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Voorwoord
Dit leer-werkboek gaat over het te woord staan van derden en hen doorverwijzen.
Dit leer-werkboek hoort bij het beroep ‘assistent dienstverlening en zorg’.
In dit leer-werkboek oefen je vooral vakinhoud.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht.
Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren.
Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren.
Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging goed en wat ging minder goed?
Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt?
Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren.
Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst.
Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl.
2. Klik op de knop ‘Deelnemer’.
3. Klik op ‘Assistent dienstverlening en zorg’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio.
In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1 

Mensen te woord staan in 
de kinderopvang 
Dit hoofdstuk gaat over mensen te woord staan in de kinderopvang. 
Als je werkt in de kinderopvang heb je veel met ouders te maken. En met andere 
bezoekers. 
Als assistent dienstverlening en zorg moet jij de bezoekers op de juiste manier te woord 
staan. 
De werkplek is bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of de naschoolse opvang.

Je werkt in de kinderopvang.
Medewerkers en ouders stellen jou vragen over hoe het op een dag is gegaan.
Je staat mensen te woord en geeft hen informatie. 
Een mooie taak voor jou om die informatie op de juiste manier te geven. 

Opdracht 1
Bedenk 3 onderwerpen waarover je informatie zou kunnen geven in een 
kinderdagverblijf. 

Mensen op een passende manier te woord staan 
Het kan bij jouw taak horen om informatie te geven.
Dat moet je dan op een passende manier doen.
Dat wil zeggen: volgens de regels van de algemene omgangsvormen. 
En volgens de bedrijfsvoorschriften.
De meeste bedrijven hebben regels voor het omgaan met derden.
Met derden worden andere mensen bedoeld. 
Jij moet je aan die regels houden.
Een voorbeeld:
het kinderdagverblijf waar je werkt wil dat je zorgvuldig omgaat met de gegevens
van alle kinderen.
Jij vertelt aan een ouder een heel verhaal over een ander kindje.
Dat kan natuurlijk niet.
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 Hoofdstuk 1  Mensen te woord staan in de kinderopvang 

Opdracht 2
Waaraan denk je bij: mensen op een passende manier te woord staan?
Vul het woordweb in.

Mensen op een passende
 manier te woord staan

Opdracht 3
Waarom is het belangrijk dat je je aan de regels van het bedrijf houdt als je mensen te 
woord staat?

Opdracht 4
De kinderopvang waar je werkt heeft als regel dat bezoekers als het kan altijd voorrang 
krijgen. Zij worden altijd zo snel mogelijk te woord gestaan.
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Wat zijn voorbeelden van je houden aan de bedrijfsvoorschriften? Kruis aan.

Gedrag Ja Nee

Je bent aan het bellen met een vriendin als een bezoeker 
binnenkomt. Je maakt eerst je telefoongesprek af.

Je bent een e-mail aan het schrijven als een bezoeker binnenkomt. 
Je stopt met de e-mail en staat de bezoeker direct te woord.

Je bent in gesprek met een collega over het weekend als een 
bezoeker binnenkomt. Je stopt met het gesprek en zegt tegen je 
collega dat je zo terugkomt. Dan richt je je op de bezoeker.

Opdracht 5
Er komt een vriendin van je op het kinderdagverblijf. Zij komt haar zoontje ophalen.
Ze heeft nog net even tijd om met jou te kletsen.
Die morgen is een collega van jou ontslagen omdat hij fraude gepleegd had.
Jij bent er nog vol van en vertelt het allemaal aan je vriendin.
Wat vind je hiervan? Leg je antwoord uit.

Opdracht 6
Deze opdracht doe je samen met een groepsgenoot. Jullie gaan een rollenspel spelen.
Dit is de situatie die jullie spelen: 
De kinderopvang waar je werkt heeft als regel dat bezoekers niet zomaar mogen 
doorlopen naar een groep. Dat is te onrustig voor de kinderen. 
Maar het is ook omdat je eerst wilt weten wie de bezoeker is.
En of het wel nodig is dat hij naar de groep toe gaat.
Een bezoeker komt binnen.
Jij begroet hem en vraagt wat hij wil, maar hij loopt gewoon door.
Hij loopt op de deur van de kleutergroep af.

Verdeel de rollen. Speel het rollenspel. Draai na afloop de rollen om.
Bespreek samen hoe het ging. Hoe heb je gereageerd?
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 Hoofdstuk 1  Mensen te woord staan in de kinderopvang 

Was dat een goede reactie? ja/nee
Is het je gelukt om de bezoeker tegen te houden? ja/nee
Wat zou je een volgende keer anders doen?

Een telefoonnotitie maken 
Als iemand belt en de persoon die hij wil spreken is er niet, maak je
een telefoonnotitie.
In de telefoonnotitie schrijf je:

 • wie gebeld heeft

 • wie hij wilde spreken

 • waarover het gaat

 • of hij teruggebeld wil worden

 • wat zijn telefoonnummer is.
De telefoonnotitie geef je aan de persoon voor wie gebeld is.
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Opdracht 7
Bij de kinderopvang worden bezoekers altijd teruggebeld als de persoon die ze willen 
spreken er op dat moment niet is. Jij maakt dan een telefoonnotitie.

Vandaag belt mevrouw Heimans. Ze wil graag Liesbeth spreken.
 Liesbeth is de leidster van de groep van haar zoon Quinten. 
Sinds kort is bekend geworden dat Quinten allergisch is voor gluten. 
Daar wil ze het graag over hebben. 
Liesbeth is op dat moment niet aanwezig. 
Jij zegt dat Liesbeth mevrouw Heimans zal terugbellen. 
Mevrouw Heimans is alleen ’s middags bereikbaar. Haar telefoonnummer is 06-49815230.

Maak een telefoonnotitie voor leidster Liesbeth.
Zet hier alle informatie op die je hebt gekregen.

Opdracht 8
Deze opdracht doe je samen met een groepsgenoot.
Je gaat een rollenspel spelen.
Dit is de situatie die jullie spelen:
Een paar dagen later belt mevrouw Heimans terug.
Ze is boos, want Liesbeth heeft haar nog steeds niet teruggebeld.
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 Hoofdstuk 1  Mensen te woord staan in de kinderopvang 

Verdeel de rollen. Speel het rollenspel. Draai na afloop de rollen om.
Bespreek samen hoe het ging. Hoe heb je gereageerd?

Was dat een goede reactie? ja/nee
Hoe heb je de situatie opgelost? 

Opdracht 9
Je wordt gebeld door mevrouw Vuurmans.
Zij wil graag de directrice, mevrouw Zwaan, spreken. 
Ze heeft een vraag over de tarieven van de kinderopvang. De directrice is niet aanwezig. 
Jij geeft aan dat ze mevrouw Vuurmans zal terugbellen. 
Mevrouw Vuurmans is donderdagmiddag van 13.00 tot 18.00 uur bereikbaar.
En vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Haar telefoonnummer is 082-8651230.

Maak een telefoonnotitie voor de directrice, mevrouw Zwaan.
Zet hier alle informatie op die je hebt gekregen.
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Verwijzen van derden
Vaak kun jij mensen niet helpen. Omdat je het antwoord op hun vraag niet weet.
Of omdat ze iemand anders moeten spreken. Dan verwijs je hen naar een ander.
Het is belangrijk dat je dat op de juiste manier doet.
Je geeft dan aan naar wie je hen doorverwijst.
Je geeft ook aan hoe lang het duurt als ze even moeten wachten.
Ondertussen kun je hun een kopje thee of koffie aanbieden. 

Opdracht 10
Deze opdracht doe je samen met een groepsgenoot. 
Soms moeten bezoekers even wachten, omdat de persoon die ze willen spreken bezig is 
met iets anders. 
De regel is dat jij hun dan een kopje thee of koffie aanbiedt. 
Daarbij geef je aan dat de persoon die ze willen spreken er zo aan komt en hoe lang dat 
ongeveer gaat duren.

Er komt om 5 voor 11 een bezoeker voor de directrice, mevrouw Zwaan.
Je weet dat mevrouw Zwaan tot 11 uur in gesprek is met een ouder. 

Laat samen met een groepsgenoot zien hoe je dit aan de bezoeker meldt.
Bespreek samen hoe het ging.
Heb je de bezoeker de juiste informatie gegeven? ja/nee
Heb je de koffie op de juiste manier geserveerd? ja/nee

Opdracht 11
Deze opdracht doe je samen met een groepsgenoot.
Je gaat een rollenspel spelen. Vraag de situaties die je moet spelen aan je begeleider.
Verdeel de rollen. Speel het rollenspel. Draai na afloop de rollen om.
Bespreek samen hoe het ging. Hoe heb je gereageerd?

Was dat een goede reactie? ja/nee
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 Hoofdstuk 1  Mensen te woord staan in de kinderopvang 

Opdracht 12
Je gaat een collage maken over het te woord staan van derden in een kinderdagverblijf.

Wat wil je op de collage laten zien?

Hoe ga je dat laten zien? 

Verzamel de materialen die je nodig hebt om je collage te maken.

Maak de collage. Laat je collage aan je groepsgenoten zien.

Voorgedaan

Samen gedaan

Zelf gedaan

Ben je tevreden met de collage? ja/nee
Wat vinden je groepsgenoten van de collage?
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Wat ging goed?

Wat zou je een volgende keer anders doen?

Duidelijk zijn
Als je mensen te woord staat, is het belangrijk dat je duidelijk bent. 
Dit gaat vaak fout, omdat je denkt dat mensen dingen al weten.
Of dat ze bepaalde dingen wel zullen begrijpen.
Om misverstanden te voorkomen, kun je beter alle informatie geven.
En dat op een duidelijke manier doen.
Stel, een bezoeker wil weten waar de kamer van de directeur is.
Jij geeft een vage omschrijving.
De bezoeker loopt de goede kant op, maar raakt verdwaald. 

Soms is het moeilijk om duidelijk te zijn.
Omdat je iets moet zeggen wat misschien niet prettig is voor de ander.
Maar ook dan kun je beter duidelijk zijn.
Draai er niet omheen, maar zeg hoe het zit.
Als je er maar voor zorgt dat je beleefd blijft, is dat prima.
De ander weet dan precies waar hij aan toe is, en dat is belangrijk.

Opdracht 13
Wat kan er misgaan als je niet duidelijk bent in het contact met anderen?

Opdracht 14
Een echtpaar is op zoek naar een kinderdagverblijf voor hun kind.
Ze willen graag wat meer informatie om te kijken of dit kinderdagverblijf iets voor hen 
is.
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Welke informatie zou je allemaal kunnen geven?

Opdracht 15

Het echtpaar wil weten op welke dingen hun kind mag trakteren als het jarig is.
Kinderen die jarig zijn, mogen niet trakteren op iets waar suiker in zit.
Je wilt graag een paar voorbeelden geven van traktaties die wel mogen.
Noem 4 voorbeelden.

   

   

Opdracht 16
Deze opdracht doe je samen met een groepsgenoot. Je gaat een rollenspel spelen.
Dit is de situatie die je speelt: 
Je werkt bij een kinderdagverblijf.
Een moeder is heel creatief en maakt graag lekkere dingen.
Ze zou heel graag willen dat haar kind op cupcakes trakteert.
Die maakt ze altijd heel mooi op met glazuur. Daar zit natuurlijk wel veel suiker in.
De moeder vraagt je of er niet voor 1 keer een uitzondering gemaakt kan worden.

Verdeel de rollen. Speel het rollenspel. Draai na afloop de rollen om.
Bespreek samen hoe het ging.
Ben je duidelijk geweest naar de moeder toe? ja/nee
Leg je antwoord uit.
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