Out of the box: anders denken
Zestig procent van de ouders is negatief over de toepassing van passend onderwijs, blijkt uit
onderzoek van Ouders & Onderwijs. Volgens de organisatie vallen te veel kinderen buiten de
boot en is het systeem toe aan grondige verbeteringen (Trouw, 16 juni 2020). ‘Niemand weet
meer van een kind dan de vader en moeder’, zegt de directeur van Ouders & Onderwijs. ‘Het is
raar dat de inbreng van ouders vaak genegeerd wordt of dat ouders weggezet worden als lastige
onderwijsconsumenten.’

door Margriet Schouten
Ik heb me heel vaak afgevraagd hoe het komt dat er zo
veel kinderen buiten het schoolsysteem vallen. In mijn
praktijk merk ik dat er heel veel hooggevoelige kinderen zijn die een andere invulling van hun behoeften
nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.
Deze kinderen hebben vaak een grote innerlijke wijsheid en een sterke intuïtie, en vragen om meer bewustwording van de mensen om hen heen. Zij voelen diep
vanbinnen wat ze nodig hebben om zichzelf te kunnen
worden en ze willen zich verbinden met hun authentieke zelf. Omdat zij vaak thuis en op school niet echt
gezien en gehoord worden in hun behoeften, raken ze
regelmatig overprikkeld. Die overprikkeling wordt vaak
gediagnosticeerd als adhd, add, autisme, etc. Dit labelen zorgt ervoor dat we het kind niet meer echt kunnen zien in wie hij is. Thuis raken ouders overbelast en
weten ze niet goed hoe ze met deze overprikkeling om
moeten gaan en hoe ze deze kunnen verminderen. Op
school moeten kinderen in het gareel lopen en vaste
onderwijsplannen en protocollen volgen. Het gevolg
van deze aanpak is, volgens mij, dat je je kunt afvragen
of het onderwijs wel voldoende aansluit bij de behoeften en het niveau van deze kinderen.
Gelukkig merk ik als integratief kinder- en jeugdtherapeute vanuit de praktijk dat er heel geleidelijk een
vernieuwing en verandering plaatsvindt, dat ouders en
scholen out of the box kijken en anders durven denken
en doen.
Door de huidige digitalisering zijn er interessante
mogelijkheden voor een nieuwe aanpak ontstaan.
Er moet nu meer dan voorheen een beroep worden
gedaan op eigenaarschap van kennis, waardoor de
essentie van onderwijs en kennisoverdracht duidelij-
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ker wordt. Als gevolg van de lockdown, de maatregelen
tegen het coronavirus en de 1,5-meter-regeling, functioneren huidige structuren niet meer. Er moet dus
naar nieuwe vormen worden gezocht om deze essentie over te dragen. Dat betekent dat er eindelijk ruimte
komt voor vernieuwing in het onderwijs. We hebben
gemerkt dat thuisonderwijs goed mogelijk is. Ouders
met overprikkelde kinderen merken dat thuis leren
de kinderen rustiger maakt, dat schoolwerk sneller
gemaakt wordt en dat er meer rust en ruimte komt in
het gezinssysteem.
De casus die ik hieronder beschrijf, gaat over een
hooggevoelig meisje, dat regelmatig buikpijn heeft.
Hierdoor heeft ze maandelijks veel lesverzuim. School
is niet erg bezorgd, want haar cognitieve prestaties
blijven ruim voldoende. De ouders denken dat ze veel
meer kan op school. Ze lopen thuis vast door de frequente stemmingswisselingen van hun dochter en hun
energie richt zich vooral op de vraag wat ze thuis nodig
heeft om zich fijn te voelen. Hierdoor blijft het schoolvraagstuk onderbelicht.

Casus Martine (10 jaar)

De ouders van Martine worden doorverwezen naar
Kinderpraktijk Margriet, met de vraag om samen met
school te kijken op welke manier het schoolverzuim
van Martine verminderd kan worden.
Martine is enig kind en beide ouders werken.
Het meisje is jarenlang medisch helemaal onderzocht.
Uit deze onderzoeken is niets naar voren gekomen.
Ouders willen in eerste instantie handvatten hoe zij
hun dochter kunnen begeleiden, zodat ze zich fijner
voelt, en ten tweede weten wat Martine nodig heeft
om minder te verzuimen op school.

en doen, durven we dat?

Als ik kennismaak met Martine en haar ouders, zie ik
een meisje dat groot is voor haar leeftijd. In het gesprek
valt het me op dat Martine figuurlijk ook groter is. Ze
praat als een volwassene en spreekt haar ouders veelvuldig aan dat ze vindt dat zij de situatie niet goed
beschrijven. De ouders lijken daardoor kleiner te worden en te accepteren dat hun dochter erg zelfbepalend
is. Ik neem me voor om dit als aandachtspunt in een
gesprek met alleen de ouders te bespreken.
Martine vertelt dat ze veel last heeft van haar buikpijnen en dat thuis zitten eigenlijk best wel lekker is. Op
mijn vraag wat thuis zijn haar oplevert, vertelt ze dat ze
soms enorm moe is van school en dat thuis zijn helpt
om bij te komen. Ze heeft aan het eind van de dag altijd
een vol hoofd en kan daardoor ’s avonds ook moeilijk
in slaap komen. We praten over hooggevoeligheid en

de daarbijbehorende prikkelgevoeligheid, en ik leg uit
wat dit inhoudt. Zowel de ouders als Martine herkennen zich in dit verhaal. Als we het over school hebben,
vertelt ze dat ze de stof best makkelijk vindt, maar desondanks de lesstof niet afkrijgt. Ze vindt rekenen moeilijk en vindt het stom van zichzelf dat ze breuken niet
begrijpt. Als ik haar vraag waar ik haar mee kan helpen,
geeft ze aan dat ze minder buikpijn zou willen hebben.
We spreken af dat zij een aantal keren bij mij in de praktijk komt en dat ik tevens haar ouders ga coachen.
Tijdens de begeleiding van de ouders leg ik uit dat kinderen die hooggevoelig zijn veel prikkels moeten leren
verwerken. Hooggevoelige kinderen kunnen zich snel
onveilig voelen, omdat elke prikkel intens voelbaar is in
hun zenuwstelsel. Door de verwerking van al deze prik-
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kels raken ze de verbinding met hun eigen bron kwijt.
Er zijn hooggevoelige kinderen die harmonie willen,
maar er zijn ook hooggevoelige kinderen die een sterke
eigen wil hebben. Ik zie dat Martine bij de laatste categorie hoort.
Bij een harmonie-kind komen alle prikkels van anderen (emoties) en de omgeving binnen, hij raakt kind
overprikkeld. Een extravert, sterk eigen-wil-kind daarentegen probeert in eerste instantie deze prikkels af te
weren. De prikkels worden vooral veroorzaakt doordat
ideeën van anderen ook als prikkels ervaren worden.
Hun reactie op de omgeving is extravert en direct.
Deze kinderen hebben hun eigen waarheid en willen
zich daaraan vasthouden. Ze hebben moeite met autoriteit, behoefte aan controle en willen zelf de leiding
nemen. Deze kinderen hebben ook vaak een vol hoofd.
Een probleem levert stress op, wat zich kan manifesteren in boosheid, vloeken, tieren en door het lint gaan.
Martines frequente stemmingswisselingen, een
groot gevoel van onvermogen en frustratie (‘niemand
begrijpt me’) maken dat ze het contact met zichzelf en
haar ouders verliest.
Ik geef de ouders handvatten en psycho-educatie in
wat Martine van hen nodig heeft. Ze mogen haar leren
dat haar waarheid niet de enige waarheid is. De ouders
worden begeleid in hoe zij vanuit hun eigen pure zelf
met Martine in verbinding kunnen gaan. Door middel
van een opstelling krijgen ze inzichten in wat hun eigen
oude pijnen en blinde vlekken zijn in hun contact met
Martine (zich ook niet gezien en gehoord voelen in hun
eigen behoeften). Tevens gaan ze in de gesprekken aan
de slag met hoe zij samen de volwassen ouder kunnen
zijn die de verantwoordelijkheid neemt om te leven
vanuit de eigen innerlijke bron: autonoom en congruent in gedrag en gevoel.
Door de individuele begeleiding en coaching van de
ouders worden de onvoorspelbare buien van Martine
minder en komt er meer rust in het gezin. De buikpijn
is minder intens maar blijft wel bestaan en het schoolverzuim neemt iets af. In overleg met de ouders besluit
ik om nu het schoolvraagstuk aan te pakken. De ouders
vragen haar leerlijn en schoolresultaten op.
Als ik de leerlijn bekijk, valt me meteen iets op: bij het
optellen en aftrekken tot 100 scoort ze een II, terwijl
optellen en aftrekken tot 20 een V is. Hoe kan dit? Zit er
bij de sommen tot 20 tijdsdruk achter? Zijn de sommen
misschien onvoldoende geautomatiseerd? Het kan
namelijk niet zo zijn dat ze de sommen tot 100 wel kan
en tot 20 niet. Als Martine een gevoelskind is, begrijp ik
dat ze breuken niet snapt. Dit wordt vaak namelijk niet
lijfelijk aangeboden. Hiermee bedoel ik dat kinderen
niet of nauwelijks met materiaal mogen ervaren wat
breuken zijn. Er wordt te snel overgestapt op het digitaal oefenen met breuken. Hoe wordt materiaal ingezet om vaardigheden eigen te maken?
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Ik stuur mijn vragen op naar school, zodat we hier in
een gesprek samen met de ouders naar kunnen kijken.
Tijdens het schoolgesprek wordt duidelijk dat de leerkracht nog niet op deze manier naar de leerlijn van Martine heeft gekeken, omdat ze goed scoorde. Op mijn
vraag of Martine wellicht onderpresteert en ze misschien meer zou kunnen dan ze nu laat zien, kan school
geen uitsluitsel geven. Ze weten het gewoon niet.
Samen met de ouders besluiten we om eerst te onderzoeken waar Martine op cognitief gebied staat. Met
andere woorden: hoe slim is ze? Ik heb namelijk sterk
het gevoel dat ze wel eens hoogbegaafd zou kunnen
zijn. Uit de IQ-test komt een score van hoger dan 145.
Mijn idee is dat de lesstof voor Martine, evenals voor
veel andere hoogbegaafde kinderen, niet uitdagend
of boeiend genoeg is. Het zou zomaar kunnen dat de
manier waarop de lesstof wordt aangeboden, niet
aansluit bij de behoeften, leerstrategie, beleving en
manier van denken van Martine. Dit kan ertoe leiden
dat hoogbegaafde kinderen school saai vinden en een
antipathie (soms zelfs fixed mindset of faalangst) ontwikkelen tegen rekenen, omdat de tafels onvoldoende
zijn geautomatiseerd. Voor Martine geldt tevens dat ze
chronisch overprikkeld is, wat zich uit in een fysiek probleem, in dit geval de buikpijn.
Er volgt een terugkoppeling naar school. Ik leg uit dat
hooggevoelige kinderen vaak graag leren vanuit hun
rechterhersenhelft, met de nadruk op creativiteit,
gevoel, bewegen, intuïtie en verbeelding, fantasie,
muziek en kleur. Het huidige onderwijssysteem vraagt
echter vooral de linkerhersenhelft te gebruiken: het
denken. Dat is niet de kracht van hooggevoelige kinderen.
Doordat Martine een IQ heeft van boven de 145, kan
dat betekenen dat zij zich mogelijk verveelt bij sommige vakken, omdat ze niet voldoende uitgedaagd
wordt. Aan de andere kant zijn er, bijvoorbeeld op het
gebied van rekenen, hiaten ontstaan, omdat de tafels
onvoldoende zijn geautomatiseerd. Vraag is op welke
manier we Martine kunnen ondersteunen, zodat ze
haar hoogbegaafdheid meer kan ontwikkelen.
Samen met school en ouders onderzoeken we wat
Martine nodig heeft om echt gezien te worden (out of
the box). Hoe kan zij zich veilig voelen, hoe kan school
haar echt zien in wie zij is?
School vindt dit een leuke uitdaging en geeft aan dit
met Martine zelf te willen bespreken. Hoogbegaafde
kinderen willen graag op een ander niveau aangesproken worden, dus school wil graag samen met haar
sparren en haar uitdagen om te kijken wat zij zelf denkt
nodig te hebben. Dit out of the box-gesprek levert interessante inzichten en oplossingen op.
Op het gebied van rekenen geeft Martine aan dat ze
zich onzeker voelt. Ze vindt van zichzelf dat ze alle
tafels moet weten, maar dat ze deze nog niet beheerst.
School gaat samen met haar kijken op welke manier ze

het fijn vindt om de tafels op zo’n manier te leren, dat
ze deze nooit meer vergeet.
Martine geeft verder aan dat ze veel prikkels en te weinig oplaadmomenten ervaart. Ze mist rust en merkt
dat haar batterij daardoor leegloopt. De leerkracht
komt samen met Martine tot de volgende afspraken
en oplossingen:
• De woensdag wordt tot de zomervakantie een
time-outdag waarop ze thuis is en daar haar schoolwerk maakt.
• De andere dagen komt ze wel naar school, ook als ze
buikpijn heeft (haar ouders steunen dit en houden
zich aan deze afspraak). Zelf zegt Martine dat een
paracetamol/drankje kan helpen.
• Op school is er een time-outplek: even een rondje
over het plein of op de computerzolder werken.
• De afspraken zijn vastgelegd in een contract met
school dat Martine heeft ondertekend.
• Martine houdt dagelijks in een schriftje bij hoe ze
zich die dag heeft gevoeld, of er prikkels waren, of ze
naar de time-out is geweest en wat fijne momenten
waren. De ouders en ik krijgen daar een kopie van,
zodat ik tijdens de begeleiding hierop in kan spelen.
De ouders dit kunnen meenemen in hun gesprekken
met Martine thuis.
• De juf bespreekt wekelijks de inhoud van het schriftje
met Martine. Elke vrijdagmiddag is er een evaluatieof reflectiemoment.
• Aan het eind van het schooljaar evalueren ouders,
school en ik dit plan en sturen we bij waar nodig.
We zijn nu twee maanden verder. Martine vindt het
superfijn dat ze op de woensdag thuis mag werken.
Voor de ouders was dit geen probleem, omdat zij
door de maatregelen tegen het coronavirus ook thuis
werken. Martine merkt dat de buikpijn minder heftig
wordt en dat het lijkt alsof zij de buikpijn kan beheersen. Ze krijgt op woensdag ook veel verdiepingsmateriaal aangeboden, omdat ze merkt dat ze thuis sneller
klaar is met het reguliere werk. School geeft haar een

keuze in het doen van extra werk en op dit moment
is dat Spaans, omdat ze dat altijd al graag wilde leren.
Daarnaast krijgt ze voor een korte periode extra ondersteuning voor het internaliseren en automatiseren van
de tafels. Martine ontwikkelt meer autonomie en
merkt dat ze de controle over wat zij nodig heeft, heel
fijn vindt.
In het nieuwe schooljaar zal Martine mogelijk kunnen
doorstromen naar een klas voor hoogbegaafden, die op
een andere locatie in het dorp is, maar wel valt onder
het samenwerkingsverband van de school waar ze
nu op zit. Dit wordt besproken met ouders, school en
Martine.
Door samen te werken in de driehoek, school, en hulpverlener en door te durven out of the box te denken,
hebben we een onderwijsplan op maat kunnen ontwikkelen. Op deze manier kan dit hooggevoelige en
hoogbegaafde meisje zich optimaal ontwikkelen en
krijgt zij thuis en op school de ondersteuning die zij zo
nodig heeft.
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