
 

                                    

Datum: D.V. woensdag 7 oktober 2020 
Plaats:  KOC Diensten, Veenendaal 
Tijd: 15.00 - 19.00 uur  
Thema: Het hechtingsproces van jouw kleuters 
 
Voorbereiding:  
Neem één vraag mee over hechting die jij  
beantwoord wilt zien.  

 
 

 
1. Opening  
 
2. Toelichting op bijeenkomst  

Recente ontwikkelingen   
 
3.    Een lieve kleuter: (h)echt niet vanzelfsprekend! | Anja Dumoulin 

Anja Dumoulin is GZ-psycholoog en psychotherapeut. Na ruim 13 jaar in een GGZ-instelling te 
hebben gewerkt, heeft ze haar eigen praktijk Kinder- en Jeugdpsychotherapie Praktijk Dumoulin 
gestart. Haar specialisatie ligt bij de behandeling van getraumatiseerde en hechtingsgestoorde 
kinderen. Zij ziet het als een uitdaging deze kinderen te leren begrijpen en verder te helpen, 
zowel te midden van het gezin als in de klas. Heel graag deelt zij haar kennis, ervaringen en tips 
met mensen die meer willen weten over veilige hechting of dagelijks met niet-veilig gehechte 
kinderen te maken hebben.  

 
Je kunt hierbij denken aan kinderen met opvallend gedrag, kinderen die moeilijk afscheid kunnen 
nemen of juist kinderen waarbij je niets opvallends merkt, maar bij wie je toch een 
onderbuikgevoel hebt. Wist je dat ongeveer een derde van de kinderen niet goed gehecht is? En 
weet jij al wat je als juf kunt betekenen in het hechtingsproces van een kleuter? Anja vertelt 
het je graag! 

 
4. En nu de (h)echte praktijk… | Anja Dumoulin 

Na de inleiding is er gelegenheid voor gesprek over de inleiding. Er is nu ook ruimte voor  
beantwoording van vragen. Denk daar bij de voorbereiding vast over na.  
 
 

Pauze  Jullie krijgen een maaltijd aangeboden. 17.00-17.45 uur  
 

 
5.    Viersprong  | Willemien Huibers  

 
 
6. Terug- en vooruitblik  
 We blikken terug op de bijeenkomst en laten zien welke vragen we de komende Viersprong alle 

aandacht willen geven.  
  Reserveren jullie alvast de 14e april 2021 in jullie agenda? 
 
7.  Rondvraag en afsluiting 

Tijdens de lancering van Hink-Stap-Sprong hebben we inzichtelijk gekregen welke scholen waar 
goed in zijn (groen) en welke vragen (rood) er nog leven. Deze ‘foto’s’ van de school hebben 
we naast elkaar gelegd. Mooi nieuws: de eerste match is gemaakt vanuit ons nieuwe 
samenwerkingsconcept Hink-Stap-Sprong! We presenteren welke vraag we hebben kunnen 
koppelen aan een aanbod en geven jullie een inkijkje in de meerwaarde en werkwijze daarvan.  

  De Viersprong 


