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Aanleiding  
- Vaker gesproken over (mogelijk 20%) 

- Behoeftes van kinderen 

- Meer leerlingen met onverklaarbare 
psychosomatische klachten (GGD) 
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Resultaten eerder onderzoek 
• Veel zien en horen 

• Kleine veranderingen waarnemen 

• Snel geïrriteerd over details 

• Aanvoelen stemmen en emoties 

• Diepzinnige vragen stellen 

• Eigenwijsheid 

• Moeite hebben met structuren 
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Bekende behoeften 
• Voorkomen overprikkeling 

• Afwisseling rustige en drukke activiteiten 

• Eigen ruimte 

• Zorgen voor rust (niet heftig straffen, oplossing 
rustig bespreken) 

• Gestructureerde opdrachten 

• Veranderingen concreet en voorspelbaar maken 
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Conclusies universiteit Leuven 
• Weinig publicaties en  beperkt onderzoek 

• Geen norm voor hoog-sensitief 

• Weinig bekend over de relatie HSP met: 

- Temperaments- en persoonlijkheidskenmerken 

- Opvoedingsgedrag van de ouders 

- De schoolbeleving 
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Doel onderzoek 
Voor deze groep leerlingen in samenwerking met 
jeugdzorg extra ondersteuning in te richten om 
afstromen en schooluitval te voorkomen 
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Centrale vragen 
- Over welke leerlingen hebben we het als we praten 

over hoogsensitieve leerlingen? 

- Aan welke kwaliteiten moet een arrangement voor 
hoogsensitieve leerlingen voldoen om daadwerkelijk 
de juiste ondersteuning te bieden? 
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Inhoud onderzoek 
(deels samengevoegde) vragenlijsten gericht op: 

- Wanneer spreken we over hoogsensitief? 

- Kindkenmerken in relatie tot persoonlijkheids- en 
temperamentkenmerken 

- Opvoedingsgedrag en de aanwezigheid van 
hoogsensitiviteit 

- De betrokkenheid van HSP-leerlingen op de 
schoolomgeving 
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Aard onderzoek  
• Normeringsonderzoek 

• Geen individuele onderzoeksverslagen, ook niet op 
niveau school of RSV Breda 

• Alle kinderen en niet alleen de  

     vermoede hoogsensitieven 
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Uitvoering onderzoek  
Respondent ouder: 

• Kenmerken ‘hoogsensitiviteit’ kind 

• Persoonlijkheid/ temperament kind 

• Sociaal emotioneel functioneren 

• Opvoedingsgedrag 

• Betrokkenheid school 
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Uitvoering onderzoek  
Respondent leerkracht: 

• Kenmerken ‘hoogsensitiviteit’ kind 

• Betrokkenheid school 

 

Respondent leerling: 

• Kenmerken ‘hoogsensitiviteit’ kind (vanaf groep 7) 
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Werkwijze 
• Digitale vragenlijsten 

• Worden per e-mail verstrekt 

• Invuller geeft aan of hij/zij bereid is deel te nemen 
(en bepalen of kind mee mag doen) 

• Start vragenlijst, duur  voor ouders ca. 50-60 
minuten 

• Opslaan 
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Afname 
Leerlingen: 

- Bij voorkeur centraal 

- Uniforme toets omstandigheden 

- Leerkracht begeleidt a.d.h.v. instructie 

- Woordenlijst beschikbaar 

- Na afloop ontvangen de leerlingen een gadget om te 
bedanken voor deelname 
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Niet minder belangrijk 
- Periode voorjaar 2017 

- Potentiële deelnemers 5000 leerlingen (17 
basisscholen en 3 vo-scholen) 

- Afname per groep, geen voorselectie 

- Extreme vragen 

 

RSV Breda eo 29 maart en 11 april 2017 



 
 

Voorbereiding 
• School heeft d.m.v. een brief ouders/verzorgers 

geïnformeerd  

• Een informatieve bijeenkomst: woe. 29 maart of di. 
11 april (19.30 – 21.30 uur) 

• Aankondiging (A3) op prikbord 

• E-mailadressen via de scholen 
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Privacy 
• Privacy is gewaarborgd 

• Proces voorgelegd aan ethische commissie 
Universiteit van Leuven (goedkeuring is rond) 

• Ieder kind krijgt een unieke code 
• Codes te koppelen door projectleider indien 

noodzakelijk voor koppeling gegevens en  
     eventueel vervolgonderzoek. 
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Privacy 
• Vragenlijsten worden volledig anoniem ingevuld 

• Geen enkele partij krijgt de inhoud van een 
individuele respondent te zien 

• Data worden overgedragen aan UvL en daarna nog 1 
jaar op beveiligde server bewaard 
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Privacy 
Toezichthouder op proces en beschikbaar als 
onafhankelijke expert: 

– Jeugdgezondheidsdienst van de GGD W-Brabant 
(Y. Vanneste)  
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Feedback 
• Na afloop van het project een feedbackrapport dat 

op een daarvoor belegde bijeenkomst wordt 
toegelicht 

• Geen rapportage per school mogelijk vanwege de 
gewaarborgde privacy. Vragenlijsten worden 
anoniem ingevuld. 
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• Vragen in de loop van het proces? 

• website RSV Breda eo: www.rsvbreda.nl 

• po@rsvbreda.nl 

• vo@rsvbreda.nl 

• Y. Vanneste (GGD West-Brabant) 

 

076-5607777 
076-5607778 
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