
STEUN GEVEN EN 
STEUN ONTVANGEN

WERKVORMEN

Werkvormen waarbij het thema STEUN naar voren komt



Steun geven en steun ontvangen
Hulpvragen
Samenwerken
Uiting geven aan wensen, verlangens en behoeften

De kinderen geven heel duidelijk aan door WIE en HOE ze geholpen willen worden. 
Op welke manier wordt er steun gegeven en hoe wordt dit ervaren (te snel, afgestemd, te
langzaam, etc.). 

Je kan dit ook buiten doen (speeltuin, bosrijke omgeving, etc.). 
Alle gezinsleden zouden ook samen over de brug kunnen waarbij ze met elkaar verbonden zijn
d.m.v. een lintje, ballon of de handen (eventueel hebben enkele gezinsleden de ogen zicht). 

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Bouw van de ene kant van de ruimte naar de andere kant samen een brug. Alle gezinsleden
moeten er overheen kunnen zonder de grond wordt geraakt. 
Alle materialen in de ruimte mogen gebruikt worden. (Stoelen, tafels, dekens, kasten, wees
creatief). 

2. De opdracht is: Bouw een zo spannend mogelijke brug. 
Hoe worden hierover wensen, verlangens en behoeften gecommuniceerd? Voor iedereen is dit
anders. 

3.  Als de brug klaar is worden de kinderen 'geblinddoekt'. De opdracht is dat de kinderen over de
brug mogen. 
Bedenk van tevoren of je alleen deze instructie wilt geven of al een FOCUS en aandachtspunt wilt
aanbrengen, bijvoorbeeld: 

Variatie: 

1. PARCOURS



Steun geven en steun ontvangen
Vertrouwen
Grenzen aangeven en grenzen accepteren

Ouder geeft aan wanneer het kind mag springen
Ouder voelt of de afstand passend is (belangrijkste is namelijk dat de ouder ook echt 

Ouder geeft aan HOEVAAK het kind mag springen. Veel kinderen vinden het geweldig en
willen graag hiermee doorgaan. 

Je kan dit ook buiten doen (speeltuin, bosrijke omgeving, etc.). 

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Het kind mag op een verhoging gaan staan. Dit kan bijvoorbeeld een stoel, tafel, kast of wat
anders zijn. 
Vervolgens mag het kind in de armen van de ouder springen. 

Belangrijk is dat de ouder duidelijk grenzen stelt. 

      de steun kan bieden). Wat zijn dus eigen grenzen.  

Variatie: 

2. SPRINGEN IN ARMEN VAN OUDER



Steun geven en steun ontvangen
Grenzen aangeven en grenzen stellen
Samenwerken
Vertrouwen

Wat voelde het meest prettig? 
Wat was het meest spannend? 
Welke was het meest relaxed? 

Bied ook een deken aan, skateboard waarin
ouders een kind kunnen slepen, voortrekken,
etc. 
Ouders kunnen ook samen het kind dragen
als de kinderen al wat ouders zijn

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
Alleen de ouders mogen met de voeten op de
grond komen. Probeer samen minstens 5x naar
de overkant te gaan. De opdracht is dat de
kinderen telkens op een andere manier getild,
ondersteund of gedragen worden. 

Je kan stil staan bij: 

Dit kan je herhalen. Was de beweging snel dan
kan je vertragen zodat er meer ervaren kan
worden. 

Variatie: 

3. OP VERSCHILLENDE
MANIEREN NAAR DE
OVERKANT


