
Studie dag Ouder-kind speltherapie

Na een goed ontvangen workshop op de studiedag van de NVVS en een 
artikel in vakblad Spelenderwijs (2013) organiseren Tineke Brug en Sanne de 
Theije scholingsdagen over Ouder-kind speltherapie. In oktober 2014 
vonden de eerste twee scholingdagen plaats met zeer tevreden cursisten. 

Doel van de studiedag: het vergroten van kennis over hechting en het belang 
daarvan voor de stress- en emotieregulatie van kinderen, verdieping in 
ouderschapstheorie en het oefenen van vaardigheden in het werken met 
ouder-kindspeltherapie op (het herstel van) gehechtheid en de ouder-kind 
relatie.

Waar:               Tilburg,  Cornelstraat 1

Tijd:                 10.00 – 17.00 u.

Kosten:            € 150,- excl btw inclusief uitgebreide reader en lunch

Ons doel voor deze studiedag is dat de deelnemers voldoende theoretische 
en praktische handvatten hebben om te starten met ouder-kind speltherapie.
Accreditatie is verleend door de SKB en aangevraagd bij de NVVS.

Reacties van deelnemers:

“Veel praktische ideeën om mee verder te gaan met ouder en kind in de spelkamer”
“Bedankt dat jullie deze dag organiseren. Het is “just in time” , de tijd is er rijp voor gezien 
de veranderingen in de jeugdzorg is dit wat mijn organisatie vraagt.”
“Creëren van intersubjectiviteit, die neem ik mee!” “Leerzame dag.”
“Welkome nuttige informatie over hechting en spel.” “Goede afwisseling van 
werkvormen.”



Programma:
10.00 u.  Verdieping in theorie en praktijk ten aanzien van gehechtheid aan de hand van 

de bouwstenen van Truus Bakker. Wat is veilige en onveilige gehechtheid en wat zie je in 

het spel en in de interactie van ouder en kind? Ouderschapstheorie en zicht op het spel 

van het jonge kind in de gehechtheidsperiode als noodzakelijke hulpmiddelen voor ouder-

kind speltherapie

13.00 u.           lunch

14.00 u. Behandelen van de ouder-kindrelatie als speltherapeut of kinder- en 

jeugdtherapeut. Aan de hand van casussen, bestaande interventies, praktisch oefenen en 

verdiepende kennis opdoen over interventies/fases/indicaties/contra-indicaties/

werkwijze/behandelverloop.

17.00               afsluiting

Naast overdracht van theorie en ervaringskennis is er volop oefening, uitwisseling en 

zelfonderzoek door de deelnemers. Daarom is de groepsgrootte min. 8 en max. 12 

deelnemers.

Docenten: drs.Tineke Brug, pedagoog, psychosociaal therapeut, speltherapeut (lid NVPA, 
RBCZ, LVSC en NVST) 
Speltherapie en Ouderbegeleiding
Cornelstraat 1 5037 EZ Tilburg www.speltherapie-ouderbegeleiding.nl 06-12234934

drs. Sanne de Theije, orthopedagoog en speltherapeut (lid NVVS en RBCZ)
Praktijk voor Speltherapie en Coaching
Kasteel Traverse 90 5701 NR Helmond www.praktijksannedetheije.nl 06-51962066
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