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Ben jij bij de webinar ‘ Help, ik ontplof; over prikkelverwerking & 
emotie-regulatie’ ? 
 
 
 
Op 16 november 2021 verzorgt Sensory Lab Academy een webinar over Prikkelverwerking en 
emotie-regulatie. We nodigen je van harte uit hierbij aanwezig te zijn.  
 
In deze webinar nemen we je mee in de wereld van de zintuiglijke prikkelverwerking en leggen je uit 
wat dat te maken heeft met problemen in het dagelijks leven.  
 
Als jeugd- of onderwijsprofessional kom je op school leerlingen tegen die problemen hebben in de 
werkhouding, concentratie of juist motivatie. Er lijkt soms faalangst te zijn, maar soms ook juist 
woede en frustratie. Als docent of ondersteuner in het VO ben je zoekende wat jij daar in je 
werkomgeving aan kunt doen. Je wilt graag het leren leren van de leerling verbeteren.  
Vaak vergeten we de kracht van het lijf, het inzetten van bewegen als verbinder of als regulator van 
emoties. Ook onderschatten we vaak de impact van alle prikkels om ons heen: dingen die je ziet, 
hoort, ruikt. We willen je met deze webinar informeren en inspireren om je bewuster te worden van 
de prikkelverwerking. In de webinar leggen we je uit wat zintuiglijke prikkelverwerking is, geven je 
praktische werkmodellen, concrete spelideeën, adviezen en tips voor je eigen ondersteuning.  
In deze webinar leer je: 

• wat zintuiglijke prikkelverwerking is. 
• wat over- en onderprikkeling is en hoe je dat kunt herkennen. 
• wat de impact is van een haperende zintuiglijke prikkelverwerking op de ontwikkeling, en 

hoe je dit kunt veranderen door middel van oefeningen in je begeleiding.  
• achter het zichtbare gedrag te kijken en de oorzaak hiervan te herkennen en te begrijpen.  
• werkhouding, emotieregulatie- en leerproblemen te verminderen door middel van het 

aanpassen van de zintuiglijke prikkelverwerking. 
• hoe jouw zintuiglijke aanpak in je lesomgeving bijdraagt aan het welzijn en functioneren van 

leerlingen. 
 
 
We hopen je te mogen begroeten. Tot 16 november! 
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