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Dit werkboek hoort bij het eerste webinar van
het programma Pedagogiek op de Werkvloer 



Wat ontzettend leuk dat je meedoet met dit
webinarprogramma! 
Dit werkboekje kun je uitprinten en gebruiken
bij het webinar. Dit kan en hoeft uiteraard
niet. Pen en papier volstaan ook.  ;-) 
We gaan aan de slag met het eerste
pedagogische onderwerp
'Hechting en Verbondenheid met kinderen'. 

Zelfvertrouwen is een psychologische
toestand en niet iets dat kan worden geleerd
als een reeks regels.  
Gevoelens van welzijn, acceptatie,
eigenwaarde en geloof in eigen kunnen 
dragen allemaal bij aan het vertrouwen. 

Kinderen leren vertrouwen te hebben in
zichzelf door o.a. een veilige
gehechtheidsrelatie en verbondenheid met
volwassenen. 
Wij hebben dus invloed op de
psychologische toestand van kinderen.

Introductie

Laten we deze band met kinderen
eens nader onderzoeken tijdens
ons komende webinar!  

Een vriendelijke groet, Joyce

W E R K B O E K  



Opdrachten

Hechting

Welke woorden passen
erbij?

1.

Door wie voelde jij je
laatst gesteund?
Wat deed deze persoon
precies?

2.

3.
Unexplored Strengths

'Opvoeden is geen set van technieken, het is een relatie.'
 

Welke 3 elementen heeft
ieder kind nodig? 



5. 

6. 

7. 



8. 

Welke kleine stap ga je morgen zetten om meer richting je doel
te komen?

8. 



M I J N  N O T I T I E S



T I P S

-Laura van Bouchut en Monique
Melotte - 'Hey baby deel 1 en 2,
52 weken kalender' 
-Micheline Mets - 'Spelenderwijs
verbinden en hechten, met meer
dan 100 spelletjes'
-Laura van Bouchout - 'Nelsons
Acrobatenboek'
-L ois Eigenraam - 'Opgroeien en
gezond hechten'
-Nederlands Jeugdinstituut:
https://www.nji.nl/hechting-en-
hechtingsproblemen 

Audio:

-podcast Podje Opvoeden
aflevering #3 Hechting: ieder
kind moet een doorlopende
steun van een volwassene
ervaren. 
Gratis te beluisteren via jouw
favoriete podcast app. Of via
https://jblauwhoff.nl/podcast/ 


