
Gespreksmoment basishoudingen 

Doelstellingen 
- Collega’s maken kennis met de basishoudingen uit het nieuwe opvoedingsproject. 

- Collega’s kunnen aan de hand van de basishoudingen reflecteren over hun opvoeder zijn.  

- Collega’s zijn bereid elkaar feedback te geven met de basishoudingen als kapstok. 

- Collega’s formuleren uitdagingen voor de school. 

Uitwerking 

Kennismaken met de basishoudingen 
- Eigen woorden: deelnemers lezen de tekst van één of meerdere basishoudingen. Ze vertellen 

in eigen woorden waarvoor deze staat, eventueel aangevuld met enkele voorbeelden uit de 

eigen praktijk. 

- Begrippen leggen: deelnemers zitten per twee of drie. Ieder duo of trio krijgt een aantal 

basishoudingen (zonder uitleg) en een aantal woorden. Bedoeling is de juiste woorden bij de 

juiste basishouding te leggen.   

Mijn basishoudingen als opvoeder 
- Complimenten: deelnemers krijgen even de tijd om voor iedere deelnemer van de groep een 

basishouding te kiezen. Vervolgens benoemen ze dit naar de persoon met een korte 

motivering. 

- Enveloppe: deelnemers posten 2 of 3 basishoudingen in een enveloppe per deelnemer. Iedere 

deelnemer bekijkt zijn of haar enveloppe en geeft feedback. Wat drijft boven? Verrassend of 

niet? 

- 3 + 1: iedere deelnemer wordt uitgedaagd om 3 basishoudingen voor zichzelf te kiezen, 

waarvan hij vindt dat deze hem typeren. Eveneens legt hij een basishouding op tafel die hij in 

mindere mate bezit.    

Onze basishoudingen als school  
- Matrix: in groep leggen deelnemers de basishoudingen in onderstaande matrix. Voor de 

basishoudingen waar iets rond moet gebeuren, worden mogelijke uitdagingen geformuleerd. 

Concretiseer zoveel mogelijk wat er nodig is om de betreffende houding te versterken.   

 Sterk aanwezig Minder aanwezig 

Nodig om iets rond te doen  
 

 

Niet nodig …  
 

 

 

- Duplo – munten: iedere deelnemer krijgt een aantal duplo-blokken en munten. Hij verdeelt 

deze over de basishoudingen die op tafel liggen. Duplo betekent ‘kunnen we op verder 

bouwen’, munten beteken ‘hier moeten we op inzetten’. In de bespreking nadien worden 

suggesties geformuleerd om de munten weg te werken.    



Centrale verslaggeving 
- Playmobil: iedere deelnemer krijgt een playmobilmannetje. Op basis van het gesprek in kleine 

groep zet hij deze bij de basishouding die het best bij hem past.  

- Duplo – munten: zie boven.   

 


