
 

 

 

 

 

Nog beter omgaan 

met kinderen 

(vlgs Thomas Gordon) 

 

 

 

Het creëren van een actieve, veilige en 
positieve leeromgeving 
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Eén van de grootste uitdagingen voor 

Pedagogisch Medewerksters is 
gerelateerd aan het gedrag van 

kinderen: 
Hoe zullen de kinderen zich 
gedragen? 

Wat als ze zich niet gedragen? 
Hoe krijg je de kinderen zover dat ze 

zich beter gedragen? 
 
 

Veel vragen omtrent één onderwerp. 
Hoe creëer je een actieve, veilige en 

positieve leeromgeving? 
Het antwoord is niet eenvoudig te 
geven - integendeel zelfs. En er is 

ook niet slechts één antwoord is: er 
zijn vele mogelijkheden. 

 
Er zijn echter een aantal principes 

die je als richtlijn kunt gebruiken. 
 

 
In deze workshop wordt gewerkt aan 
het ontwikkelen van de houding die 

nodig is om tot een actieve, veilige 
en positieve leeromgeving te komen. 
 

 
Centraal staat het werken vanuit een 

open houding, waarbij het kind en de 
Pedagogisch Medewerkster mogen 
experimenteren en leren. 

 
 

 
 
 

De basis van de workshop bestaat 

uit: 
 Zelfvertrouwen – het 

werken met gerichte 
aandacht 

 Het opstellen en/of werken 

met de kernprincipes / het 
pedagogisch kader 

 Het vaststellen/onderzoeken 
van verwachtingen 

 Beoordelen van gedrag 

 
De theorie wordt behandeld vanuit 

praktijkcasussen die door de 
deelneemsters worden verzameld en 
uitgewerkt. 

  
Door vanuit de basis te werken met 

de “Oké kwadrant” en het creëren 
van een goede Stroke-huishouding 

werken we aan het verdiepen van de 
professionele attitude. 
 

 
 
Het doel is zoveel mogelijk te werken 

op basis van gelijkheid met kinderen. 
Waarbij we gebruik maken van de 

Gordon-methode. 
 
Daarnaast putten we uit de 

Transaktionele Analyse. Deze 
psychologische stroming onderzoekt 

de communicatie tussen mensen en 
hun onderliggende drijfveren en 

patronen. 
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Voor wie: 

Pedagogisch Medewerksters 
 

Doel: 
 Stimuleren leeromgeving 
 Werken op basis van 

gelijkwaardigheid 
 Oplossingsgericht werken 

 Meer flexibiliteit in 
opvoedkundige situaties 

 

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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