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op basis van hun Persoonlijkheidstype 
 

 



 

Kwestie van karakter – Persoonlijkheidstypes als basis Pagina 2 
 

www.continue-ct.nl 

 
Kwestie van karakter - Persoonlijkheidstypes als basis 

 

 
Hoe kan het dat de ene 

opvoedingsstrategie bij het ene kind 
bij het andere kind het compleet 
tegenovergestelde effect oproept? 

Hoogstwaarschijnlijk wijt u dit al aan 
het karakter van het kind. En heeft u 

al wegen gevonden om eenvoudiger 
om te gaan met een bepaald type 
kinderen, maar lukt het niet om met 

andere kinderen tot een verdiepend 
contact te komen? 

 
Of wilt u als Pedagogisch 
medewerkster het kind in zijn 

persoonlijkheid de kans bieden zich 
zo optimaal mogelijk te ontwikkelen 

zoals hij is? 
 

"Kwestie van karakter" is een 
schematische weergave van hoe 
persoonlijkheid is opgebouwd en 

biedt u de mogelijkheid effectiever 
aan te sluiten per type kind. 

 

 
 
Als basis voor de 

persoonlijkheidstypes staan de 
volgende begrippen: 

 of het op zichzelf of anderen is 
gericht 

 het praktisch of fantasievol is 

 het gevoelig is of beschikt over 
een dikke huid 

 het makkelijk of moeilijk met 
veranderingen om kan gaan 

 

 
Persoonlijkheidstypes helpt u om 

inzicht te verkrijgen in de 
verschillende types kinderen en aan 
te sluiten op het gedrag van het 

kind. De theorie wordt gecombineerd 
met praktijk voorbeelden waardoor 

het geleerde praktisch inzichtelijk 
wordt gemaakt. 
 

 

 
 

 
In de training krijgt u handreikingen 

om: 
 de verschillende elementen 

waaruit de persoonlijkheid is 

opgebouwd te herkennen 
 gedrag te leren herkennen 

als behorende bij een 
persoonlijkheidstype 

 verdiepend contact te kunnen 

maken met kinderen die je 
voor een uitdaging stellen 

 
 
In deze tijd waarin opvoeding steeds 

meer op het individuele kind wordt 
toegespitst hebben we handvaten 

nodig om hiermee om te kunnen 
gaan. Door meer vanuit de behoeften 
van het kind te werken komt 

aandacht beter tot zijn recht. 
Dit betekent dat gedrag en de regels 

waaraan een kind dient te voldoen 
minder belangrijk worden, en 

psychologische gezondheid en geluk 
meer op de voorgrond komen te 
staan. 
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Kwestie van karakter is een 
persoonlijkheidsleer over de aard van 

het kind en de daarbij behorende 
opvoedingsstijl. Gebaseerd op de 
verschillende voorkeursstijlen die een 

kind heeft. 
 

 
Extraversion ∞ Introversion 

Sensing ∞ iNtuition 

Thinking ∞ Feeling 
Judging ∞ Perceiving 

 
 
De psychologische typeringen gaan 

uit van het idee dat mensen 
voorkeuren hebben. We kunnen dit 

systeem gebruiken om de 
psychologische voorkeuren van 

kinderen in kaart te brengen en 
daarmee dus effectiever aan te 
sluiten op hun aangeboren 

persoonlijkheid. 
 

 
 

Elke unieke combinatie is één van de 
16 algemene types. Iemands 

voorkeur bestaat dus uit vier 
voorkeuren van de persoonlijkheid. 
De in de tabel gebruikte 

lettercombinaties staan boven de 
beschrijving van de 

persoonlijkheidstypes. 
 
 

 

 

De lettercombinaties geven weer hoe 
de verschillende voorkeurstijlen op 

elkaar inwerken en welk gedrag het 
kind hierdoor zal vertonen. Dit kan 
aan de hand van de typebeschrijving 

in algemene kenmerken worden 
beschreven. 

 

 
 
De betrokkenheid van de 

Pedagogisch medewerkster op het 
gebied van inleving en deel uitmaken 

van de belevingswereld van het kind 
komen daardoor binnen de 
belevingswereld van het kind te 

liggen. 
Dit biedt de mogelijkheid kinderen 

meer ervaringen en kansen te bieden 
om zich op hun eigen unieke wijze te 

ontplooien. 
 
 

Tijdens de cursus worden theorie en 
praktijk afgewisseld om Kwestie van 

karakter verdieping mee te geven. 
 
Elke cursist ontvangt een reader als 

handig naslagwerk. 
 

Continue Coaching en Training heeft 
zich sinds vele jaren toegelegd op 
het geven van trainingen op 

kinderdagverblijven op gebied van 
veiligheid en welbevinden. In de 

opzet van onze trainingen en 
workshops staat de ontwikkeling van 
het kind centraal. 
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Duur van de studiedag 

1 dag van 9.00 – 16.00 uur 
 
Kosten van de studiedag 

Per dag € 750,- Euro. 
 

Indien u de studiedag op 2 avonden 
wilt organiseren, bedraagt de 
groepsprijs € 850,-. 

 
De prijs is gebaseerd op een 

groepsgrootte van max. 15 
deelnemers.  
 

De prijs is exclusief reiskosten a  
€ 0,19/km.  

 
Continue Coaching en Training is 

geregistreerd bij het Centraal 
Register Kort Beroepsonderwijs. 
Daarom is deze studiedag vrijgesteld 

van BTW! 
 

 
Meer informatie? 
Neem voor meer informatie contact 

op met Judith Lang of Bart van de 
Wauw (studiedag@continue-ct.nl). 

Wij informeren u graag verder! 
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