
Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Riet Fiddelaers-Jaspers, hechtings- en verliesdeskundige, opleider en 

therapeut bij het Expertisecentrum Omgaan met Verlies

Een veilige basis
Truida de Raaf, GZ-psycholoog en docent Hogeschool Leiden

   •   (On)veilige gehechtheid - waar hebben we het over?

   •   Hoe verloopt het proces van hechting in de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind?

   •   Hoe signaleert u onveilig gehechte kinderen in uw klas? 

   •   Welke houding van u helpt kinderen met hechtingsproblemen?

Koffie- en theepauze

Hechting als basis bij emoties en tegenslag 
Riet Fiddelaers-Jaspers, hechtings- en verliesdeskundige, opleider en therapeut bij het Expertisecentrum 

Omgaan met Verlies

   •   Welke invloed heeft hechting op het brein?

   •   Hoe beïnvloeden overlevingsstrategieën het gedrag van kinderen?

   •   Hoe werkt hechting als gereedschapskist bij het omgaan met emoties?

De klas als veilige plek
Anton Horeweg, leerkracht, Master SEN en auteur ‘Gedragsproblemen in de klas’

   •   Welke aanpak in de klas werkt bij kinderen met hechtingsproblemen?   

   •   Hoe gaat u om met afwijkend sociaal gedrag van onveilig gehechte kinderen?

   •   Valkuilen en tips bij de samenwerking met ouders van kinderen met hechtingsproblemen

Afsluiting door de dagvoorzitter gevolgd door een verzorgde lunch

Ontvangst met een verzorgde lunch en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Riet Fiddelaers-Jaspers, hechtings- en verliesdeskundige, opleider en 

therapeut bij het Expertisecentrum Omgaan met Verlies

Een stevige basis
Truida de Raaf, GZ-psycholoog en docent Hogeschool Leiden 

   •   (On)veilige gehechtheid - waar hebben we het over?

   •   Hoe verloopt het proces van hechting in verschillende ontwikkelingsfasen?

   •   Hoe signaleert u onveilig gehechte jongeren in uw klas? 

   •   Welke houding van u helpt jongeren met hechtingsproblemen?

Koffie- en theepauze

Hechting als basis bij emoties en tegenslag 
Riet Fiddelaers-Jaspers, hechtings- en verliesdeskundige, opleider en therapeut bij het Expertisecentrum 

Omgaan met Verlies

   •   Welke invloed heeft hechting op het brein?

   •   Hoe beïnvloeden overlevingsstrategieën het gedrag van jongeren?

   •   Hoe werkt hechting als gereedschapskist bij het omgaan met emoties?

De klas als veilige plek
Giel Vaessen, gedragsdeskundige en auteur ‘Als hechten moeilijk is’

   •   Welke aanpak in de klas werkt bij jongeren met hechtingsproblemen? 

   •   Hoe ondersteunt u onveilig gehechte jongeren op sociaal-emotioneel gebied?

   •   Valkuilen en tips bij de samenwerking met ouders van jongeren met hechtingsproblemen

Afsluiting door de dagvoorzitter
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Onveilig gehecht
Omgaan met hechtingsproblemen bij kinderen 
4 - 12 jaar

Onveilig gehecht
Omgaan met hechtingsproblemen bij jongeren

12 - 18 jaar


