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Pedagogiek 
op de 
Werkvloer 2022

Hechting & 
Verbondenheid 
met kinderen
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Programma

#1 Basis = hechting 
#2 Bouwstenen van hechting
#3 Drie psychologische basisbehoeften van ieder kind: 

-> wat kunnen we aan inzichten meenemen voor ons werk met kinderen? 
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Stijlen

Veilig

Angstig vermijdend

Angstig ambivalent

Gedesorganiseerd
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“ To say of a child that he ….has an
attachment to someone means that he is strongly disposed to 

seek proximity to and contact with a specific figure and to do 
so in certain situations, notably when he is frightened, tired 
or ill.”

(John Bowbly, Attachment, pg 371)

Hechting=
De manier waarop een kind een emotionele vertrouwensrelatie 
kan bouwen met ouders en andere belangrijke volwassenen in 
zijn omgeving’ 
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De basis voor de hechtingsrelatie wordt gelegd in het eerste 
levensjaar en blijft het hele leven van belang. 

De wijze waarop kinderen zijn gehecht, wordt zichtbaar als de 
kinderen 12 á 15 maanden oud zijn. 
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Gehechtheid

Gehechtheidsgedrag: contact en nabijheid
Doel: troost, warmte en bescherming
• Evolutionaire basis
• Kwaliteit van gehechtheid kan verschillen

Fragment
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Bouwstenen > 5 jaar
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Hoe zorg ik voor een 
nog betere band met 
kinderen? (2-12 jaar)
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Autonomie

Competentie

Relatie (verbondenheid) 

'Mensen hebben een natuurlijke, aangeboren neiging 
om bezig te zijn met interessante dingen 
en te zoeken naar verbintenissen 
tussen zichzelf en de wereld' - Ryan & Deci (2000)
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Autonomie

# Aansluiten bij interesses 
# Veilige omgeving om te ontdekken
# Zorg dat je zelf ontspannen kan zijn
# Smeer NIVEA, neem ANNA mee, Wees een OEN
# Geef niet direct antwoord, ‘Wat denk jij?’
# Vervang ‘nee’ door een ‘ja’ 
# Zet een punt in je stem. 
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Autonomie

https://filosovaardig.nl/
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Autonomie

5. Hoe vaak stop jij met ingrijpen om eerst even
te wachten om te kijken wat het kind doet? 

1   -----------------------------------10 
Nooit                         Meestal altijd

Waar zou je willen staan? 
1   -----------------------------------10 
Nooit                         Meestal altijd

Noteer een doel. 
Wat zou je anders willen doen? 
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Autonomie 

Competentie

# Creëren positieve leeromgeving
# Beschrijvend prijzen
# Intrinsieke motivatie
# Taakjes doen
# Realistische verwachtingen
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Autonomie 

Competentie

6. Hoe vaak stop je waar je mee bezig bent en geef je échte aandacht?
1   -----------------------------------10 
Nooit                         Meestal altijd

Waar zou je willen staan? 
1   -----------------------------------10 
Nooit                         Meestal altijd

Noteer een doel. 
Wat zou je anders willen doen? 
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Autonomie

Competentie

Relatie (verbondenheid) 

# Zeg wat je doet, doe wat je zegt
# Signalen ander kind benoemen
# Breng thuis naar binnen 
# Sociale vaardigheden (voor en tijdens)
# Fysieke aanraking -> oxytocine
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Tips:
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Autonomie

Competentie

Relatie (verbondenheid) 

7. Welk inzicht neem je mee t.a.v. Element 3 ‘relaties’? Wat zijn gedragingen waar je op wilt letten?

Noteer een doel. 
Wat zou je anders willen doen? 
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Opdracht
Lieve..........,

Het is vandaag 8 maart 2023 
en ik kijk terug op een jaar 
waarin wij.....

Dit heb ik gedaan door (m eer)…

19

*Dinsdag 22 maart: Emotieregulatie met gastspreker Elly Singer

*Woensdag 30 maart: Q&A sessie
Ik zit een uur klaar om vragen te beantwoorden of casuïstiek te bespreken. 
Inloggen mag, hoeft niet ;-) 

*Dinsdag 5 april: Positief Grenzen Stellen

*Dinsdag 19 april: Gordon in de Praktijk met gastspreker Annemiek Waage
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Vragen
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Instagram Podcast LinkedInFacebook
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Bedankt!
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