
 

WORKSHOP &

LEZING INHOUD
 
DIT BEN IK-
TEKENING!
 

Aan het begin van het schooljaar of

vlak voor het eerste rapport krijgen

kinderen vaak de opdracht om een

zelfportret te maken. Wist je dat je hier

als docent of ouder heel veel

informatie uit kan halen? Hoe voelt het

kind zich? Maakt het makkelijk contact

met anderen? Zijn er dingen die het

kind lastig vindt of ziet het ergens

tegenop? Ik leer je hoe je naar de

tekening kan kijken en welke

waardevolle informatie het kind via

het zelfportret met jou wilt delen! 

 

 

HUISTEKENINGEN
 

Een huistekening staat symbool

voor de gemoedstoestand van een

kind. Een huistekening geeft je een

kijkje in zijn belevingswereld en kan

je vertellen hoe hij zich voelt. Hoe

staat hij in het leven en hoe ziet hij

zichzelf? Huistekeningen kunnen je

ook veel vertellen over de

gezinssituatie en de onderlinge relaties

binnen het gezin. Hoe is de basis, waar

wordt het kind blij van of waar heeft

hij juist behoefte aan? 

BOOMTEKENINGEN 
 
Boomtekeningen staan voor het kind

zelf; zijn groei en ontwikkeling. 

Je hebt bomen in allerlei

verschillende soorten en maten; elk

kind tekent zijn eigen unieke boom

omdat ieder kind zijn eigen

(levens)verhaal heeft. De manier

waarop hij onbewust wortels, kroon en

stam tekent vertelt zijn unieke verhaal.

Ben je nieuwsgierig naar het verhaal

van jouw kind of leerling in zijn huis- of

boomtekening? Ik leer je wat je

allemaal kunt ontdekken en waarover

je in gesprek kunt gaan. 

 

DE WONDERE
WERELD VAN
KINDERTEKENINGEN
0-5 JAAR
 
In de eerste kinderjaren is er nog geen

sprake van een 'verhaal' in de tekening.

Vanaf het moment dat een kind in

staat is om een potlood vast te houden

,-tot een jaar of 5-, zijn de verschillende

ontwikkelingsfasen zichtbaar in een

tekening. De IK-fase, de NEE-fase, de

peuterpuberteit en het loskomen

van ouders zijn te zien in

tekeningen van 0-5 jarigen. Ik neem

je mee in deze boeiende wondere

wereld  en leer je door middel van 

 voorbeelden waar je als docent en/of

ouder naar kan kijken!

Wist je dat...?!
 

Kinderen tekenen vaak
herkenbare symbolen.

Ben jij nieuwsgierig naar
de betekenis...?
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