
Wat? Het sensorisch profiel brengt de sensorische prikkels van de 

cliënt in kaart.  

Voor wie? Cliënt 

Soort tool? invuldocument 

Hoe gebruiken? De cliënt vult dit document in. Het kan gebruikt worden ter 

voorbereiding van een werkervaring zodat eventuele 

aanpassingen kunnen gebeuren. Dit document kan vergeleken 

worden met het sensorisch profiel dat de coach of een persoon 

uit het netwerk van de cliënt invulde. 

Bron? VVKBUO 

Sensorisch Profiel Cliënt

Naam cliënt: 

Datum: 

Ingevuld door: 

(1) klik aan wat past/vul aan

(2) vul de ernst in, noteer welk gedrag voorkomt en wanneer (onder welke omstandigheden)

(3) klik aan indien dit significant gedrag is voor de leerling 



1. Het zien ja nee ? Opmerkingen/reacties(2) Storend 
(3) 

1.1 Licht 

Ik vind fel licht vervelend (1)

    Flikkeringen beeldscherm 

TL verlichting 

glanzende objecten 

zonlicht  

lichtflitsen 

bliksem 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………

Ik ben gefascineerd door fel 

licht (1) 

    Flikkeringen beeldscherm 

TL verlichting 

glanzende objecten 

zonlicht  

lichtflitsen 

bliksem 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………

Ik vind duisternis/donker 

vervelend 

Ik ben gefascineerd door 

duisternis/donker 

1.2 Kleuren 

Ik vind bepaalde kleuren 

vervelend 

Ik ben gefascineerd door 

bepaalde kleuren 



1.3 Beweging 

Ik schrik wanneer ik iets/

iemand onverwacht zie 

Ik vind bewegende objecten 

vervelend 

Ik ben gefascineerd door 

bewegende objecten 

2. Het horen ja nee ? Opmerkingen/reacties(2) Storend 
(3)

Ik vind bepaalde geluiden 

vervelend (1)  

     muziek bij het werk 

     storm, onweer 

     massa mensen 

     machines 

     TL verlichting 

……………………………………… 

Reactie: (1) 

     ik bedek mijn oren 

     ik ben bang 

     ik blijf uit de buurt 

     ik ben gestresseerd 

     ik maak ritmische    

     geluiden 

     ik slik vaak  

……………………………………

……………………………………

Ik ben gefascineerd door 

bepaalde geluiden (1)  

     muziek bij het werk 

     storm, onweer 

     massa mensen 

 machines 

     TL verlichting

……………………………………… 

3. Het proeven ja nee ? Opmerkingen/reacties (2) Storend 
(3) 

Ik heb problemen met eten Oorzaak: (1) 

     omgeving 

     voedsel 

…………………………………… 

Reactie: (1) 

     ik eet traag 

     ik eet voorzichtig 

 ik braak mijn eten uit 

…………………………………… 



……………………………………

Ik ben gefascineerd door 

eten  

Vb …………………………………… 

…………………………………………

Reactie: (1) 

     ik eet grote  

     hoeveelheden 

     ik lik aan voedsel 

…………………………………… 

…………………………………… 

4. Het ruiken ja nee ? Opmerkingen/reacties (2) Storend 
(3)

Ik vind bepaalde geuren 

vervelend (Vb sterke 

geuren) 

………………………………………...... 

……………………………………………. 

Reactie: (1) 

ik vermijd bepaalde 

personen 

…………………………………… 

Ik ben gefascineerd door 

bepaalde geuren 

Reactie: (1)

ik zoek sterke geuren 

op  

…………………………………… 

5. Het voelen ja nee ? Opmerkingen/reacties (2) Storend 
(3)

Ik vind het aanraken van 

bepaalde materialen 

vervelend  

     zand 

water    

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Reactie: (1)

 ik verdraag geen 

    nieuwe schoenen 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

Ik ben gefascineerd door het 

aanraken van bepaalde 

materialen  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

Reactie: (1) 

     ik tast voorwerpen af 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

Ik reageer niet op tactiele 

prikkels (1)  

     warmte/koude 

     pijn 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 



Ik reageer sterk op 

tactiele prikkels (1)  

     warmte/koude 

     pijn 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
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