
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UITNODIGING 

Doelgroep: leerkrachten, docenten, kind-coaches, 

hulpverleners & pedagogisch medewerkers 

19 maart 2020 van 19.00u tot 22.00u 

Locatie: Bij de Beuk, Biezenstraat 10, 4703 SM Roosendaal 

Kosten  €95,-  aanmelden : info@bijdebeuk.nl 

 

 

Neem een potlood, gum en stiften mee 

 

 

VAN  
KINDGESPREKKEN 

 



 
Waarom: 
“Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden!” 
 

Heb je als leerkracht of hulpverlener ook wel eens het 
gevoel dat het moeilijk is om met sommige kinderen 
in gesprek te komen. Het kind is zich erg bewust van 
het gesprek en voelt zich ongemakkelijk. Het gesprek 
ontbeert daardoor openheid en diepgang. Ervaar zelf 
hoe het gebruik van een visualisatie tijdens het 
gesprek een krachtig middel is om de gerichtheid te 
veranderen van een gesprek van kind en een 
volwassenen naar het samen kijken naar een situatie 
daarginds (de visualisatie). De visualisatie helpt verder 
om de verbeelding van het kind te prikkelen en 

informatie te ordenen. 
 
Opbrengsten: 
Tijdens deze basistraining van 3 uur leer je: 

• de basisvormen van visualiseren en je oefent deze direct in de praktijk 

• werken met een iconenbibliotheek 

• vlot visualiseren van mensfiguren en emoties 

• het maken van een template voor het voeren van kindgesprekken 
 
Na afloop van de workshop beschikt iedere deelnemer over een zelfontworpen template voor het 
voeren van kindgesprekken. Het is de bedoeling dat de visualisatie helpt om met het kind in gesprek 
te komen over relevante onderwerpen. 
 
Opzet: 
De opzet van de workshop is praktisch van aard. Na korte uitleg ga je snel zelf aan de slag met 
tekenen en visualiseren. Voor deze training hoef je niet goed te kunnen tekenen, wel moet je daar 
plezier aan beleven. “Good enough is the new perfect!” 
 
Materialen & certificering: 
Bij aanvang ontvang je een schetsboek en een Neuland stift als startmateriaal.  
Na afloop van de workshop ontvang je een certificaat van deelname. 
De avond wordt georganiseerd door Praktijk bij de Beuk en Irisz-onderwijsadvies. 
 
Ben je geïnteresseerd geraakt, doe dan mee! Je kunt je aanmelden voor 5 maart a.s. bij Conny van 
Vugt, praktijk ‘Bij de Beuk’ te Roosendaal via email info@bijdebeuk.nl. Vermeld bij aanmelding je 
naam en factuurgegevens. Daarna ontvang je een factuur per mail.          

Praktijk ‘Bij de Beuk’ 
Biezenstraat 10                            
4703 SM  Roosendaal  
tel. 0165-534423               

www.praktijkbijdebeuk.nl                   
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http://www.praktijkbijdebeuk.nl/

