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Studieplan Kindertekeningen analyseren 
 

 

1.0 - Het conceptuele deel 

Het conceptuele deel is het gedeelte waarin het algemeen conceptueel kader van de te 

accrediteren scholing expliciet wordt gemaakt en waarbij het motto "de relatie met het 

beroep als uitgangspunt" is. 

 

1. Beschrijf in het kort de visie, missie en beroepssituatie voor de scholing waar u 

accreditatie voor aanvraagt. 

 

Volg de cursus Kindertekeningen analyseren en krijg een unieke inkijk in de ontwikkeling 

van een kind. In een tekening verbeelden kinderen hun innerlijke wereld. Ze laten erin 

zien hoe ze zich voelen en wat hen bezighoudt. Na afronding van deze cursus ben jij in 

staat kindertekeningen kundig te analyseren en te ontdekken wat een kind nodig heeft. 

 

2.Beschrijf op welke zorgverleners de scholing is gericht. 

 

De opleiding is gericht op iedereen die professioneel met kinderen werkt en meer inzicht 

wil krijgen in de emoties, gedachtes en behoeftes van het kind. 

 

3.Beschrijf hoe de scholing bijdraagt tot een beroeps relevante 

deskundigheidsbevordering van de zorgverlener. 

 

Kinderen kunnen in hun tekeningen prijsgeven wat er bij hen speelt op emotioneel, 

lichamelijk en sociaal gebied. Met de cursus Kindertekeningen analyseren krijgt de 

student oog voor ieder detail en de betekenis ervan. Met die kennis haalt de student uit 

een kindertekening waardevolle informatie over hoe een kind zich voelt en waar het 

behoefte aan heeft. 

 

De student leert eerst het ontwikkelingsniveau van het kind inschatten en de tekenstijl 

die daarbij hoort. Aan de hand van inzichten uit de psychologie leert de student een 

referentiekader scheppen van waaruit de kindertekening wordt beoordeeld. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de belevingswereld van het kind en de context waarin het 

opgroeit. 

  

Dan leert de student de tekening inhoudelijk interpreteren. Wat zeggen kleur, vorm, 

compositie, afmeting en oriëntatie over de maker van de tekening. Aan de hand van 

wetenschappelijke modellen en veel praktijkvoorbeelden leert de student betekenis te 

geven aan ieder onderdeel. 

 

4.Beschrijf de voorwaarden voor de toelating (gedefinieerd minimaal instroomniveau). 

 

Er zijn geen harde voorwaarden voor de toelating; er is geen specifieke vooropleiding 

vereist. Minimaal havo- of mbo-denkniveau is wenselijk. 
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2.0 - Het contextuele deel 

In deze paragraaf dient beschreven te worden de voorzieningen die er voor zorgen dat de 

doelstellingen van de scholing bereikt worden. 

 

1.Beschrijf hoe het gebouw/lokaal en de voorzieningen zijn toegerust voor het lesgeven. 

Omschrijf ook de noodzakelijke leermaterialen die aanwezig zijn. 

 

Dit is een thuisstudie met docentbegeleiding via e-study, hierdoor worden er geen eisen 

aan de leeromgeving gesteld. 

 

2.Beschrijf de wijze van toetsing en/of evaluatie van het leerresultaat bij de studenten. 

 

Het leerresultaat wordt getoetst middels opdrachten na elke les en een afsluitend 

schriftelijk examen. 

 

3.Beschrijf de wijze waarop de kwaliteit van de scholing wordt bewaakt. 

 

• Het lesmateriaal is samengesteld door een ervaren vakdocent. CIVAS houdt de 

vakontwikkelingen bij. 

• CIVAS vraagt studenten actief om feedback, zodat ze zicht houdt op de 

klanttevredenheid. 

• CIVAS is als aanbieder van beroepsgerichte scholing geregistreerd bij het Centraal 

Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Opname in het CRKBO-register gebeurt op 

basis van een onafhankelijke kwaliteitstoets die wordt uitgevoerd door het CPION. 

Opname in het CRKBO-register geeft aan dat CIVAS aan de gestelde kwaliteitseisen 

voldoet. 

• CIVAS is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De 

NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en 

opleidingsinstituten in Nederland. CIVAS conformeert zich aan de door de NRTO 

opgestelde Algemene voorwaarden en Gedragscode. 

• Via de website zijn het studiereglement, het examenreglement en de 

klachtenprocedure die CIVAS hanteert door iedereen in te zien. 

 

 

3.0 - Het contentuele deel 

Dit betreft de inhoud van de scholing. In dit onderdeel wordt de inhoud beschreven zodat 

duidelijk zichtbaar wordt wat uw scholing inhoudelijk brengt. 

 

1. Geef een uitgebreid overzicht van de lesstof (inhoud van het programma). 

 

Les 1: Introductie, visie en materiaal 

Les 2: De eerste tekens van de mens en de geschiedenis van het kind 

Les 3: Kunst, brein en hoogbegaafde kinderen 

Les 4: Psychologische visies en onderzoek 

Les 5: Ontwikkelingspsychologie 

Les 6: De tekenontwikkeling 

Les 7: Tekeningen: details, kleuren en interpreteren 

Les 8: Modellen en interpreteren 
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Les 9: Diagnostisch gebruik van kindertekeningen 

Les 10: Kinderen met specifieke problemen 

 

2. Omschrijf duidelijk de leerdoelen/eindtermen. 

 

• De student heeft kennis van ontwikkelingspsychologie. 

• De student kan inschatten waar een kind is in zijn (teken)ontwikkeling. 

• De student is in staat uit een kindertekening informatie te halen over het zelfbeeld en 

lichaamsbeeld van een kind. 

• De student kan op basis van kindertekeningen inschatten wat er op onbewust niveau 

speelt bij een kind. 

• De student kan in een kindertekening ontdekken wat het kind nodig heeft voor een 

gewone, gezonde ontwikkeling. 

• De student kan op basis van kindertekeningen inschatten of het kind bijzondere 

behoeftes heeft. 

• De student is in staat regressie (terugval) of een geblokkeerde, vertraagde 

ontwikkeling te herkennen in een tekening. 

 

3. Indien van toepassing; toon het HBO-niveau van de scholing aan door middel van de 

uitwerking van tenminste 2 HBO-kerncompetenties (zie document ‘voorbeeld HBO 

Kerncompetenties’). Indien het een aanvraag voor een vakopleiding betreft, dienen alle 

relevant zijnde HBO-kerncompetenties uitgewerkt te worden. 

 

Niet van toepassing. 

https://ktno.nl/clients/ktno/themes/hbo_kerncompetenties.pdf
https://ktno.nl/clients/ktno/themes/hbo_kerncompetenties.pdf

