een korte uitleg als basis voor het
verhaal over het hooggevoelige kind op school.
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Voordelen en nadelen
Dat intense beleven heeft heel veel voordelen.
Hooggevoeligen kunnen als geen ander intens
genieten van mooie dingen als muziek of kunst, of
van goed gezelschap. Ze hebben snel door of
iemand zich anders voordoet dan hĳ is, of hebben
slechts weinig signalen nodig om op te pikken hoe
iemand zich voelt of wat de sfeer is in een situatie.
Ze kunnen zich beter inleven en zĳn soms net een
tikje sneller of diepgravender in hun observaties.
Dat zĳn heel handige eigenschappen, die je veel
voordelen kunnen opleveren in het dagelĳks leven.
Zeker als je je bewust bent van deze kwaliteit!

De gevoeligheid brengt ook nadelen met zich mee.
Zo kunnen al die indrukken die je opdoet, je ook
overspoelen. Overprikkeling ligt al snel op de loer.
Ook kun je je onzeker en ‘anders’ voelen; niet
iedereen beleeft de wereld zoals jĳ die beleeft.

Elk voordeel heeft zĳn nadeel, blĳkt dus weer.
Hooggevoeligen hebben kwaliteiten, maar die
kennen ook schaduwkanten. Dat laat psycholoog
Janneke van Olphen mooi zien in het boek ‘Draakje
Vurig en de spiegel’. In een schema zie je in een
oogopslag wat de kwaliteiten zĳn van
hooggevoeligen en welke schaduwkant/valkuil
diezelfde eigenschap met zich meebrengt.

Kwaliteit Schaduwkant
Intense beleving Verlegen overkomen
Doordenken en verbanden leggen Piekeren
Sterk meevoelend en inlevend Snel van slag
Veel waarnemen in korte tĳd Emmertje zit snel vol
Betrokken, begaan, gevoelig Gespannen


