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Momentje OOW – onderlinge kindermassage voor professionals. 

 

Ben jij pedagogisch professional zoals: gastouder, pedagogisch medewerker of leerkracht? En wil jij meer 

weten over onderlinge kindermassage? Dan is deze workshop een aanrader.  

 
Inhoud. 
Onderlinge kindermassage draagt bij aan ontspanning en geluk. Als pedagogisch professional vind jij het 
leuk om dit te stimuleren. Tijdens deze workshop staan we eerst stil bij waarom aanraking een 
levensbehoefte is. Vervolgens kijken we naar verschillende activiteiten die je op de opvang of op school uit 
kunt voeren op het gebied van onderlinge kindermassage. We gaan praktisch aan de slag en na afloop ga jij 
naar het werk met veel ideeën en inspiratie!  
 
 
Kosten.  
Het deelnemen aan het Momentje OOW  kost € 25,00 per persoon. Dit is inclusief:  

- BTW,  

- Koffie/thee/lekkers, 

- Hand-out met de besproken informatie en/of werkmaterialen die gebruikt worden tijdens deze 

bijeenkomst. 

 

Ervaringen. 

➢ “Erg leuk om deze workshop te volgen. Ontspanning is belangrijk, zeker in deze drukke tijd en 

maatschappij. Met leuke ideeën en ervaringen ga je naar het werk om te starten met onderlinge 

kindermassage.” 
 

➢ “Als professional wil je wel eens kindermassage uitvoeren, maar op welke manier mag je dat als 

professional uitvoeren en vooral hóe kun je dat doen en wát kun je doen. Tijdens deze workshop leer 

je hier de basis over en wordt je gemotiveer aan de slag te gaan. Ik ga er zeker nog meer mee 

doen.” 

 

➢ “De bijeenkomst op zich was al leuk. Je krijgt informatie maar gaat ook praktisch aan de slag zodat 

je kunt ervaren welke activiteiten je kunt gaan doen in de praktijk. Ik genoot er tijdens de workshop 

van, maar nu in de praktijk nog meer. Steeds weer vragen de kinderen deze activiteiten nog meer of 

weer opnieuw te gaan doen. Als je van praktisch houdt en geinspireerd wil worden is dit een 

aanrader”.   
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