
Contact:  

huisvanhetkind@maldegem.be 

0800 965 24 

Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 

Huis van het kind  

 
Het Huis van het Kind organiseert 

regelmatig voordrachten en vormingsactiviteiten in het 
lokaal dienstencentrum Oud St. Jozef.  

Deze gaan over allerlei opvoedkundige thema’s gericht 
aan ouders, jongeren en professionals. 

 

Aanbod januari - juni  

2022  



Huis van het Kind  

HECHTING, EEN NATUURLIJK PROCES? - VCOK  
Hechting gaat over de basisveiligheid en de geborgenheid die een 
jong kind nodig heeft om te groeien en gaandeweg de wereld te 
durven verkennen. Door een hechte relatie op te bouwen, kan een 
kind uitgroeien tot een psychisch zelfstandig wezen.  
 
De eerste levensjaren staan dan ook in het teken van de opbouw 
van een veilige relatie met ouders en opvoeders, zodat die een 
draagvlak voor het leven wordt. Hoe kunnen we ons inleven in de 
psychische wereld van een jong kind? En wat leren deze inzichten 
ons over de impact die we kunnen hebben op de hechting van een 
kind? Wat is nodig om een kind te begeleiden in de richting van een 
veilige hechting? 

Donderdag 9 juni 2022 
19.30 tot 21.30 uur 

LDC Oud St-Jozef 
€5 

INTERESSE IN ÉÉN OF MEERDERE VORMINGEN?  
Schrijf je dan in via:  
 
• huisvanhetkind@maldegem.be 
• 0800 965 24 
• Facebookpagina: Huis van het kind Maldegem  
 
 
 
 
 
Betalende vormingen zijn pas bevestigd bij overschrijving op het 
volgende rekeningnummer:  
 
BE52 0910 2173 5709 
Met als mededeling: naam vorming + naam deelnemers  
 
 



Huis van het Kind  

IN DE BRES TEGEN EXAMENSTRESS  
Herken je het ook? De examens komen eraan. De examenkoorts 
stijgt. Iedereen loopt op de tipjes van zijn tenen. De stress woont 
weer even in het huis. Conflictjes of emotionele situaties zijn nooit 
veraf. Je probeert je 'student' te vertroetelen en toch loopt het 
ergens mis. Je wilt je zoon of dochter zo goed mogelijk helpen, maar 
het verloopt toch niet naar wens. Wat is de oorzaak? Je maakt je 
zorgen: studeert je kind wel efficiënt? Heeft je kind faalangst? Heeft 
je kind leer - of ontwikkelingsstoornissen? Is de motivatie zoek? Hoe 
kunnen wij voor onze kinderen in de bres springen tijdens en voor 
de examens en hoe kunnen we onze kinderen zo adequaat mogelijk 
ondersteunen? Waar kunnen we best rekening mee houden? 
Tijdens deze interactieve workshop kunnen ouders hun eigen 
zorgen aankaarten.  

Donderdag 28 april 2022 
19.00 tot 21.00 uur 

LDC Oud St-Jozef 
€ 5 

 

SLAAP, BABY, SLAAP - SNUGGLES AND DREAMS  
Je baby wordt om het uur wakker, de dutjes zijn een drama, je 
peuter is elke ochtend weer te vroeg wakker of je kleuter komt 
continu uit zijn bedje? Geen slaapprobleem is ongekend voor 
Snuggles & Dreams en wij helpen jou en jouw kleintje graag verder 
aan meer slaap- en oplaadmomenten voor het hele gezin. 

Dinsdag  3 mei 2022 
20.00 tot 21.30 uur  

Webinar  
€ 5 

HUIS VAN HET KIND  

Vormingen: 

 Grenzen aan het pesten  

 Kindje op komst  

 Alles over het potje  

 Levensreddend handelen bij baby’s en kinderen  

 In de bres tegen examenstress 

 Slaap, baby, slaap  

 Hechting, een natuurlijk proces?  



GRENZEN AAN HET PESTEN - VCOK 
Eén kind op vijf wordt gepest op school. Het is een probleem dat we 
samen moeten aanpakken, want pesten is een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Zo belichten we zowel de rol van diegenen die 
pesten en als diegenen die gepest worden. Maar evengoed kijken we 
naar de andere betrokkenen en hoe andere kinderen ook invloed 
hebben op de pestsituatie.  
 
In de vorming leggen we de focus op het bespreekbaar maken van 
pesten. Hoe pak je dit aan (als opvoeder, ouder, leerkracht, 
hulpverlener,…) met kleuters en kinderen uit de lagere school? We 
geven je tips hoe je pesten kan aanpakken en leren je hoe je 
kinderen weerbaarder kan maken. 

KINDJE OP KOMST… - ELS COPPENS  
Op het ogenblik dat mensen een kinderwens hebben, stellen ze hun 
huidig leven en werkritme veelal in vraag. Hoe gaan we werk en 
gezin combineren? Wat zijn de mogelijkheden op vlak van verlof? 
Wat is het financiële plaatje? Kunnen we beroep doen op familie 
voor opvang of moeten we opzoek naar een geschikte 
kinderopvang? Wat mogen we verwachten van een goede 
kinderopvang? Hoe maken we de juiste keuze? 

Dinsdag 18 januari 2022 
19.30 tot 21.30 uur  

LDC Oud St-Jozef  
€ 5 

Donderdag 10 februari 2022 
19.00 tot 22.00 uur  

LDC Oud St-Jozef 
Gratis  

Huis van het Kind  

ALLES OVER HET POTJE - VCOK  
Zindelijk zijn komt ook niet zomaar, een kind moet er klaar voor zijn. 
Maar wanneer is een kind er klaar voor? Wanneer start je dan met 
zindelijkheidstraining? Waarmee moet je rekening houden? Wat met 
stoelgang op het potje? Wat als je kind niet wil meewerken of wat als 
het helemaal misloopt?  

Tijdens de vorming worden deze en alle andere vragen over 
zindelijkheidstraining en bedplassen besproken. Er wordt gebruik 
gemaakt van een medisch-fysiologisch oogpunt.  

Woensdag 16 maart 2022 
19.30 tot 21.30 uur  

LDC Oud St-Jozef 
€ 5 
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LEVENSREDDEND HANDELEN BIJ BABY’S EN KINDEREN - ALERT 
Levensreddende handelingen bij baby’s en kinderen, daar gaat het 
over tijdens deze workshop. We richten ons op belangrijke situaties 
waarbij een kordaat optreden heel belangrijk is. In deze opleiding 
komen volgende punten aan bod: de vier stappen van eerste hulp, 
verstikking bij kinderen en baby's, stabiele zijligging bij kinderen, 
reanimatie bij kinderen en baby's. Onze opleidingen staan gekend 
voor een zeer praktijkgerichte, leuke en realistische benadering! 
Mensen leren hulp verlenen in concrete situaties. 

Dinsdag 29 maart 2022 
18.30 tot 21.30 uur  

LDC Oud St-Jozef  
Gratis 


